
جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية  مكتب إستثمار السكندرية شهراغسطس سنة 2022

* الفهرس 

قيود أفراد وشركات. -1

تعديلت السجل التجارى افراد : -2

المحو والشطب . ·

راس المال . ·

العنوان . ·

النشاط . ·

السم والسمة . ·

نوع الشركة . ·

تعديلت السجل التجارى شركات : -3

المحو والشطب . ·

راس المال . ·

العنوان . ·

النشاط . ·

السم والسمة . ·

نوع الشركة . ·

تجديدات : )افراد وشركات( -4

Page 1 of 197 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

قيود أفراد

2 - بينترون  ايجيبت Penetron Egypt    لصاحبها :امجد  عبدالغنى عبدالجليل ندا تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 6392 ورقم قيد 20294    محل رئيسى  عن النشاط  :   

مع مراعاة أحكام  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتوزيع المواد الكيماوية والمواد السمنتية.     -1

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

محافظة البحيرة الخورى زاوية سالم -

3 - النعام للبلستيك لصاحبها المعتز بال محمود عبد ا عمران تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

01-08-2022 برقم ايداع 6394 ورقم قيد 20296    محل رئيسى  عن النشاط :- اقامة  وتشغيل مصنع لتصنيع 

البلستيك بكافة انواعه . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية الحى الثامن عماره 5 الدور الرضى شقة 2 - 

برج العرب الجديدة  -

4 - اديو كامب Edu camp                             لصاحبها : محمد هشام محمد ابوالعزم الحصرى تاجر فرد  

رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 6429 ورقم قيد 20302    محل رئيسى  عن 

النشــــــــــــــــاط  :-  أنشطة داخل قانون 72 لسنة o  2017 إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس..   أنشطة خارج 

قانون 72 لسنة o  2017 الوساطة في انهاء إجراءات التحاق الطلب بالجامعات الجنبية  وتلتزم المنشأه بإفراد 

حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام 

المنشأه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته 

التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  به  وبلئحته 

التنفيذية  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية 7شارع احمد علم - البراهيمية  -

5 - ميم Meem                                          لصاحبها : مروان صلح الدين محمد فؤاد السيد تاجر فرد  

رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 6430 ورقم قيد 20303    محل رئيسى  عن 

إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من  o  2017 النشــــــــــــــــاط  :-   أنشطة داخل قانون 72 لسنة

التسويق اللكتروني عبر النترنت   وتلتزم  o  2017 صوت وصورة وبيانات.  أنشطة خارج قانون 72 لسنة

المنشأه بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة 

عدم إلتزام المنشأه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  

به  وبلئحته التنفيذية  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية الدور الثامن - يمين السلم - 24 شارع الحكمة 

سابقا - عبدالمنعم رياض حاليا - كفر عبده - رشدى -
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6 - تشالنج  Challenge                               لصاحبها : رضا محمد حنفى محمود تاجر فرد  رأس ماله 

12,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 6437 ورقم قيد 20306    محل رئيسى  عن 

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية  o  2017 النشــــــــــــــــاط  :-   أنشطة داخل قانون 72 لسنة

استزراع الراضي المستصلحة.   ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون  o   . التي تجعلها قابلة للستزراع

الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق 

الغمر , فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء  رقم 350 لسنة 2007 و مراعاه قرار رئيس جمهوريه 

تربية جميع أنواع الحيوانات, سواء كان ذلك لنتاج السللت أو  o  .2008 مصر العربيه رقم 356 لسنه

اقامة و تشغيل و ادارة  مركز لعداد و تنمية  o  2017 اللبان أو التسمين أو اللحوم  أنشطة خارج قانون 72 لسنة

و تدريب  مهارات الصغار و الكبار و تدريس  اللغات  وتلتزم المنشأه بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام المنشأه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع 

بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج 

قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية  مع مراعاة أحكام القوانين 

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

السكندرية امام البن للخشاب - الكيلو17.5 - طريق اسكندرية مطروح -

7 - المطبعة  جروب لصاحبها  محمد جمال توفيق محمد حامد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

02-08-2022 برقم ايداع 6448 ورقم قيد 20312    محل رئيسى  عن النشاط  :- 1- اقامة وتشغيل  مطبعة  

للطباعة  والتغليف .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة السكندرية 15 شارع سيزوستريس -

8 - المسار للخدمات التعليمية                           لصاحبها : محمد حسن محمد السيد على تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 6531 ورقم قيد 20332    محل رئيسى  عن 

إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس..   أنشطة  o  2017 النشــــــــــــــــاط  :-   أنشطة داخل قانون 72 لسنة

تقديم الخدمات التعليمية عن بعد  وتلتزم المنشأه بإفراد حسابات مالية ومركز  o  2017 خارج قانون 72 لسنة

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام المنشأه بهذا الشرط يسقط 

حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع 

النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية  مع مراعاة أحكام 

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

محافظة السكندرية شارع مسجد اليسر - من شارع الرحمة - خورشيد -

Sandwich Baity 9 - ساندوتش بيتي

لصاحبها  /  خميس درويش مصطفى محمد الحناوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-08-04 

برقم ايداع 6556 ورقم قيد 20338    محل رئيسى  عن النشاط   أنشطه داخل قانون 72 لسنه 2017  تجاره 

الجمله والتجزئه للمواد الغذائيه بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده) فيما عدا تجاره الجمله للخضر 

والفاكهه(  انشطه خارج قانون 72 اقامه وتشغيل واداره المطاعم والكافتريات الثابته للتيك واي وتحضير وتقديم 

جميع انواع المشروبات عدا الكحوليه والمأكولت, بجهة محافظة السكندرية محل رقم 25 تنظيم شارع مصطفى 

فهمي باشا ناحيه حليم اول

10 - دينا عطيه فؤاد عطيه لصاحبتها / دينا عطيه فؤاد عطيه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

04-08-2022 برقم ايداع 6557 ورقم قيد 20339    محل رئيسى  عن النشاط   انشطه داخل ق 72 لسنه 

2017   اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها   انشطه 

خارج قانون 72 لسنه 2017   اقامه وتشغيل واداره مركز تدريب وتنميه مهارات وقدرات الطفال ورعايه 

الموهوبين, بجهة محافظة السكندرية عقار عباد الرحمن ش الطيار صبري
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11 - هاله على حسن حسين حسن لصاحبتها /هاله على حسن حسين حسن تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 6558 ورقم قيد 20340    محل رئيسى  عن النشاط   انشطه داخل قانون 72 

لسنه 2017   اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها   

انشطه خارج قانون 72 لسنه 2017   اقامه وتشغيل واداره مركز تدريب وتنميه مهارات وقدرات الطفال ورعايه 

الموهوبين, بجهة محافظة السكندرية 63 ش السيوف ترام اول

12 - مروه علي هنداوي عبد العزيز لصاحبتها  / مروه علي هنداوي عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 6559 ورقم قيد 20341    محل رئيسى  عن النشاط انشطه 

داخل ق 72 اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها   انشطه 

خارج ق 72 اقامه وتشغيل واداره مركز تدريب وتنميه مهارات وقدرات الطفال ورعايه الموهوبين, بجهة 

محافظة السكندرية 16 ش صيام الدور الرضي -اول

13 - محمود جمعه إبراهيم عبد الباقى ابو الغيط 

لصاحبها: محمود جمعه إبراهيم عبد الباقى ابو الغيط تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-08-07 

برقم ايداع 6601 ورقم قيد 20347    محل رئيسى  عن النشاط أنشطة داخل ق72 لسنة 2017  أعمال 

التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  أنشطة خارج قا 72 لسنة 

2017   إقامة وتشغيل وإدارة مركز لعداد وتدريب وتنمية المهارات وقدرات الطفال ورعاية الموهوبين  وتلتزم 

المنشاة   بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة 

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

2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  

به  وبلئحته التنفيذية.   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وعلى المنشاة  الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية شقة بالدور الول علوى 10ش  الفتح بولكلي

14 - المانة للزجاج                        لصاحبها :  عبدالفتاح محمد احمد بيبرس تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 6645 ورقم قيد 20355    محل رئيسى  عن 

مع مراعاة أحكام  إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وشطف والحفر على الزجاج .  - o   -:  النشــــــــــــــــاط

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

محافظة السكندرية عزبة الوقاف -مدخل ابيس 2الزراعى -ثان

15 - الجيزاوى                                            لصاحبها : هانى السيد عبدالمولى الجيزاوى تاجر فرد  

رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 6646 ورقم قيد 20356    محل رئيسى  عن 

النشــــــــــــــــاط  :-   أنشطة داخل ق 72 لسنة 2017  اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع البويات    أنشطة خارج ق 

72 لسنة 2017  توزيع البويات   وتلتزم المنشأه بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام المنشأه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز 

الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار 

المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة البحيرة شارع 

مدخل الدلنجات -  امام عزية يكن -

16 - اليسر                         لصاحبتها : سميره رمضان عبيده بسيونى زلط تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 6650 ورقم قيد 20357    محل رئيسى  عن النشاط  :    

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدهانات.   نشاط خارج  ق 72 لسنة 2017:    o   :2017 نشاط داخل ق 72 لسنة

توزيع الدهانات.  وتلتزم المنشأة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار 

ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام المنشأة  بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه 

بالضمانات والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة البحيرة ش مدخل الدلنجات امام 

قاعة لمور  -
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17 - الرضا للنتاج الحيوانى  لصاحبها   محمود عبد المنعم امين على سلمه تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 6676 ورقم قيد 20371    محل رئيسى  عن النشاط :- 1-  "

تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج سللت اللبان او التسمين او اللحوم.   مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارت السارية وعلى المنشاة  الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .., 

بجهة محافظة السكندرية شارع المشير عبدالحكيم عامر  - برج العرب -

18 - اى اند ام للتصنيع وانتاج البلستيك  لصاحبها  عامر  محمد عامر  محمد نجم تاجر فرد  رأس ماله 

25,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 6677 ورقم قيد 20372    محل رئيسى  عن النشاط :- 1-  

اقامة وتشغيل  مصنع لتصنيع  وانتاج البلستيك  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وعلى 

المنشاة  الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية ش المشير عبد الحكيم 

عامر  - برج العرب

19 - الفارابى استارز AI   Farabi  Starsلصاحبتها سميحه  محمد فتحى خفاجى تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 6764 ورقم قيد 20396    محل رئيسى  عن 

النشــــــــــــــــاط  :-  انشطه داخل ق )72(:  1- إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  2- إنتاج 

وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  3- إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل 

تكنولوجيا المعلومات.  انشطه خارج ق )72(:  1- إقامة وإدارة دور الحضانة  2- توزيع الملبس الجاهزة والكتب 

والورق  3- اقامة و تشغيل و ادارة  مركز تدريب و تنمية مهارات وقدرات الطفال ورعاية الموهوبين.  مع 

اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة 

عدم إلتزام اللتزام بهذا الشرط يسقط حق التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 

ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به  

وبلئحته التنفيذية.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة البحيرة شارع الفالوجا - ايتاى البارود -

20 - محطة الروان لفرز وتعبئة الخضروات والفاكهة  لصاحبها  احمد ابراهيم محمد السيد العزازى تاجر فرد  

رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 6779 ورقم قيد 20402    محل رئيسى  عن 

اقامةوتشغيل محطة لفرز وتجهيز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية .   مع  النشاط :    1-

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وعلى المنشاة  الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها ., بجهة محافظة البحيرة كوم ديفشوا عزبة الكراكوال الطريق الدولى -

21 - الحمد للمخبوزات  لصاحبها  احمد محمد عبد الحميد محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

14-08-2022 برقم ايداع 6805 ورقم قيد 20403    محل رئيسى  عن النشاط  :- 1-  اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المخبوزات .   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وعلى المنشاة  الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية امام معرض سان مينا - ابويوسف بحرى  - 

طريق اسكندرية مطروح  -

22 - الرضا للنتاج الداجنى         لصاحبها :    جاد شوقى جاد سالم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد 

تربية  o   -:  فى 14-08-2022 برقم ايداع 6830 ورقم قيد 20409    محل رئيسى  عن النشــــــــــــــــاط

جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ  أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .  -

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

لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية السلم 32 -نجع هليل -الكنج مريوط -

23 - الدولية للنتاج الحيوانى          لصاحبها :    احمد عبدالحكيم عبدالرحمن زناتى تاجر فرد  رأس ماله 

51,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 6831 ورقم قيد 20410    محل رئيسى  عن 

تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو  o   -:  النشــــــــــــــــاط

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص  اللحوم .   -

اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية الغربنيات-كوبرى حموده - برج العرب -
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24 - الغا للمنتجات السورية          لصاحبها :   مأمون محمد عدنان موسى اغا تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 6839 ورقم قيد 20413    محل رئيسى  عن 

تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية في المناطق  o  :2017 النشــــــــــــــــاط  :-   أنشطة داخل ق 72 لسنة

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة  النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.   -

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية برج الفردوس شارع مسجد 

النور -العصافرة - ثان

25 - بيلوكس للملحة  البحرية  لصاحبها  محمود احمد محمود محمد السيد الغريانى تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 6866 ورقم قيد 20414    محل رئيسى  عن النشاط  :- 1-  

انشطة داخل ق72 لسنة 2017 النقل البحري لعالي البحار, ويشمل نقل الخامات والبضائع والركاب خارج المياه 

القليمية باستخدام السفن ووسائل النقل البحري المختلفة كالناقلت والبواخر والعبارات 2-انشطة  خارج ق 72  لنة 

2017 اقامةوتشغيل وإدارة مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية وتلتزم المنشاة   بإفراد حسابات مالية 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط 

يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم 

تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية.   مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وعلى المنشاة  الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., 

بجهة محافظة السكندرية امام مصنع النجار - كينج  مريوط  -

26 - البرج للكيماويات     لصاحبها / احمد عيد حميده علوانى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

15-08-2022 برقم ايداع 6869 ورقم قيد 20416    محل رئيسى  عن النشــــــــــــــــاط  :-   إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الكيماوية  مع مراعاة أحكام القوانين 

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

السكندرية الحى الول مساكن التجاري اعلى جهاز تنمية المشروعات - برج العرب الجديدة -

27 - الحمد     لصاحبها / محمد سعيد راغب الفرارجى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

15-08-2022 برقم ايداع 6870 ورقم قيد 20417    محل رئيسى  عن النشــــــــــــــــاط  :-   إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع المنتجات االخشبيه  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية المركز الرئيسي و ممارسة النشاط : 

قطعه 26 بلوك 6 المنطقه الصناعيه جنوب الثالثه - برج العرب -

28 - البطال لصاحبها : احمد فرج عبد ا سالم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-08-16 

برقم ايداع 6888 ورقم قيد 20421    محل رئيسى  عن النشاط  أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  أعمال 

التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  انشاء وإدارة مراكز 

التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات   أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  إقامة وتشغيل 

وإدارة مركز تدريب وتنمية مهارات وقدرات الطفال ورعاية الموهوبين وكيدز اريا  وتلتزم المنشأة بأفراد 

حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية وفي حالة عدم إلتزام المنشأة 

بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية 

مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الواردة به وبلئحته التنفيذية مع 

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

نشاطها, بجهة محافظة السكندرية شقة بالدور الول علوى شارع البرنس خلف قسم منتزة ثالث الملحة قسم ثالث

29 - هاشم تيسير عبدالغفار حسن احمد خليل             لصاحبها : هاشم تيسير عبدالغفار حسن احمد خليل تاجر 

فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 6892 ورقم قيد 20423    محل رئيسى  عن 

النشاط  :   o إقامة و تشغيل مصنع لتشكيل  و تشغيل المعادن  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية شارع 

الكويته ناصية شارع الصحافة - أبو يوسف -
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30 - مصطفى عبدالله مصطفى محمد حربى  لصاحبها  مصطفى عبدالله مصطفى محمد حربى تاجر فرد  رأس 

ماله 60,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 6896 ورقم قيد 20425    محل رئيسى  عن النشاط :- 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  البطاطس نصف  مقلية  والمواد الغذائية  .   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارت السارية وعلى المنشاة  الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة البحيرة 

قرية نكل العنب

31 - الشيماء                                               لصاحبها : شيماء غازى احمد محمد عبده غازى تاجر فرد  

رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 6958 ورقم قيد 20446    محل رئيسى  عن 

النشاط  :-   أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها.   أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  إقامة وتشغيل وإدارة مركز لعداد وتدريب و 

تنمية مهارات و قدرات الطفال و رعاية الموهوبين   وتلتزم المنشأه بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام المنشأه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع 

بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج 

قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية   مع مراعاة أحكام القوانين 

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

البحيرة منزل الشحات ذكى غازى - بجوارالكوبرى الغربى - قرية دمسنا -

32 - السيد فتحى مرسى البراوى      لصاحبها :  السيد فتحى مرسى البراوى تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 6959 ورقم قيد 20447    محل رئيسى  عن النشاط  :-   

أنشطة داخل ق 72 لسنة 2017:  أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات 

بمختلف أنواعها.  أنشطة خارج  ق 72 لسنة 2017:  إقامة وتشغيل وإدارة مركز لعداد وتدريب وتنمية مهارات 

وقدرات الطفال ورعاية الموهوبين  وتلتزم المنشأة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام المنشأة  بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا 

والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون 

الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

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

السكندرية شقة بالعقار رقم 13 ش صيام -ميامى-

33 - سين  لصاحبها / عمرو شعبان إبراهيم محمد النجار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

17-08-2022 برقم ايداع 6960 ورقم قيد 20448    محل رئيسى  عن النشاط  :-   إقامة وتشغيل مطبعه  نشر 

وتوزيع الكتب  مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته 

التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام اللتزام بهذا الشرط يسقط حق التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار 

رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات 

والحوافز الوارده به  وبلئحته التنفيذية.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية برج ميرا ش محمد يوسف 

غالى بجوار المطافى - سيدى بشر -

MINIHADJI  34 - المفاز للتدريب والتطوير ونقل تكنولوجيا المعلومات   لصاحبها : منهاج سعد شيونى

SAADI CHIONI تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 7061 ورقم قيد 

20466    محل رئيسى  عن   النشــــــــــــــــاط  :   1-إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل 

تكنولوجيا المعلومات.    مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية شارع 42 دار عيسى جمال عبد الناصر سيدى 

بشر بحرى قسم اول
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35 - ليون لوجيستكس Logistics Lion   لصاحبها / محمد نبيل عرفه محمود مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 7062 ورقم قيد 20467    محل رئيسى  عن 

النشــــــــــــــــاط  :  أنشطة داخل ق )72(:  1. النقل النهري والبحري والساحلي للسفن التي تعمل تحت العلم 

المصري ولعالي البحار, ويشمل التي:   2- النقل النهري, ويشمل نقل الركاب أو البضائع أو المهمات أو المواد 

بكافة أنواعها أو الحاويات باستخدام وسائل النقل النهري المختلفة.   3- النقل البحري والساحلي, ويشمل نقل 

الخامات والبضائع والركاب للسفن التي تعمل تحت العلم المصري.   4- النقل البحري لعالي البحار, ويشمل نقل 

الخامات والبضائع والركاب خارج المياه القليمية باستخدام السفن ووسائل النقل البحري المختلفة كالناقلت 

والبواخر والعبارات.   أنشطة خارج ق )72(:  1-- عموم التصدير فيما هو مسموح به قانونا  مع اللتزام بإفراد 

حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام 

اللتزام بهذا الشرط يسقط حق التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته 

التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به  وبلئحته 

التنفيذية.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية شارع مدرسة الريادة برج CBB - سموحه -

36 - التقى للنتاج الداجنى                        لصاحبها : محمود تقى محمود احمد عمر تاجر فرد  رأس ماله 

51,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 7090 ورقم قيد 20474    محل رئيسى  عن 

تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو  o   -:  النشــــــــــــــــاط

إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية السلم 32 - نجع هليل  - الكينج مريوط 

-

37 - أركيد Rkade   لصاحبها / نير جمال امين الديب تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 

22-08-2022 برقم ايداع 7103 ورقم قيد 20479    محل رئيسى  عن النشاط  :-  أنشطة داخل ق)72(:  1-

إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.   أنشطة خارج ق)72(:  2-

اقامة و تشغيل و ادارة  مركز لعداد و تنمية و تدريب  الموارد البشرية.  مع اللتزام بإفراد حسابات مالية 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام اللتزام بهذا الشرط 

يسقط حق التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع 

النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به  وبلئحته التنفيذية.  مع مراعاة أحكام 

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

محافظة السكندرية عقار رقم 21 ش ابن سعود - كليوبترا -

38 - صلح عبد الجليل رزق فوده لصاحبها صلح عبد الجليل رزق فوده تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 7117 ورقم قيد 20480    محل رئيسى  عن النشاط : 1  اقامةوتشغيل مصنع 

لتصنيع الرخام  0مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط القطعة 

رقم66 بمنطقة الورش الغربية  - برج العرب الجديدة  -

39 - روان زياد شالتى         لصاحبتها :  روان زياد شالتى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 

22-08-2022 برقم ايداع 7118 ورقم قيد 20481    محل رئيسى  عن النشــاط  :-   أنشطة داخل ق 72 لسنة 

o  :2017    إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  أنشطة خارج  ق 72 

لسنة 2017:  - اقامة و تشغيل و ادارة  مركز تجميل للعناية بالبشرة و الشعر و الجسم ) بيوتى سنتر (  وتلتزم 

المنشأة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة 

عدم إلتزام المنشأة  بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  

به  وبلئحته التنفيذية.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية 12 شارع تاج الرؤساء -سابا باشا-
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40 - مستشفى بايونيرز لصاحبتها   امل احمد محمود منصور تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 

23-08-2022 برقم ايداع 7145 ورقم قيد 20484    محل رئيسى  عن النشاط  :-   أنشطة داخل ق 72 لسنة 

اقامة وتشغيل مستشفى  متخصصة أو متكاملة وما تضمه من أنشطة علجية أو طبية .على تقدم %10  o  :2017

بالمجان سنويا من عدد السرة التي يتم شغلها    إقامة وتشغيل مركز طبى متخصص الجراحات العامة وامراض 

النساء والتوليد والتخدير وطب الطفال وطب الحالت الحرجة وطب السنان والجلدية والتناسلية والحضانات و 

أوعية دموية و أمراض القلب وطب العلج الطبيعي والعناية المركزة.   أنشطة خارج  ق 72 لسنة 2017:  إقامة 

وتشغيل وادارة العيادات الطبية المتخصصة.  وتلتزم المنشأة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام المنشأة  بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا 

والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون 

الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

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

السكندرية 38 ش الكتور جمال الدين نوح عنبر سابقا مع شارع السمر بوالينو -

41 - محمد عبدالوهاب احمد على         لصاحبها :  محمد عبدالوهاب احمد على تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 7159 ورقم قيد 20486    محل رئيسى  عن النشاط  :-   

تجارة الجملة والتجزئة للملبس الحريمي والشنط والطرح والهدايا في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة   

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

لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية محل 22 الدور الثانى علوى قطعة 9 المجاورة الثالثة الحى السكنى 

الول -برج العرب -

42 - اشرف محمد السيد رمضان  لصاحبها  اشرف محمد السيد رمضان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 23-08-2022 برقم ايداع 7169 ورقم قيد 20489    محل رئيسى  عن النشاط :- 1- تربية جميع انواع 

الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج سللت اللبان او التسمين او اللحوم   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارت السارية وعلى المنشاة  الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة البحيرة 

كوبري الصينية -العشرة الف -

43 - سيوة ارث للستثما والتنمية الزراعية  لصاحبها    صابر على السباعى درويش تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 7211 ورقم قيد 20498    محل رئيسى  عن 

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها  النشــــــــــــــــاط  :-   انشطه داخل ق )72(:  1-

قابلة للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة.   ويشترط في الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض 

تربية  الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر.   2-

تربية جميع أنواع  جميع أنواع الحيوانات, سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.   3-

المزارع  الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.   4-

شراء و بيع و تقسيم  الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية  انشطه خارج ق )72(:  - السمكية.   5-

التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه  تصدير الحاصلت الزراعيه  - الراضى   -

1982 فى شان تنظيم اعمال الوكالت التجارية , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد 

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

الغرض  .  مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته 

التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام اللتزام بهذا الشرط يسقط حق التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار 

رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات 

والحوافز الوارده به  وبلئحته التنفيذية.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية 10متفرع من ش16  - 

زهراء العصافرة  - العصافرة  -
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44 - حمزه فايد عبد الدايم كريم  لصاحبها  حمزه فايد عبد الدايم كريم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 24-08-2022 برقم ايداع 7212 ورقم قيد 20499    محل رئيسى  عن النشاط :  1    تجارة الجملة 

والتجزئة للعلف والحاصلت  الزراعية  ) عدا تجارة الجملة للخضر والفاكهة  ( فى المناطق النائية والمجتمعات 

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة  العمرانية الجديدة   .    

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية طيبة واحد ش الفرن - النهضة -

45 - الريادة للنتاج الداجنى                        لصاحبها : هانى فتحى مهنى عبدالنعيم تاجر فرد  رأس ماله 

51,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 7232 ورقم قيد 20505    محل رئيسى  عن 

تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج  o  -:  النشــــــــــــــــاط

البيض أو التسمين أو اللحوم.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية الغربنيات - كوبرى حموده - برج العرب -

46 - هدير عصام محمد عبداللطيف                          لصاحبها : هدير عصام محمد عبداللطيف تاجر فرد  

رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 7254 ورقم قيد 20508    محل رئيسى  عن 

إقامة و تشغيل مركز طبى متخصص في العلج الطبيعى   النشاط  :    أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  1 

بشرط أن تقدم )10%( سنويا بالمجان من من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلجية أو التشخيصية لها   

إقامة و تشغيل معمل للتحاليل الطبية   وتلتزم المنشأه بإفراد حسابات مالية  أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  2 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام المنشأه بهذا الشرط 

يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم 

تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية   مع مراعاة 

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

بجهة محافظة البحيرة شقة بالدور الرابع  - شارع 23 يوليو - برج اطلس -

47 - ايه وان للبتروكيماويات   لصاحبها / عبدالرحيم سيد عبدالرحيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 

قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 7255 ورقم قيد 20509    محل رئيسى  عن النشاط  :  إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع البتروكيماويات  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية المنطقة الثالثة - برج العرب الجديدة -

48 - المصرية للنتاج الحيواني   لصاحبها / عطيه محمد الدسوقي حسن تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد 

فى 25-08-2022 برقم ايداع 7256 ورقم قيد 20510    محل رئيسى  عن النشاط  :  تربية جميع أنواع 

الحيوانات, سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

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

السكندرية السلم 32 نجع هليل - الكينج مريوط -

49 - ياسر محمد الحداد المرسى         لصاحبها :     ياسر محمد الحداد المرسى تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 7313 ورقم قيد 20520    محل رئيسى  عن    النشط  :-   

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات اللبان.   - -

المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية طيبة 2 شارع المعمل 

خلف مسجد المصطفى -النهضة -

50 - مروه مجدى احمد محمد عبده الشامى    لصاحبتها / مروه مجدى احمد محمد عبده الشامى تاجر فرد  رأس 

ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 7316 ورقم قيد 20523    محل رئيسى  عن النشاط  :-   

إقامة وتشغيل مركز طبي متخصص في الجراحة.   بشرط أن تقدم )10%( سنويا بالمجان من عدد السرة التي يتم 

شغلها بالنسبة للمستشفى أو من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلجية أو التشخيصية لها بالنسبة للمركز.   

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

لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية ش الجيش خلف صيدلية اشجان -
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51 - هناء فارم HANAA PHARM       لصاحبتها :هناء عطيه عبدالمجيد طراد تاجر فرد  رأس ماله 

1,000,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 7333 ورقم قيد 20529    محل رئيسى  عن النشاط  :-   

مع  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوية البشرية والبيطرية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية.   - -1

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

نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية 428 ش جمال عبد الناصر - ثان

52 - سامح احمد السيد عبدا    لصاحبتها / سامح احمد السيد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

28-08-2022 برقم ايداع 7335 ورقم قيد 20530    محل رئيسى  عن   النشاط  :-   أنشطة داخل ق )72(:  

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  أنشطة خارج ق 

)72(:  اقامة و تشغيل و ادارة  مركز لعداد وتدريب و تنمية مهارات وقدرات الطفال ورعاية الموهوبين  مع 

اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة 

عدم إلتزام اللتزام بهذا الشرط يسقط حق التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 

ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به  

وبلئحته التنفيذية.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية 205 الدور الثانى  برج مارينا ش امين حسونه - 

السيوف شماعه - ثان

53 - ريهام زاكى على زاكى خنيسه    لصاحبتها / ريهام زاكى على زاكى خنيسه تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 7337 ورقم قيد 20531    محل رئيسى  عن   النشـاط  :-   

أنشطة داخل ق )72(:  أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف 

أنواعها.  أنشطة خارج ق )72(:  اقامة و تشغيل و ادارة  مركز لعداد وتدريب و تنمية مهارات وقدرات الطفال 

ورعاية الموهوبين  مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار 

ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام اللتزام بهذا الشرط يسقط حق التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه 

بالضمانات والحوافز الوارده به  وبلئحته التنفيذية.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة البحيرة شقة دور اول علوى ش 

السودان -

54 - منى محمود ابراهيم ابراهيم    لصاحبتها / منى محمود ابراهيم ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 7339 ورقم قيد 20532    محل رئيسى  عن   النشـاط  :-   أنشطة داخل ق 

)72(:  أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  أنشطة 

خارج ق )72(:  اقامة و تشغيل و ادارة  مركز لعداد وتدريب و تنمية مهارات وقدرات الطفال ورعاية 

الموهوبين  مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته 

التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام اللتزام بهذا الشرط يسقط حق التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار 

رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات 

والحوافز الوارده به  وبلئحته التنفيذية.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية شقه بالدور الول علوى برج 

رقم 1 أبراج اسعد - 6 ش السناوى - الورديان -

55 - اينوف تيك للتصميمات وتكنولوجيا المعلومات Innovtech  لصاحبها : محمود حمدى عبدالحليم محمد 

احمد سرور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 7341 ورقم قيد 20533    

محل رئيسى  عن النشــــــــــــــــاط  :-   oأعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى  المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  -

المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية 20 شارع على شيحة 

الدور الثانى شقة 23
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56 - انسيجنياInsignia  لصاحبها / حسام احمد محمد عبدالخالق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

29-08-2022 برقم ايداع 7380 ورقم قيد 20541    محل رئيسى  عن النشاط  :   أنشطة داخل ق )72(:  

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

البيانات, وأنشطة التعهيد, وتطوير البرمجيات, والتعليم التكنولوجي.    تصميم وإنتاج البرامج:  أعمال التوصيف 

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

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

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

تصميم وإنتاج معدات الحاسبات اللية:   أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.   

إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.   تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات البنية الساسية 

للمعلومات والتصالت:   أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات.   تنفيذ وإدارة شبكات نقل 

وتداول البيانات.   التصالت وخدمات النترنت.   المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما 

في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية.   إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات 

التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك 

الذاعة والتليفزيون.    مشروعات البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية, والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء 

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

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

والتصالت وتطويرها.   حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.   النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى 

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

أنشطة خارج ق )72(:  التسويق اللكترونى  مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام اللتزام بهذا الشرط يسقط حق التمتع بالمزايا 

والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون 

الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به  وبلئحته التنفيذية.   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

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

السكندرية شقه 11 عماره رقم 2 قرية السلم بجوار نادى الشرطه - العجمى - الهانوفيل -

57 - مصنع الوان تكس للمللبس لصاحبتها   ايمان رجب محمد عثمان عبد الواحد تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 7442 ورقم قيد 20548    محل رئيسى  عن النشاط :-  1-  

اقامة  وتشغيل مصنع لتصنيع  الملبس الجاهزة  . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة السكندرية ش قنال المحمودية عزبة 

حجازى -

HUB RESD -Renewable Energy Solutions   58 - مركز مطورى حلول الطاقة المتجددة

Developer Center    لصاحبها :   محمود طاهر محمد إبراهيم مطر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 

قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 7479 ورقم قيد 20559    محل رئيسى  عن النشــــــــــــــــاط  :-   أنشطة 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع معدات الطاقة المتجددة )الشمسية والهوائية والوقود  o  :2017 داخل ق 72 لسنة

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المعدات واللت وقطع  o  .الحيوي(  أنظمة توفير وتحسين كفاءة الطاقة المتجددة

غيارها لنظمة إعادة تدوير المخلفات الزراعية الصلبة والمخلفات الصناعية الزراعية وأنظمة الطاقة الحرارية )

أنظمة انتاج الوقود الحيوي وأنظمة الغاز الحيوي والغليات والسخانات ومواقد النار والفران وأنظمة التدفئة 

والمجففات(   أنشطة خارج  ق 72 لسنة 2017:  -التصدير فيما هو مسموح به قانونا.   وتلتزم المنشأة بإفراد 

حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام 

المنشأة  بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته 

التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  به  وبلئحته 

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص  التنفيذية.  -

اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية 315 شارع جمال عبدالناصر -عصافرة بحري - ثان
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فروع الفراد

1 - كيماتك أليكس للتجارة والتوزيع Kima Tech alex         لصاحبها :   اكرم عبدالعزيز عبدالبديع عبدالنبي  

قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع   6411 ورقم قيد   20292  محل فرعى  عن النشــــــــــــــــاط  :-   أنشطة 

داخل ق 72 لسنة 2017:  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل والدوية والمواد الكيماوية بكافة 

انواعها.  تجارة الجملة والتجزئة لمستحضرات التجميل والدوية والمواد الكيماوية بكافة أنواعها في المناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة.   إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.   

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

أنشطة خارج  ق 72 لسنة 2017:  إقامة وتشغيل وإدارة مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية في مجال 

مستحضرات التجميل والكيماويات.   الوساطة في انهاء إجراءات تسجيل الدوية لدى الجهات المختصة.   تصنيع 

مستحضرات التجميل والدوية والمواد الكيماوية بكافة أنواعها لدى الغير.   تخزين مستحضرات التجميل والمواد 

الكيماوية والدوية )فيما عدا المواد الخطرة(   وتلتزم المنشأة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام المنشأة  بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز 

الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار 

إليه بالضمانات والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة السكندرية موقع ممارسة النشاط رقم 

)8(: محل  رقم )2,1( وجمالون بقطعة الرض الكائن بشارع الزهور عزبة الخمسمائة -العوايد-

2 - الوطنية المصرية لتصنيع اللحوم و الدواجن لصاحبها )على جمال الدين على ساسه(  قيدت فى   2022-08-04 

برقم ايداع   6521 ورقم قيد   9033  محل فرعى  عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتجهيز وتعبئه وتغليف  اللحوم 

والدواجن  

2  اقامه وتشغيل مجزر الى لزبح الدواجن

3  اقامه وتشغيل مصنع لتعبئه وتغليف المواد الغذائيه

4  عموم الستيراد والتصدير

وتلتزم المنشاه باحكام القانون رقم121لسنه1982فى شان سجل المستوردين ول ينشىء تاسيس المنشاه اى حق فى 

مزاوله غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصه وبما ليخل باحكام 

القوانين المنظمه لهذا الغرض

مع مراعاه:  بجهة محافظة السكندرية اضافه مقر ادارى للشركة الكائن فى  الشقة رقم 2   بالدور الول  علوى  - 

عقار رقم 16 شارع الميناء الشرقية  - قسم

3 - الهندسيه للضاءه الحديثه لصاحبتها )جهاد امين ابراهيم عثمان(  قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع   7107 

ورقم قيد   8227  محل فرعى  عن )1(اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع لمبات كشافات الضاءه.مع مراعاه 

احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه.  بجهة محافظة 

السكندرية اضافه موقع ممارسة النشاط الصناعى الكائن فى وحده رقم 6 بالدور الخامس-مجمع الصناعات الصغيره-

البيطاش- قسم

4 - ون بلست - الورداني )لصاحبها  علء الوردانى رجب شبل رجب(  قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع   

7373 ورقم قيد   10203  محل فرعى  عن 1  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع حبيبات ماستر باتش.

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

نشاطها  بجهة محافظة السكندرية اضافه فرع انتاجى فى : الوحدة رقم  106  عنبر رقم 7  مجمع  الصناعات 

البلستيكية  - المنطقة الصناعية مرغم -
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قيود الشركات

1 - اليسر واى تريدنج للتجارة Al-Yosr Y Trading شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

عموم  01-08-2022 برقم ايداع    6376 ورقم قيد  20287    مركز عام  عن   غرض الشركة هو:  1

عموم التصدير    وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط  التجارة  2

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة   ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو 

الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله 

طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 5 ش دنشواى -

2 - نجا للتجارة شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    6384 ورقم 

عموم الستيراد والتصدير  تلتزم الشركه باحكام  قيد  20289    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  1

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 

التوكيلت التجارية وحق استغلل  عموم التجارة والتوريدات  3 القوانين المنظمة لهذا الغرض  .  2

العلمات التجارية ) الفرانشايز (  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال 

الوكالت التجارية , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة لمزاولة  غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .  وذلك دون 

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 600 طريق الحرية - اول

3 - أمون تريد للتجارة والتوريدات شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    

التجارة العامة والتوزيع فيما هو  o   :6386 ورقم قيد  20290    مركز عام  عن غرض الشركة هو

التوريدات العمومية.    وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  o   .مسموح به قانونا

, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

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

السكندرية 440 تنظيم طريق الحرية - رشدى - الدور الول  -

4 - معالى السكندرية للحاق العمالة المصرية بالخارج شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

الحاق  o   01-08-2022 برقم ايداع    6391 ورقم قيد  20293    مركز عام  عن غرض الشركة هو

العمالة المصرية للعمل بالخارج و الداخل  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

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

السكندرية الدور الول علوى - 51 شارع عبد الحليم محمود - ثان
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5 - الصيل للتوكيلت التجارية شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    

التوكيلت التجارية. تلتزم الشركه  o   :6393 ورقم قيد  20295    مركز عام  عن غرض الشركة هو

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 

تنظيم الحفلت العامة والمعارض )عدا السياحية( والمزادات.    o  .  يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية( و  o

o   .المقاولت العامة والمتخصصة واعمال الكباري o   .الستثمار العقارى o  المأكولت و التيك اواى

إقامة وتشغيل  المراكز التجارية والمولت.    o   .التخليص الجمركي o   .التصدير فيما هو مسموح به قانونا

إقامة القرى السياحية والفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمية  o

وترفيهية ورياضية وتجارية و 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 مصر أو في 

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

مطروح 21 شارع مصطفى كامل -

6 - اينفستا جروب شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    6395 ورقم 

التجارة العامة والتوزيع  التسويق العقارى.  2- قيد  20297    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   1-

التوكيلت التجارية.   تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى  فيما هو مسموح به قانونا.   3-

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.   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار  -4

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

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

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة البحيرة مكتب 

بالدور الرضى ش 26 يوليو-كفر الدوار-

7 - فيتالى كوزمتكس Vitali Cosmetics شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2022-08-01 

برقم ايداع    6396 ورقم قيد  20298    مركز عام  عن غرض الشركة هو : انهاء إجراءات تسجيل الدوية 

البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات والمستلزمات والجهزه الطبية والمحاليل الطبية الخاصة والعشاب 

الطبية ومستحضرات التجميل والمطهرات والمبيدات والعلف السائلة والبودرة  لدى الجهات المختصة وتصنيع 

كل ما سبق لدى الغير وبيع كل ما سبق.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

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

السكندرية 4ش مصطفى كامل السيوف ثالث

8 - ميديك برو فارما Medic Pro Pharma شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

02-08-2022 برقم ايداع    6433 ورقم قيد  20304    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   توريد و 

توزيع  منتجات مستحضرات التجميل الطبيعية و العطور و الدوية و تصنيع ما سبق لدى الغير   وذلك دون 

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية باكيه رقم ) V128( - - شقة رقم 

806 - الدور الثامن علوى - بالعقار الكائن 696 - طريق الحرية - لوران - اول
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9 - ميلنيستا بلست للصناعة والستثمار MilanistaPlast شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   

02-08-2022 برقم ايداع    6434 ورقم قيد  20305    مركز عام  عن غرض الشركة هو : إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع البلستيك بكافة انواعه.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

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

السكندرية الحى  الول - السكان  التجارى  -  برج العرب

11 - الصفوه للستثمار الزراعى واستصلح الراضى شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

تربية  o  : 02-08-2022 برقم ايداع    6446 ورقم قيد  20310    مركز عام  عن غرض الشركة هو

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

إقامة  o   . الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ  أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع  واستزراع  o  المزارع السمكية

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

والستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار 

رئيس الوزراء  رقم 350 لسنة 2007 و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008  

إقامة وتشغيل محطة لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية  .  إقامة وتشغيل الثلجات  

والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها وتجميدها  تجارة 

الجملة والتجزئة للمواد الغذائية في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المواسير البلستيك وأدوات الرى والتنقيط والصناديق البلستيك والدوات المنزلية وأكياس البلستيك   إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع العلف   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة .  الستثمار العقارى  بالمدن 

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

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

جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللبان ومنتجاته   عموم 

التوريدات.   عموم الستيراد والتصدير فيما هو مسموح به قانونا. 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  .  

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  اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافيتريات الثابتة لتقديم 

جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية( و المأكولت و التيك اواى.  وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط 

حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع 

النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية.  وذلك دون 

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

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

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

بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة البحيرة :  ش الشيخ محمد عبده الحى السكنى الول -مدينة 

النوبارية الجديدة -

Page 16 of 197 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

12 - ماجيرا للحلول المتكاملة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم  o  : 6462 ورقم قيد  20315    مركز عام  عن غرض الشركة هو

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

إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره  o  .قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها

إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  وذلك دون  o  .المختلفة من صوت وصورة وبيانات

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

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

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

بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 603 طريق الحرية -زيزينيا -

13 - ام كا ميديا اجينسي MK Media Agency شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

03-08-2022 برقم ايداع    6470 ورقم قيد  20316    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   أعمال 

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

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

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

اللكترونية.   تصميم وإنتاج معدات الحاسبات اللية:   أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات 

بمختلف أنواعها.   إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.   تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات 

البنية الساسية للمعلومات والتصالت:   أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات.   تنفيذ 

وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.   التصالت وخدمات النترنت.   المشروعات التي تستثمر في تطوير 

حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية.   إقامة أو إدارة وتشغيل 

وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من 

الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون.   مشروعات البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية, 

والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة.   إنشاء وإدارة 

مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.   إنشاء وإدارة مراكز الستشارات 

والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.   حاضنات العمال التكنولوجية ودعم 

ريادة العمال.   النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما 

في ذلك رقمنة المحتوى العلمي والثقافي والفني.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

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

السكندرية 5ميدان عرابى

14 - كابيتال لين للمقاولت والتوريدات العامة CAPITAL LINE شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   03-08-2022 برقم ايداع    6471 ورقم قيد  20317    مركز عام  عن غرض الشركة هو:  

المقاولت العامة.  التوريدات العامة.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة   ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو 

الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله 

طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية ك44 ابوصير- برج العرب -

15 - ايه ام برو للدعاية والعلن  AMPRO Advertising شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

03-08-2022 برقم ايداع    6483 ورقم قيد  20318    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   الدعايه و 

العلن بكافة الوسائل المسموعه و المقرؤه و المرئيه    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 4 أ - شقة 3 - خلف المحافظة -
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16 - كنوز القلعه للتطوير العقاري شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    

التطوير العقاري ويمشل   شراء وبيع  o  :6484 ورقم قيد  20319    مركز عام  عن غرض الشركة هو

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 

التسويق العقاري للوحدات السكنية والتجارية والدارية وغيرها.    o  .او استغللها لحسابها او لحساب الغير

اعداد دراسات الجدوى.   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط  o

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة   ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو 

الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله 

طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 293 طريق الحرية -شقة 61 -سبورتنج -

17 - أوشن الطبية ocean medical company شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

03-08-2022 برقم ايداع    6485 ورقم قيد  20320    مركز عام  عن غرض الشركة هو:  o تجارة 

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

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة   ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو 

الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله 

طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة البحيرة شارع جمال الدين متفرع من شارع الثورة -

18 - الفتح للعلف شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    6488 

o   .تجارة وتوزيع العلف بكافة أنواعها o   :ورقم قيد  20321    مركز عام  عن غرض الشركة هو

التوكيلت التجارية.   تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان  o   .التوريدات العامة

تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

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

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة مطروح بالعقار امام محلت سعد ناجى -

برانى- قسم

19 - لووب ميكرو موبيليتى LOOP Micromobility   -L.L.C شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

فى   03-08-2022 برقم ايداع    6491 ورقم قيد  20322    مركز عام  عن غرض الشركة هو:  o تأجير 

وسائل النقل الخفيفة صديقة البيئة )السكوتر( )فيما عدا التأجير التمويلي والليموزين(  o التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا والتوريدات العمومية.  o إدارة المشروعات عدا الفندقية.  وذلك دون الخلل بأحكام 

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

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

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

وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 39 و ش مدحت المليجي -الدور الول -عمارة قمراية -

رشدى -
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20 - تريد بيزنس التجارية شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    

6492 ورقم قيد  20323    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  o - استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق 

الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .  o - استزراع الراضي المستصلحة.  ويشترط في هاتين الحالتين أن 

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

بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء  رقم 350 لسنة 2007 و مراعاه قرار رئيس 

جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه o  2008 تربية جميع أنواع الحيوانات, سواء كان ذلك لنتاج السللت 

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

التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  o تجارة الجملة و التجزئة للمواد الغذائية في المناطق النائية و 

المجتمعات العمرانية الجديدة  o 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  .  وتلتزم 

الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة 

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

2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  

به  وبلئحته التنفيذية.     وذلك دون الخلل بأحكام قوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

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

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

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة البحيرة شارع 

الشهيد خالد العريان - المتفرع من شارع عبدالسلم الشاذلى -

21 - الفا للتطوير العقاري والمقاولتAlpha Real Estate Development & Contracting شركة  

رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    6495 ورقم قيد  20324    مركز عام  

عن غرض الشركة هو :  التطوير العقارى  الستثمار العقارى التسويق المقاولت العامة  عموم التوريدات  

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضي 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 على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 3 ش 15 متفرع من طريق الجيش 

- السرايا - سيدى بشر -

22 - فيوتشر دريم للتجارة شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    

 o  تجارة و توزيع و توريد المواد الغذائية o  :6497 ورقم قيد  20327    مركز عام  عن غرض الشركة هو

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  .  وذلك دون الخلل بأحكام 

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

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

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

وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية عزبة محسن - نمرة 2 بجوار كافتريا الملح -

23 - زد ستيل للمقاولت Z STEEL شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   03-08-2022 برقم 

المقاولت العامة .   وذلك  o   :ايداع    6503 ورقم قيد  20329    مركز عام  عن غرض الشركة هو

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 430 طريق الجيش أبراج 

الشانزليزيه -الدور الثامن اعلى معرض الغلبان -لوران -
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24 - دون دانيللو للحاق العمالة  بالخارج و الداخل  Don Danilo Enterprises شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع    6525 ورقم قيد  20331    مركز عام  عن 

الحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل و الخارج  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين  o   غرض الشركة هو

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

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

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

لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 18 شارع ارسطو - من شارع فؤاد -

25 - العيادة لخدمات التمريض شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع    

تقديم خدمات الرعاية والتمريض  o   :6543 ورقم قيد  20333    مركز عام  عن غرض الشركة هو

توريد وتوزيع  o   .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا o   المنزلى لكبار السن والمرضى

التوريدات العمومية.   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح  o   .المستلزمات الطبية والغذائية

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

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

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

القانون .  بجهة محافظة السكندرية العجمى -أبو يوسف - طريق اسكندرية مطروح الكيلو 18.5 امام البيت 

البيض -

26 - القمة للمقاولت و البناء الحديث شركة  رأس مالها 15,000,000.000 قيدت فى   04-08-2022 برقم 

ايداع    6545 ورقم قيد  20334    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   المقاولت العامة و المتخصصة و 

المتكاملة  مقاولت اعمال الطرق و الكبارى و النفاق  مقاولت شبكات الرى   مقاولت اعمال التشطيبات و 

الديكور  المقاولت الكهربائية و اللكتروميكانيكية   التوريدات العمومية   التجارة العامة و التوزيع   إدارة 

المشروعات )عدا الدارة الفندقية(   إدارة و تشغيل المولت التجارية   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

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

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

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

لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية شقة رقم 1 - عمارة رقم 5 - السكان التجارى - برج العرب الجديدة 

-

27 - نيو ويف للتكنولوجيا شركة  رأس مالها 15,000,000.000 قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع    

عموم الستيراد والتصدير فيما هو  6560 ورقم قيد  20342    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   1-

مسموح به قانونا.   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  .  2-عموم التجارة والتوريد.   3-

المقاولت العامة.  4-اعمال مقاولت اللكتروميكانيك بكافة أنواعها.   5-إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة 

محطات طلمبات مياه الري وشبكات توزيعها وخطوط نقلها للراضي المخصصة للستصلح والستزراع.  6-

توريد كافة أنواع المواد والخامات والدوات والمعدات والجهزة وقطع الغيار وملحقاتها.   7-اقامة او تشغيل 

وادارة وصيانه محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط نقلها  8-اقامة او تشغيل وادارة 

وصيانه محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنقية وتوصيلتها.  9-توريد وتركيب والصيانة 

المتنقلة  للواح الطاقة الشمسية.   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط 

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

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

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

السكندرية 122 ش جلل الدسوقى -وابور المياه -
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28 - مونالينا MONALINA شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    

بيع بالجملة و التجزئة للمنتجات  o   :6568 ورقم قيد  20344    مركز عام  عن غرض الشركة هو

الزراعية و اللحوم و الدواجن و السماك و البذور و السمدة و المبيدات و مستلزمات مزارع الدواجن و 

بيع  o   التوريدات الغذائية o   المنتجات البلستيكية و مستلزمات المطاعم و الكافيهات و شبكات الرى

تجارة قطع غيار  o   عموم التوريد و على الخص توريد الجهزة الطبية o   الملبس الجاهزة و الحذية

مقاولت اعمال التشطيبات و الديكور و  o   التجارة العامة و التوزيع o    السيارات بالجملة و التجزئة

إقامة و تشغيل و إدارة السوبرماركت   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح  o  المقاولت العامة

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 163 امام مسجد الوحيد  - قرية حسين ابواليسر - النوبارية الجديدة -

29 - اوتو جراج أليكس لبيع السيارات بالعمولة شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2022-08-07 

برقم ايداع    6575 ورقم قيد  20345    مركز عام  عن غرض الشركة هو:  بيع السيارات بالعمولة .     

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية بالعقار الكائن خلف 122 ش جلل 

الدين الدسوقى -وابور المياه-

30 - البحيرة فود شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    6602 ورقم 

قيد  20348    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي 

تجعلها قابلة للستزراع .   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.    اقامة المزارع السمكية.  عموم التجارة بالخص تجارة 

المواد الغذائية   عموم التوريدات بالخص توريد  المواد الغذائية  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

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

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

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

القانون .  بجهة محافظة البحيرة شارع المرور - متفرع من شارع البغدادى -

31 - يونايتد برازرز لدارة المطاعم و اعمال التوريدات  United Brothers شركة  رأس مالها 

200,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    6604 ورقم قيد  20349    مركز عام  عن 

اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا  o   :غرض الشركة هو

تقديم  o   التوريدات الغذائية لشركات البترول o   عموم التوريدات o  الكحولية( و المأكولت و التيك اواى

العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة.  وذلك دون  o   خدمات النظافة و ابادة الحشرات و القوارض

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية روبكس بارك - سيتى سنتر-
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32 - مروج فارما Morouj Pharma شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم 

ايداع    6605 ورقم قيد  20350    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  أنشطة داخل ق )72(:  1-

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف الكيماويات المتخصصة والكيماويات الزراعية والسمدة 

والمخصبات الزراعية والزيوت والشحوم والمنظفات واضافات العلف للنتاج الحيواني والداجنى والسمكي 

والمبيدات الحشرية والفطرية والمنتجات الحيوية ومركبات الصحة العامة والخمائر والنزيمات والمستخلصات 

أاستصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي  العطرية والعشبية والبذور والتقاوي والشتلت.  2-

ويشترط في الحالتين أن تكون الراضي  تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة.   3-

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري 

تربية جميع أنواع الحيوانات, سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو  بطريق الغمر.  4-

تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض  اللحوم.   5-

التوكيلت  عموم التصدير  8- المزارع السمكية.  أنشطة خارج ق )72(:  7- أو التسمين أو اللحوم.   6-

التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكالت التجارية , ول 

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

توريد وتركيب شبكات الري وقطع  الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .  9-

غيارها والصوب الزراعية ومستلزماتها وأنظمة التحكم الخاصة بها  مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام اللتزام بهذا الشرط يسقط 

حق التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع 

النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به  وبلئحته التنفيذية.  وذلك دون 

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة البحيرة المركز الرئيسي 

وموقع ممارسة النشاط الصناعي: المنطقة الصناعية الثانية على قطعتي الرض ارقام 131/130 - النوبارية 

الجديدة -

33 - بلوجات جروب للتجارة العامة Blue Gate Group شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

التجارة  o  :08-08-2022 برقم ايداع    6618 ورقم قيد  20352    مركز عام  عن غرض الشركة هو

عموم الستيراد والتصدير فيما هو  o  .التوريدات العمومية o   .العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

مسموح به قانونا. 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  .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

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

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

تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة 

من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 477 طريق الجيش ناصية ش 

الشهيد عوض حجازى السرايا سيدى بشر بحرى -
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34 - لينزا ايجيبت للعمال الهندسية    Lienza Egypt for construction engineering شركة  رأس 

مالها 50,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    6620 ورقم قيد  20353    مركز عام  عن 

غرض الشركة هو:  اعداد التصميمات و الرسومات الهندسية   القيام باعمال الديكورو التشطيبات الداخلية و 

الخارجية  تقديم الستشارات الهندسية  )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية 

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

الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 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 

الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله 

طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 4 شارع عمارات النصر - سموحة -

35 - او.ك جروب إيجيبت للتصدير وعموم التوريدات O.K Group Egypt شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    6623 ورقم قيد  20354    مركز عام  عن غرض 

الشركة هو: التصدير وعموم التوريدات   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة   ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو 

الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله 

طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية كمبوند جرين سموحه - طريق السكندرية القاهرة الزراعى - 

ابيس - ثان

36 - تطبيق سيجما Sigma Appl شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    

6652 ورقم قيد  20359    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات 

وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها   وذلك دون الخلل بأحكام قوانين 

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

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

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

لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية الدور الرضى و الميزانين -  156 شارع عمر لطفى - سبورتنج -

42 - الجونة ايفنت بلنر  EL gouna event planner شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

إدارة و  o   :09-08-2022 برقم ايداع    6671 ورقم قيد  20369    مركز عام  عن غرض الشركة هو

تشغيل قاعات الفراح  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

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

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

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية أبو 

يوسف بحرى - شاطئ السلم الكيلو 19.5 - خلف بنزينة التعاون - اول
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37 - الوطنية للملحة و الخدمات اللوجستية شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   2022-08-08 

برقم ايداع    6653 ورقم قيد  20360    مركز عام  عن مادة )3(  غرض الشركة هو:  o النقل البرى 

الداخلى و الدولى للبضائع الجافة و المبردة و تقل الشخاص باستخدام تكنولوجيا المعلومات  على ال يتم مزاولة 

نشاط النقل البرى للركاب او البضائع  )الداخلى  - الدولى (  و المهمات و خدمات النقل داخل القطر المصرى او 

خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين و استخراج التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى 

الداخلى و الدولى"  o النقل و الشحن البحرى  o الخدمات اللوجستية و البوالص المجمعة.  o عموم 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  .  o 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  .  o اقامة و تشغيل و ادارة المخازن و المستودعات عدا مخازن 

الكيماويات الخطرة  o تأجير السيارات عدا التأجير التمويلي و الليموزين  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

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

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

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

لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 13 شارع النصر -

38 - جرين ليف لتوريدات الطاقة النظيفة و الخدمات البيئية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

09-08-2022 برقم ايداع    6654 ورقم قيد  20361    مركز عام  عن غرض الشركة هو:  o اعداد 

البحاث العلمية المتخصصة في الطاقة النظيفة  o تصميم و توريد و صيانة مستلزمات الطاقة و المولدات 

الكهربائية  o تصميم و توريد و صيانة اللت و الجهزة الخاصة بتنقية مياة الشرب  o إقامة أو إدارة وتشغيل 

وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها  o إقامة أو تشغيل 

وإدارة وصيانة محطات الصرف الصحي أو الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلتها.  o إعداد النماذج والقوالب 

لللت والمنتجات والترويج لها  o 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(  o اعداد دراسات الجدوى للمشروعات  o إدارة 

المشروعات )عدا الدارة الفندقية(  o عموم التصدير فما هو مسموح به قانونا  o التجارة العامة و التوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا  o 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  o استصلح 

وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .  o استزراع الراضي 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 على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة البحيرة ش عمارات بنك التعمير - خلف 

محافظة دمنهور -
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39 - هيريتيج مارين لوجيستيكس  HERITAGE MARINE LOGISTICS شركة  رأس مالها 

400,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    6659 ورقم قيد  20362    مركز عام  عن 

غرض الشركة هو:   اداره وتشغيل السفن واعمال الصيانه المتنقله للسفن وتقديم الخدمات اللوجستيه وبيع وشراء 

السفن واستئجار وتاجير السفن   تقديم الستشارات  البحرية  وتقديم الحلول المتكاملة للشركات )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(   التفتيش والفحص ومعاينة 

البضائع وتقدير الضرار   سحب العينات من البضائع لتحليلها.   الشحن والنقل البحري .  تقديم الخدمات 

اللوجيستية في مجال النقل البحرى .  الوساطة في انهاء الجراءات الدارية امام الجهات الغير حكومية.  القيام 

بأعمال الشغال البحرية وتشمل )فك وتثبيت الحاويات على السفن - تقديم اللنشات القاطرة والصنادل والمواعين 

- أعمال نظافة عنابر السفن - تعتيق وتحميل وتستيف البضائع بالساحات وعلى وسائل النقل البرية المختلفة - 

أعمال الدهان والمراشمة للسفن - تموين وتطقيم السفن(  القيام باعمال الخدمات والمعينات والخبرة للسفن فى 

مجال الشحن  البحرى والتفريغ وتكنولوجيا المعلومات  وتقديم الخدمات اللوجيستيه) فيما عدا الشحن والنقل 

البرى(  اعمال التخزين واستغلل المخازن والمستودعات الجمركية )عدا مخازن الكيماويات والمواد الخطرة(  

التوريدات العمومية و عموم التجارة فيما هو مسوح به قانونا.   التصدير فما هو مسموح به قانونا  وذلك دون 

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 235 )10 د شارع كامبوس ( 

سابقا وحاليا شارع عبد السلم عارف وشارع حسن امين - اول

40 - فاروس للخدمات الفنية   PHAROS FOR TECHNICAL SERVICES شركة  رأس مالها 

200,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    6661 ورقم قيد  20363    مركز عام  عن 

غرض الشركة هو  :-  1-  تقديم خدمات الدعم الفنى  للشركات 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 السكندرية 2 شارع الدكتور لطفى ادوارد امام مدرسة الفرنسيسكان -كفر عبده 

- بولكلى - اول

41 - نيريوس للخدمات البحرية- Nereus Marine Services شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت 

تطقيم  o   :فى   09-08-2022 برقم ايداع    6667 ورقم قيد  20367    مركز عام  عن غرض الشركة هو

اعمال صيانة  o   اعمال فحص ومعاينات وسائل النقل البحرى والبضائع o   تمثيل ملك السفن o   السفن

بيع وشراء وتشغيل وإدارة وتأجير السفن للشركة وللغير ) o   )السفن العامة والمتنقلة )دون انشاء مركز صيانة

تقديم كافة الخدمات اللوجيستية )فيما عدا النقل  o  )القائمة بالفعل والسابق على تراخيص لها من الجهات المعنية

تقديم خدمات لنشات القاطرة  o   فك وتثبيت الحاويات على السفن o  عموم التصدير o   )والشحن البرى

قياس غاطس السفن وتحديد الحمولت الصادرة  o   .اعمال الدهان والمراشمة للسفن o   والصنادل والمواعين

معاينة الحاويات اثناء  o   قياس حجم السوائل بالتنكات أرضية وكذلك المحملة على السفن o   والواردة

القيام  o   معاينة تلفيات الحاويات وتحديد حالة السفن حال تسليمها بعد انتهاء عقود المشارطة o   الشحن

بأعمال العد والحصر للبضائع الصادرة او المفرغة من السفن   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

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

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

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

القانون .  بجهة محافظة السكندرية 55 شارع فيكتور عمانويل -
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43 - مايكرو لينك MICRO LINK شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    

التجارة والبيع والتوزيع لمستلزمات  o   :6674 ورقم قيد  20370    مركز عام  عن غرض الشركة هو

الكمبيوتر والشبكات وكاميرات المراقبة وصيانتها.    مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 

لسنه 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 .  بجهة محافظة السكندرية 64 شارع إبراهيم 

شريف -مصطفى كامل -

44 - نيوم للتطوير العمرانى شركة  رأس مالها 16,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    

6686 ورقم قيد  20373    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  أنشطة داخل ق 72 لسنة 2017 :   

الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا  

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

2007و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008.  إقامة وتشغيل المراكز التجارية 

في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية.  إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع المنتجات الخشبية   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج   إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل 

وتشغيل المعادن.   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الزجاج   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة الكهربائية 

والهندسية.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الورقية   

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الكيميائية والدوية ومستحضرات التجميل    إقامة وتشغيل مصنع لدباغة 

الجلود.  أنشطة خارج  ق 72 لسنة 2017 :   التطوير العقارى .  اقامة و تشغيل محطة لتموين السيارات .  

وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , 

وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 

72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات 

والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية.  وذلك دون الخلل بأحكام قوانين واللوائح والقرارات السارية , 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

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

السكندرية عقار 22 شقة 7 -المهندسين-برج العرب -
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45 - الشارقة لتنمية المجتمعات العمرانية شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم 

ايداع    6687 ورقم قيد  20374    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   أنشطة داخل ق 72 لسنة 2017 :   

تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق 

خارج الوادي القديم(.  الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج 

الوادي القديم فيما عدا  منطقة شبه جزيرة سيناء  فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس 

الوزراء  رقم 350 لسنة 2007و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008.  إقامة 

وتشغيل المراكز التجارية في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المواد الغذائية.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبية   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج   

إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن.   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الزجاج   إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الجهزة الكهربائية والهندسية.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية  إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المنتجات الورقية   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الكيميائية والدوية ومستحضرات التجميل    

إقامة وتشغيل مصنع لدباغة الجلود.  أنشطة خارج  ق 72 لسنة 2017 :   التطوير العقارى .  اقامة و تشغيل 

محطة لتموين السيارات .  وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز 

الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار 

المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

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

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

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

القانون .  بجهة محافظة السكندرية شقة 4 عمارة 22 المهندسين -برج العرب الجديدة -

46 - سكاى لين العقارية شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    6688 

ورقم قيد  20375    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   أنشطة داخل ق 72 لسنة 2017 :   الستثمار 

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

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

مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008.  إقامة وتشغيل المراكز التجارية في المناطق 

النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية.  إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المنتجات الخشبية   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج   إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل 

المعادن.   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الزجاج   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة الكهربائية والهندسية.  

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الورقية   إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الكيميائية والدوية ومستحضرات التجميل    إقامة وتشغيل مصنع لدباغة الجلود.  

أنشطة خارج  ق 72 لسنة 2017 :   التطوير العقارى .  اقامة و تشغيل محطة لتموين السيارات .  وتلتزم 

الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة 

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

2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  

به  وبلئحته التنفيذية.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

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

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

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية شقة 3 

عمارة 22 المهندسين -برج العرب الجديدة -
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47 - ثرى ايه للتنمية الزراعية 3A For Agricultural Development شركة  رأس مالها 

120,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    6689 ورقم قيد  20376    مركز عام  عن 

غرض الشركة هو :  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع  واستزراع 

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

والستزراع وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس 

الوزراء  رقم 350 لسنة 2007 و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008  تشغيل  

وادارة القرى السياحية والفنادق )الثابتة(  تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع 

المشروبات )عدا الكحولية( و المأكولت و التيك اواى  المقاولت العامة  تأجير المعدات واللت والدوات 

الزراعية )فيما عدا التأجير التمويلي(  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا والتوريدات العمومية  

إدارة وتشغيل المراكز التجارية   عموم التصدير  شراء وبيع الراضي     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 شقه 4 قطعه 114 - اللف وحده - مدينة النوبارية الجديدة -

48 - دوسو للستثمار والتطوير شركة  رأس مالها 15,000,000.000 قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    

6690 ورقم قيد  20377    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية   

إقامة و تشغيل مصنع لتشكيل المعادن   إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس  إقامة و تشغيل المراكز التجارية و 

سلسل المداد في المناطق النائية   إقامة و تشغيل حضانة   تطوير عقارى   وتلتزم الشركة بإفراد حسابات 

مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا 

الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , 

مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية.   

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية عمارة 6 - مكتب 3 - عماير 

المستثمرين - الحى الول - برج العرب الجديدة -

49 - كيميت لتكرير المياه Kemet شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    

إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات  o  :6694 ورقم قيد  20378    مركز عام  عن غرض الشركة هو

تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها, وفقا للمعايير الفنية والعلمية المقررة 

إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع و تجميع  o   إقامة و تشغيل مصنع لتعبئة المياة الطبيعية o  في هذا الشأن

عموم المقاولت و على الخص  o   عموم التوريدات o  الدوات و المعدات اللزمة لنشاء محطات المياه

مقاولت اعمال حفر ابار المياه   وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا 

والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون 

الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية.   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

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

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

تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة 

من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية الدور الرابع - شقة 14 - خلف 98 

ش محطة السوق- باكوس - ثان
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50 - دوليبات العالمية للسيارات الكهربائية و الطاقة البديلة

Dolebat international  for electric car & alternative energy شركة  رأس مالها 

20,000,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    6697 ورقم قيد  20379    مركز عام  عن 

غرض الشركة هو :  o إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع و تجميع السيارات الكهربائية و تصنيع مستلزمات و الت 

الطاقة النظيفة  o عموم 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  .  o إدارة 

المشروعات  o إقامة وتشغيل مركز خدمة وصيانة السيارات .  o التوريدات العمومية و على الخص توريد 

السيارات     وذلك دون الخلل بأحكام قوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص 

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

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

تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية مكتب رقم 211 - 

12 أ شارع باب الكراستة -

51 - بولى توب لتصنيع كيماويات البى في سى Poly top شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

إقامة و  o  : 10-08-2022 برقم ايداع    6698 ورقم قيد  20380    مركز عام  عن غرض الشركة هو

تشغيل مصنع لتصنيع كيماويات ال PVC  وذلك دون الخلل بأحكام قوانين واللوائح والقرارات السارية , 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

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

السكندرية المركز الرئيسي لدارة الشركة  و موقع ممارسة النشاط:  قطعة )14( - بلوك )14( - منطقة الورش 

و المخازن - شرق المنطقة الصناعية الثانية - مدينة برج العرب الجديدة  -

52 - التحاد للدواء شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    6706 ورقم 

انهاء اجراءات تسجيل الدوية البشرية والبيطرية  o   :قيد  20381    مركز عام  عن غرض الشركة هو

والمصال واللقاحات والمستحضرات الدوائية والمستلزمات والجهزة الطبية والمحاليل الطبية بمختلف انواعها 

والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة والعشاب الطبية ومستحضرات التجميل والمطهرات والمبيدات 

والعلف السائلة والبودرات والبرمكسات ومستحضرات معهد التغذية وهيئة سلمة الغذاء وهيئة الدواء 

التوريدات  o   المصرية امام الجهات المختصة وتصنيع وتعبئة وتغليف وتخزين  كل ماسبق لدى الغير

تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية  o   )حق استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز o  العمومية

تجارة وتوزيع  o  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا o  ومستحضرات التجميل بكافة انواعها

مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الحيوانية  بكافة انواعها واضافات العلف والفيتامينات والمعادن 

o  الدوائية ومنتجات العناية الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما سبق لدى الغير

التصدير والتوكيلت  o  تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة الطبية والمستلزمات الطبية وتصنيعها لدى الغير

التجارية )تلتزم الشركة باحكام القانون 120لسنة1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة 

التوكيلت الملحية.   وذلك دون الخلل  o  تجارة وتوزيع  الخامات الدوائية بكافة انواعها o  ) التجارية

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

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

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

وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 4 ش مصطفى كامل مصطفى كامل -
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53 - السماء المفتوحة - مصر شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    

التجارة  التسويق اللكتروني  2- 6712 ورقم قيد  20384    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  1-

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.    اللكترونية  3-

أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها  -4

أعمال التوصيف  إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.   6- والتدريب عليها.   5-

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

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 27 ش السيد رضوان - ميامي - 

اول

54 - كار تو بوينت Car 2 point شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم 

ايداع    6723 ورقم قيد  20385    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   بيع و شراء و تجارة السيارات و 

الدراجات البخارية و قطع الغيار اللزمة لها   عموم الستيراد والتصدير 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  .   وذلك 

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 25 ميدان الرصافة -

55 - الشيخ زايد للمجتمعات العمرانية شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    

6724 ورقم قيد  20386    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  أنشطة داخل ق 72 لسنة 2017 :   تخطيط 

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

الوادي القديم(.  إقامة وتشغيل المراكز التجارية في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.   إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبية   إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الغزل والنسيج   إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن.   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الزجاج     

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة الكهربائية والهندسية.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية  

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الورقية   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الكيميائية والدوية 

ومستحضرات التجميل    إقامة وتشغيل مصنع لدباغة الجلود.  أنشطة خارج  ق 72 لسنة 2017 :   التطوير 

العقارى .  اقامة و تشغيل محطة لتموين السيارات .  وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في 

التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة 

خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية.   وذلك دون الخلل 

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

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

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

وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية شقة 5 -  عقار 22  - المهندسين - برج العرب -

Page 30 of 197 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

56 - فرست تراست للتنمية العمرانية شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    

6725 ورقم قيد  20387    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  أنشطة داخل ق 72 لسنة 2017 :   تخطيط 

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

الوادي القديم(.  إقامة وتشغيل المراكز التجارية في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.   إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبية   إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الغزل والنسيج   إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن.   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الزجاج     

إقامة وتشغيل مصنع لدباغة الجلود   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الكيميائية والدوية ومستحضرات 

التجميل    إقامة وتشغيل مصنع لدباغة الجلود.  أنشطة خارج  ق 72 لسنة 2017 :   التطوير العقارى .  اقامة 

و تشغيل محطة لتموين السيارات .  وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا 

والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون 

الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية.   وذلك دون الخلل بأحكام قوانين 

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

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

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

لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية شقة 6 -  عقار 22  - المهندسين - برج العرب -

57 - اركان لدارة المراكز التجارية شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    

6726 ورقم قيد  20388    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  أنشطة داخل ق 72 لسنة 2017 :   إقامة 

وتشغيل و إدارة المراكز التجارية في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.   إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المواد الغذائية.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبية   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل 

والنسيج   إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن.   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الورقية   إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة الكهربائية والهندسية.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية  إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الزجاج   إقامة وتشغيل مصنع لدباغة الجلود   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد 

الكيميائية والدوية ومستحضرات التجميل    إقامة وتشغيل مصنع لدباغة الجلود.  أنشطة خارج  ق 72 لسنة 

2017 :   التطوير العقارى .  اقامة و تشغيل محطة لتموين السيارات .  وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا 

الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , 

مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية.   

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية شقة 6 -  عقار 57  - المهندسين - 

برج العرب -

58 - الشركة المستقلة الرقمية للحلول التقنية المتقدمة شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

10-08-2022 برقم ايداع    6727 ورقم قيد  20389    مركز عام  عن غرض الشركة هو:  التجارة العامة 

و التوزيع   التوريدات العمومية   إدارة المشروعات عدا الدارة الفندقية   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

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

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

تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة 

من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية ش فيكتور عمانويل - ش الفردوس 

-
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59 - دى اى ستوديوم شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    6728 

ورقم قيد  20390    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  القيام بأعمال الديكور  اعداد التصميمات الهندسية  

ادارة المشروعات )عدا الدارة الفندقية(  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

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

السكندرية الدور السادس بالعقار 3 رقم 25 يالعقارين 394 و 392 طريق الحريه -

60 - زد اكس بارت Z X Parts شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    

إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره  6755 ورقم قيد  20392    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  1-

التسويق اللكترونى عبر النترنت   وتلتزم الشركة بإفراد حسابات  المختلفة من صوت وصورة وبيانات.   2-

مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا 

الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , 

مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية.   

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 87 ش وديع باشور - سيوف 

شماعه - اول

61 - الروضه لند للمواد الغذائية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    

6757 ورقم قيد  20393    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف وتوزيع 

المواد الغذائية.   وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار 

ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة 

بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار 

إليه بالضمانات والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية.  وذلك دون الخلل بأحكام قوانين واللوائح والقرارات 

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

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

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

السكندرية 23ش الرياض - اول

62 - المريخ للتسويق العقاري Mars شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم 

التسويق العقاري  2- ايداع    6763 ورقم قيد  20395    مركز عام  عن   غرض الشركة هو :  1-

التسويق اللكتروني  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  الوساطة العقارية  3-

, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

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

السكندرية الدور الثالث أبراج ال سندس - ش عبيد الطلخاوى - بوابه 8 -

97 - تراست المتكاملة للتصدير و التجارة العامة 

Trust integrated company for export and general trading شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    7045 ورقم قيد  20465    مركز عام  عن 

التجارة العامة   وذلك دون الخلل بأحكام  o   التصدير فما هو مسموح به قانونا o   :غرض الشركة هو

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

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

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

وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 14 مساكن  سيكلم من طريق مصطفى كامل - ثالث
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63 - جوميا للتنمية والستثمار شركة  رأس مالها 17,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    

6765 ورقم قيد  20397    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   أنشطة داخل ق 72 لسنة 2017 :   إقامة 

وتشغيل المراكز التجارية في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المواد الغذائية.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبية   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج   

إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن.   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الزجاج   إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الجهزة الكهربائية والهندسية.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية  إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المنتجات الورقية   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الكيميائية والدوية ومستحضرات التجميل    

إقامة وتشغيل مصنع لدباغة الجلود.  أنشطة خارج  ق 72 لسنة 2017 :   التطوير العقارى .  اقامة و تشغيل 

محطة لتموين السيارات .  وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز 

الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار 

المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

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

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

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

القانون .  بجهة محافظة السكندرية 5 عمارة 57 المهندسين -برج العرب الجديدة -

64 - ذا لين لدارة المراكز التجارية شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    

6766 ورقم قيد  20399    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   أنشطة داخل ق 72 لسنة 2017 :   إقامة 

وتشغيل وإدارة  المراكز التجارية في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.   إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المواد الغذائية.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبية   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل 

والنسيج   إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن.   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الزجاج   إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الجهزة الكهربائية والهندسية.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية  إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع المنتجات الورقية   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الكيميائية والدوية ومستحضرات التجميل    

إقامة وتشغيل مصنع لدباغة الجلود.  أنشطة خارج  ق 72 لسنة 2017 :   التطوير العقارى .  اقامة و تشغيل 

محطة لتموين السيارات .  وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز 

الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار 

المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

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

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

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

القانون .  بجهة محافظة السكندرية شقة 2 -عمارة 22 المهندسين -برج العرب الجديدة -

101 - أوامر للتجارة والتوزيع Awamer شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   22-08-2022 برقم 

توصيل الطلبات باستخدام  ايداع    7079 ورقم قيد  20472    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  1-

تكنولوجيا المعلومات  ول يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب والبضائع )الداخلي - الدولي( والمهمات وخدمات 

النقل داخل القطر المصرى او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص بمزاولة النشاط من جهاز 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  وذلك دون الخلل  تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى.  2-

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

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

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

وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية الكيلو 10,5 طريق الكافوري - كينج مريوط -
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65 - منصات لدارة المراكز التجارية شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم 

ايداع    6767 ورقم قيد  20400    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  أنشطة داخل ق 72 لسنة 2017 :   

إقامة وتشغيل  وإدارة المراكز التجارية في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.   إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المواد الغذائية.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبية   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل 

والنسيج   إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن.   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الزجاج   إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الجهزة الكهربائية والهندسية.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية  إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع المنتجات الورقية   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الكيميائية والدوية ومستحضرات التجميل    

إقامة وتشغيل مصنع لدباغة الجلود.  أنشطة خارج  ق 72 لسنة 2017 :   التطوير العقارى .  اقامة و تشغيل 

محطة لتموين السيارات.  وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز 

الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار 

المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية.  وذلك دون الخلل بأحكام قوانين واللوائح 

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

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

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

القانون .  بجهة محافظة السكندرية شقة 7-عمارة 57 - المهندسين - برج العرب الجديدة-

66 - رينك للحلول المتكاملة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم  o  : 6768 ورقم قيد  20401    مركز عام  عن غرض الشركة هو

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

إدخال البيانات على الحاسبات  o   .قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها

وبالوسائل اللكترونية.   وذلك دون الخلل بأحكام قوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

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

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

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 603 

طريق الحرية -زيزينيا -

67 - إيه إم تى اكوا AMT Aqua شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    

بيع و تجارة و توريد والصيانة المتنقلة  o   :6822 ورقم قيد  20407    مركز عام  عن غرض الشركة هو

لفلتر المياه   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص 

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

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

تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 28 ش احمد تيسير - 

متفرع من ش جمال عبدالناصر - الدور الثانى - العصافرة بحرى - ثان

68 - الوربية للصناعات الهندسية  المحدودة شركة  رأس مالها 1,020,000.000 قيدت فى   

إقامة  14-08-2022 برقم ايداع    6826 ورقم قيد  20408    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  1.

وتشغيل مصنع لتصنيع اسطمبات ومكابس هيدروليك وتصنيع وتجميع الدوات الصحية والنواكل  وأجهزة 

إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  بكافة  المطابخ والشفاطات ودواليب المطابخ المعدنية   2.

وإقامة وتشغيل مصنع لقص وثنى وتلميع المعادن والستانلس ستيل والقص بالليزر وتصنيع  أنواعها   3.

احواض واسطح من الجرانيت والرخام الصناعى   وذلك دون الخلل بأحكام قوانين واللوائح والقرارات السارية 

, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

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

السكندرية خلف العقار رقم 5 شارع احمد عرابى -
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69 - تراك سولر للطاقة المتجددة Track Solar Ts شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   

توريد و  o   :15-08-2022 برقم ايداع    6835 ورقم قيد  20412    مركز عام  عن غرض الشركة هو

o  ) تركيب أجهزة و محطات الطاقة الشمسية )الواح شمسية و  بطاريات و محولت تيار و شاسيهات و كابلت

تقديم الستشارات الهندسية  )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق  o   توريد المكونات اللكترونية الدقيقة

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 

المقاولت العامة    o   التوريدات العامة o   )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 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 عمارة عبد الفتاح  عمر - شقة 9 خلف 

امن الدولة  - النوبارية

70 - كوميت للتنمية وإدارة المشروعات Komet شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

15-08-2022 برقم ايداع    6867 ورقم قيد  20415    مركز عام  عن غرض الشركة  هو:   اقامة و 

تشغيل و ادارة  مركز لعداد و تنمية و تدريب  الموارد البشرية.  تقديم الستشارات الفنية والعلمية )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 المدارس 

فيما ليتعدى التعليم الثانوى  التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان 

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

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

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 277 طريق الجيش - اول

102 - ريدج او بى للتسويق اللكتروني REDG O.B شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

التسويق  o   :22-08-2022 برقم ايداع    7092 ورقم قيد  20475    مركز عام  عن غرض الشركة هو

التجارة اللكترونية .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين  o   التسويق اللكترونى عبر النترنت o  العقاري

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

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

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

لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 13 عقار رقم 19 تعاونيات سموحه -

103 - الوطنية سكان للشعة شركة  رأس مالها 75,000.000 قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    

- إقامة وتشغيل مركز طبي متخصص في  o  :7101 ورقم قيد  20477    مركز عام  عن غرض الشركة هو

الشعة التشخيصية على أن يقدم 10% بالمجان سنويا من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلجية 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 الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى 

أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة البحيرة ش 

البوستة القديمة
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104 - ذا بيست ستور The Best Store شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-22 

تجارة الجهزة الكهربائية    o   :برقم ايداع    7102 ورقم قيد  20478    مركز عام  عن غرض الشركة هو

تجارة الملبس  o   تجارة الثاث o   .تجارة أجهزة التليفون المحمول o   تجارة الدوات المنزلية o

تجارة النجف.   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح  o   .تجارة السجاد والمفروشات o  . الجاهزة

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 شارع الرشيديه -

71 - بلوم الدولية  Bloom International شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-15 

اقامة و تشغيل و ادارة   o   :برقم ايداع    6876 ورقم قيد  20418    مركز عام  عن غرض الشركة هو

اقامة و تشغيل و ادارة  o  تأجير مساحات العمل المشتركة o  .مركز لعداد و تنمية و تدريب  الموارد البشرية

المطاعم و الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية( و المأكولت و التيك اواى و تحضير 

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات  o   وتقديم المأكولت  والمشروبات

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

إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة  o   .اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها

تصميم وإنتاج معدات الحاسبات اللية:    o   .إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية o   .وبيانات

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

o   :تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات البنية الساسية للمعلومات والتصالت o   .وتشغيلها والتدريب عليها

تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.    o   .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات

المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك  o   .التصالت وخدمات النترنت o

إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات  o   .براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية

التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك 

مشروعات البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية, والمشروعات التي تدعم علوم  o   .الذاعة والتليفزيون

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

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

النشطة  o   .حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال o   .المعلومات والتصالت وتطويرها

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

العلمي والثقافي والفني.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

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

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

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 31 

تنظيم أ - شارع عبد الرازق السنهورى  - سيوف  ثان

105 - بيي سين للتسويق BEE SEEN MARKETING شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

.التسويق  o  :23-08-2022 برقم ايداع    7123 ورقم قيد  20482    مركز عام  عن غرض الشركة هو

)ماعدا التسويق العقارى(  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

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

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

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 413 

شارع الجيش )الكورنيش( عمارة النحاس -الدور

الول -مكتب 103 )غرفة بداخل شقة( -لوران-
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106 - مراكز الشام التخصصية شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع    

7144 ورقم قيد  20483    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  إقامة و تشغيل  المستشفيات المتخصصة أو 

المتكاملة أو العامة, وما تضمه من أنشطة داخلية علجية أو طبية.   إقامة و تشغيل  المراكز الطبية التشخيصية 

أو العلجية.   بشرط أن تقدم )10%( سنويا بالمجان من عدد السرة التي يتم شغلها بالنسبة للمستشفى أو من 

الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلجية أو التشخيصية لها بالنسبة للمركز.  اقامة و تشغيل و ادارة  

مركز تجميل للعناية بالبشرة و الشعر و الجسم ) بيوتى سنتر (  وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها 

في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع 

النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية.   وذلك دون 

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

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

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

بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 3 شارع مصطفى كامل - سموحة -

72 - اسم الشركة:- وادي النيل للخدمات البترولية Wadi ElNile for Petroleum Services شركة  

رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    6885 ورقم قيد  20420    مركز عام  

عن غرض الشركة هو :  أنشطة داخل ق )72(:  إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع اللت والمعدات  الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف, وتشمل:  )أ( الخدمات 

المتعلقة بالستكشاف البترولي.  )ب( صيانة آبار البترول وتنشيطها.  )جـ( صيانة معدات الحفر والمضخات 

البترولية.  )د( حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول.  )هـ( العمال المدنية المكملة 

لعمال الحفر والصيانة.  )و( معالجة السطح من الترسيبات.  )ز( الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف 

وأنابيب النتاج.  إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها 

ومعالجتها وتدويرها, وفقا للمعايير الفنية والعلمية المقررة في هذا الشأن.  أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات 

الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع.  أنشطة 

خارج ق )72(:  عموم التوريدات والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص توزيع وتوريد المهمات 

البترولية من مواسير صلب ومستلزماتها والمواد المعدنية اللزمة لبناء الهناجر والمباني المعدنية )كمر وزوايا 

وصاج(.  تقديم الستشارات الفنية المتعلقة بالبترول )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(  التصدير فيما هو مسموح به قانونا  التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه 

باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكالت التجارية , ول ينشئ تأسيس الشركة اى 

حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة  غرضها من الجهات المختصة وبما 

ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .  مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام اللتزام بهذا الشرط يسقط حق التمتع بالمزايا 

والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون 

الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به  وبلئحته التنفيذية.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

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

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

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

لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 4 ش البحريه امام باب الميناء رقم 14 -
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73 - أبو السعود لدارة الصيدليات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    

تجارة وتوزيع  إدارة الصيدليات  2- 6894 ورقم قيد  20424    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  1-

عموم  الدوية والمستلزمات والجهزة الطبيه والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل وتصنيعها لدى الغير  3-

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

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

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

فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية الكيلو 19.5 طريق 

اسكندرية مطروح - اول

110 - انفنتى التحادية للمقاولت

Infinity United Construction Company شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

24-08-2022 برقم ايداع    7195 ورقم قيد  20493    مركز عام  عن غرض الشركة هو:  المقاولت 

العامة.  التوريدات العمومية.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط 

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

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

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

السكندرية شقة رقم 104 الدور الول عقار رقم 244 ش الفتح -جناكليس-

74 - بوش للوناش BUSCH Cranes شركة  رأس مالها 15,000,000.000 قيدت فى   

إقامة  o  : 16-08-2022 برقم ايداع    6900 ورقم قيد  20428    مركز عام  عن غرض الشركة هو

عموم الستيراد فيما هو مسموح به قانونا.  تلتزم الشركه  o   .وتشغيل مصنع لتصنيع الوناش ومستلزماتها

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  .  وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا 

والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون 

الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية.  وذلك دون الخلل بأحكام قوانيعبن 

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

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

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

لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 42 شارع عبدالعزيز فهمى -ستانلى -

75 - النسر للساسات شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    6904 

ورقم قيد  20430    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   .مقاولت اعمال الساسات العميقة .  المقاولت 

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

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

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

فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية بيانكى شارع الربعين 

عماره رقم )28( الدور الرضى البيطاش -

76 - اليسر لتنمية المهارات البشرية  ALyusr شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2022-08-16 

برقم ايداع    6910 ورقم قيد  20431    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   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 

السكندرية برج يس - شارع 30 - المندرة القبلية - ثان
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77 - العزيزية لضافات العلف و السمدة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-08-16 

توريد إضافات العلف و  برقم ايداع    6911 ورقم قيد  20432    مركز عام  عن غرض الشركة هو:  1-

السمدة الزراعية و الدوية البيطرية و مستلزمات مزارع النتاج الحيوانى   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

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

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

تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة 

من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة البحيرة قرية محمد عزام - الكيلو 75 - غرب 

النوبارية -

78 - سلطنة الرفاعي للمطاعم والكافيهات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم 

ايداع    6929 ورقم قيد  20435    مركز عام  عن غرض الشركة هو: اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و 

الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( و المأكولت الجاهزة والتيك اواى  وذلك دون 

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

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

قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن 

تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون.  بجهة محافظة السكندرية : ش الهانوفيل 

الرئيسى مجمع عبدالمنعم جابر 101 -

79 - سما الشام عمار عبد السلم المرجى شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم 

ايداع    6933 ورقم قيد  20437    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا  تجارة وتوريد والتصنيع لدى الغير لجميع أنواع المواد الغذائية بأنواعها والمجففات وقمر الدين 

والمربات والمكسرات والبهارات والتوابل وروب البندورة والحلويات ومركزات الفواكه والفواكه المجففة 

والعصائر المجففة والعصائر والمجففات سواء كان تام الصنع او غير المصنع )فيما عدا تجارة الجملة للخضر 

والفاكهة(  عموم التصدير  حق استغلل العلمات التجارية ) الفرنشايز (  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

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

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

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

لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 23 ش احمد عرابي -

80 - انيكون ENECON شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    

التوريدات العمومية واعمال صيانة  o    :6934 ورقم قيد  20438    مركز عام  عن ) غرض الشركة هو

توريد المواد الكيماوية وغير الكيماوية   o    .والصلح واعمال الحماية والوقاية للمنشآت العامة والخاصة

o    .مقاولت اعمال التركيبات المعدنية والخرسانية بأنواعها o    . ومواد طلء الحماية والوقاية من التآكل

صيانة وتصليح وترميم المضخات والتوربينات والمعدات الدوارة والمحاور وناقلت الحركة والصمامات 

والغليات والهياكل المعدنية.    o o o o o  o  o   مقاولت اعمال الكشط والتنظيف وإزالة الطلء الصدأ 

وآثار التآكل   تورد معدات السفع الرملى والمائى وما يصاحبها من أدوات ومستلزمات .    اعداد دراسات 

الجدوى للمشروعات   توريد وصيانة قطع غيار المعدات .    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)   امتلك وتأجير العقارات 

صيانة وإصلح و ترميم الطرق  والجسور  o    والورش والسيارات .    الشراف على تنفيذ المشروعات

والنفاق وشبكات المياه والمجارى والكهرباء والهاتف والمنشآت العامة والخاصة.   وذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدا ر التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .    ويجوز 

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

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

وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 1 ش البستان -
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81 - دكتور تيستى Dr Tasty شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    

6936 ورقم قيد  20440    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   -اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و 

الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية( و المأكولت و التيك اواى  وذلك دون الخلل 

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

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

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

وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية باكية c5  21 ميدان فيكتور عمانويل -سموحه -

82 - إنتروسبكت كابيتال إيجيبت  Introspect Capital Egypt شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت 

o  :فى   17-08-2022 برقم ايداع    6941 ورقم قيد  20441    مركز عام  عن غرض الشركة هو

أعمال  o   .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها

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

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

أعمال التوصيف  o  .إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها o   .وبالوسائل اللكترونية

o  .تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات o   .والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها

تصميم و إدارة و تنفيذ  o   تصميم و تشغيل وإدارة المواقع اللكترونية o  .التصالت وخدمات النترنت

  INTERNET OF IOT THINGS و انترنت الشياء  BIG DATA برامج و تطبيقات البيانات العملقة

و تطبيقات البرامج و النظمة السجابية CLOUD   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة   ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله 

طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 39 شارع مدحت المليجى - الدور الول - عمارة قمراية 

رشدى - رشدى -

83 - بانديت نت Pundit Net شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    

6942 ورقم قيد  20442    مركز عام  عن غرض الشركة هو:  أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات 

وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.   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 

 C48 -21 تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية باكية

ميدان فيكتور عمانويل -سموحه -

84 - سكاى توب Sky Top شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    

تقديم الخدمات اللوجستيه )عدا الشحن  6945 ورقم قيد  20443    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  1-

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120  التوكيلت التجارية  5- التوريدات العمومية  4- والنقل البرى(  3-

لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكالت التجارية , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل 

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

إدارة المشروعات   مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012  بشان  المنظمة لهذا الغرض  .  6-

الوساطة في انهاء الجراءات الدارية امام  شركات الدارة الفندقيه و شروط و اجراءات  الترخيص بها .  7-

تقديم خدمات رجال العمال من )فاكس- تصوير - تليفون - كتابة كمبيوتر (   وذلك  الجهات الغير حكومية .  8-

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 173 ش بورسعيد -
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85 - اتيليهات اميره غنيم شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    6946 

إقامة و تشغيل اتيليه لبيع و تأجير الملبس الجاهزة  o  :ورقم قيد  20444    مركز عام  عن غرض الشركة هو

و فساتين الزفاف و السهرة   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

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

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

تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة 

محافظة السكندرية 1 شارع بن وصيف من شارع المشير -

86 - ميثاق ايجيبت لخدمات إدخال البيانات والكول سنتر شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

إدخال  o   :17-08-2022 برقم ايداع    6957 ورقم قيد  20445    مركز عام  عن غرض الشركة هو

إقامة وتشغيل مركز اتصالت )كول سنتر(   وتلتزم  o   .البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية

الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة 

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

2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  

به  وبلئحته التنفيذية.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

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

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

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية شارع 

فتوح من شارع عبدالملك ك 21 بحرى -

87 - ذا فرست دور لعموم التصدير THE FIRST DOOR شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

17-08-2022 برقم ايداع    6961 ورقم قيد  20449    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   عموم 

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

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

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

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

السكندرية 68 شارع محمود فهمى النقراشى -

88 - أون للسيارات on for cars شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم 

ايداع    6962 ورقم قيد  20450    مركز عام  عن غرض الشركة هو -   1-عموم الستيراد .  2-بيع 

وشراء وتأجير السيارات )فيما عدا التأجير التمويلي والليموزين(.   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

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

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

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

القانون .  بجهة محافظة السكندرية 31 تنظيم شارع فورمالى )حلمى بهجت حاليا ( الدور الول ميزان رقم1 - 

البراهيمية -
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89 - سوبر درايف لكسسوارات السيارات Super Drive for Car Accessories شركة  رأس مالها 

2,000,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    6963 ورقم قيد  20451    مركز عام  عن 

غرض الشركة هو :  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع اكسسوارات السيارات  عموم 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 بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام اللتزام بهذا الشرط يسقط حق التمتع بالمزايا والحوافز 

الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار 

المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به  وبلئحته التنفيذية.   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

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

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

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

القانون .  بجهة محافظة السكندرية مرغم الكيلو 20 طريق اسكندرية القاهرة الصحراوي -

111 - وديكا للتجارة اللكترونية WOODECA - Wood Works Solutions شركة  رأس مالها 

5,000,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    7196 ورقم قيد  20494    مركز عام  عن 

غرض الشركة هو : التجارة اللكترونية  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

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

السكندرية 4 شكيب أرسلن - بولكلى -

90 - سينا للخدمات البحريةSena Marine Services شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

توريد  18-08-2022 برقم ايداع    6972 ورقم قيد  20454    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   1.

عمل الختبارات  وتأجير واستئجار وتشغيل المعدات والوحدات البحرية والبترولية )عدا التأجير التمويلي(   2.

التوريدات البحرية  والصلحات الخاصة بالسفن والخاصة بمعدات الرفع والوناش وقوى السحب   3.

تقديم الستشارات  البحرية والبترولية )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا  والبترولية  4.

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 

إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد  المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(   5.

اعمال فحص ومعاينة وصيانة السفن.   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات  البشرية.   6.

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

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

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

السكندرية عمارة 9 ه -مساكن ضباط طوسون -ابوقير -

91 - المصرية أر جى ام للتجارة و تصنيع المنتجات الخشبية شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   

إقامة و  o   :18-08-2022 برقم ايداع    6988 ورقم قيد  20456    مركز عام  عن غرض الشركة هو

تشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبية للنفس و الغير و تجارتها  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

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

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

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

القانون .  بجهة محافظة السكندرية المركز الرئيسي لدارة الشركة ويكون مكان وموقع ممارسة النشاط في : 

قطعة رقم )3( بلوك  14 - جنوب المنطقة الثالثة الصناعية - برج العرب الجديدة -
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92 - ترايكون الهندسية Tricon Engineering شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

المقاولت  o   :18-08-2022 برقم ايداع    6991 ورقم قيد  20457    مركز عام  عن غرض الشركة هو

عموم الستيراد و التصدير )تلتزم الشركه باحكام  o  التجارة العامة o   العامة و المتكاملة و المتخصصة

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 

o   تأجير المعدات فما عدا التأجير التمويلى o   التوريدات العمومية o  .  القوانين المنظمة لهذا الغرض

فحص واختبار و الكشف عن عيوب اللحام لكافة المواد و  o   مقاولت أعمال التشطيبات و الديكور

عمل المعاينات و التفتيش على  o   المعدات المعدنية و اتلحاويات و الخزانات و المواسير و الهياكل المعدنية

توريد و تركيب الجهزة اللكترونية  للمنشات  o   اعمال الصيانة الميكانيكية و الكهربائية  المتنقلة o   السفن

 - o  .من الداخل فقط من )كاميرات المراقبة - اجهزه النذار - البوابات اللكترونية( والصيانة المتنقلة لما سبق

الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف, وتشمل:   )أ( الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي.   

)ب( صيانة آبار البترول وتنشيطها.   )جـ( صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية.   )د( حفر آبار المياه 

والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول.   )هـ( العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة.   )و( 

تقديم  o  .معالجة السطح من الترسيبات.   )ز( الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج

أوذلك دون الخلل بأحكام  o  مقاولت العمال الميكانيكية o  .التوريدات العمومية o  الخدمات البحرية

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

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

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

وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 31 تنظيم - شارع عبدالرازق السنهورى - سيوف - ثان

93 - فيرتكس لتصميم و انتاج البرامج و الدعاية و العلن  Vertex شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

إنتاج  o  : فى   18-08-2022 برقم ايداع    7000 ورقم قيد  20458    مركز عام  عن غرض الشركة هو

الدعايه و العلن بكافة الوسائل  o   المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات

المسموعه و المقرؤه و المرئيه   وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا 

والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون 

الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية.   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

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

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

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

لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية عقار رقم 4 الف - الدور الول - شارع احمد شكرى سابقا الشجاعة 

حاليا - سان ستيفانو -

94 - تسل لونج TESLA  LOUNGE شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   18-08-2022 برقم 

-اقامة و تشغيل و ادارة  ايداع    7002 ورقم قيد  20460    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   1.

المطاعم و الكافيتريات الثابتة لتقديم وتحضير وبيع  جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية( و المأكولت و التيك 

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

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

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

فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية رقم 1 عمارات حدائق 

السرايا بشارع مدرسة الريادة سموحة -
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95 - ام - تى للتوريدات العمومية والمقاولت M.T شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

18-08-2022 برقم ايداع    7003 ورقم قيد  20461    مركز عام  عن غرض الشركة هو:  1. التوريدات 

العمومية.  2. المقاولت العامة.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط 

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

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

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

السكندرية 22 شارع البيطاش أبراج العائلة -

96 - ايجل للدوية Eagle medical شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  o  : ايداع    7043 ورقم قيد  20464    مركز عام  عن غرض الشركة هو

الدوية البشرية و البيطرية و المستلزمات الطبية و مستحضرات التجميل و الكيماويات و المنظفات الصناعية و 

المطهرات و المبيدات الحشرية و الغذية و المكملت الغذائية و العشاب و الكواشف المعملية و الجهزة الطبية 

تجارة الجملة و التجزئة للدوية البشرية و البيطرية و المستلزمات الطبية و  o  و التصنيع لدى الغير

مستحضرات التجميل و الكيماويات و المنظفات الصناعية و المطهرات و المبيدات الحشرية و الغذية و 

المكملت الغذائية و العشاب و الكواشف المعملية و الجهزة الطبية في المناطق النائية و المجتمعات العمرانية 

التوكيلت التجارية   تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال  o  الجديدة

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  .  وتلتزم 

الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة 

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

2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  

به  وبلئحته التنفيذية.  وذلك دون الخلل بأحكام قوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

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

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

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 70 

شارع محطة ترام السيوف - برج خلود 1 - الدور الثالث عشر - اول

98 - أحمس للخدمات الطبية المتطورة 

Advanced Health and Medical Overseas Services )AHMOS( شركة  رأس مالها 

30,000.000 قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    7070 ورقم قيد  20468    مركز عام  عن غرض 

الشركة هو:   إدارة وتسويق برامج الرعاية الصحية )فيما عدا الوساطة التأمينية والتأمين الصحى (  إقامة 

وتشغيل مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية في المجال الطبي.   إقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات و 

ورش العمل  والمعارض الطبية  بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده  عموم التجارة 

والتوزيع والتسويق وعلى الخص الجهزة الطبية والدوية البشرية والبيطرية والمكملت الغذائية والغذية 

الخاصة ومستحضرات التجميل والمصال واللقاحات والمحاليل الطبية بمختلف أنواعها واضافات العلف 

السائلة والبودرات   الوساطة في انهاء إجراءات تسجيل الجهزة الطبية والمستلزمات الطبية  والدوية البشرية 

والبيطرية والمكملت الغذائية والغذية الخاصة ومستحضرات التجميل والمصال واللقاحات والمحاليل الطبية 

بمختلف أنواعها واضافات العلف السائلة والبودرات  امام الجهات الغير حكومية.  عموم التصدير والتوكيلت 

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  .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

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

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

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

لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 59 شارع عبدالرازق السنهورى- سيوف شماعة -
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99 - كريتيفا للبرمجيات Crettiva شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    

صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت,  o  :7077 ورقم قيد  20470    مركز عام  عن غرض الشركة هو

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

تصميم وإنتاج البرامج.   )أ( أعمال التوصيف والتحليل والتصميم  o   .البرمجيات, والتعليم التكنولوجي

للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.   )ب( أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء 

قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.   )جـ( إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره 

o  .المختلفة من صوت وصورة وبيانات.   )د( إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية

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

النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما  o  الصناعية

o  .حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال o  .في ذلك رقمنة المحتوى العلمي والثقافي والفني

التسويق اللكترونى عبر النترنت   وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع 

بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج 

قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية.   وذلك دون الخلل بأحكام 

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

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

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن 

تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية محل 3- سوق 

المل - مجموعة 7- برج العرب الجديدة-

100 - محمد بحيرى للحاق العمالة بالداخل والخارج شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

22-08-2022 برقم ايداع    7078 ورقم قيد  20471    مركز عام  عن غرض الشركة هو:  o الحاق 

العمالة المصرية بالخارج و الداخل  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 شارع عبد السلم الشاذلى - بجوار نقابة التطبيقين -
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107 - نسورت لخدمات البرمجيات و لنظم المعلومات  Nessort شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

صناعة  23-08-2022 برقم ايداع    7170 ورقم قيد  20490    مركز عام  عن غرض الشركة هو:  1.

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

تصميم وإنتاج البرامج.   )أ( أعمال  البيانات, وأنشطة التعهيد, وتطوير البرمجيات, والتعليم التكنولوجي.   2.

التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.   )ب( أعمال تصميم 

وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.   )جـ( 

إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.   )د( إدخال البيانات على الحاسبات 

تصميم وإنتاج معدات الحاسبات اللية:   )أ( أعمال التوصيف والتصميم والتطوير  وبالوسائل اللكترونية.  3

لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.   )ب( إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.   4- تصميم 

وتنفيذ وإدارة مشروعات البنية الساسية للمعلومات والتصالت:   )أ( أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل 

وتداول البيانات.   )ب( تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.   5- التصالت وخدمات النترنت.   6- 

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

الصناعية.   7- إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار 

الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون.   8- مشروعات 

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

التكنولوجيا الحديثة.   9- إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.   10- 

إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.   11- 

حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.   12- النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من 

صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى العلمي والثقافي والفني.  وذلك دون 

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

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

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى 

أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 24 

شارع الدكتور محمود سليمان - تقسيم المعلمين - سيدى بشر -

108 - سودرهاب ايجيبت SoderHub Egypt شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

23-08-2022 برقم ايداع    7171 ورقم قيد  20491    مركز عام  عن غرض الشركة هو : أعمال تصميم 

وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  وذلك 

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 405 طريق الجيش و ش احمد 

شكرى رقم 11 برج سان استيفانو شقه رقم 6 الدور 12 - سان استيفانو -

109 - ديرمارك للتوزيع و التجارة DERMARK شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

24-08-2022 برقم ايداع    7188 ورقم قيد  20492    مركز عام  عن غرض الشركة هو : الستيراد 

والتصدير والتوكيلت التجارية )تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 

1982 في شأن سجل المستوردين 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 

الوكالة بالعمولة .   o  . التوريدات العمومية o  . التجارة العامة والتوزيع o  . القوانين المنظمة لهذا الغرض

تصنيع الدوية والمستحضرات  o  . الوساطة في إنهاء الجراءات الدارية أمام الجهات الغير حكومية o

إنهاء إجراءات تسجيل الدوية والمستحضرات الطبية  o  . الطبية ومستحضرات التجميل لدى الغير

ومستحضرات التجميل امام الجهات المختصة  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج . كما يجوز لها أن تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك كله طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة 

السكندرية مكتب رقم 6 -38 شارع اسماعيل سري-سموحة -

Page 46 of 197 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 - اليكسا اى جى روم للحاق العمالة Alexa Egy Rom شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

24-08-2022 برقم ايداع    7223 ورقم قيد  20500    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   الحاق العمالة 

المصرية بالخارج .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

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

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

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 8 ش 

زكريا  احمد -سيدى بشر بحرى

113 - كويوس Coeus شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    7224 

o   إقامة وتنظيم و المؤتمرات العلمية o   :ورقم قيد  20501    مركز عام  عن غرض الشركة هو

نشر دوريات علمية غير  o  العداد و التخطيط للدراسات و البحاث العلمية من خلل الدورات التدريبية

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

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

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

فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية الوحدة السكنية  رقم 103 - 

الدور الول - عقار رقم 11 - تنظيم شارع البحيرة - جناكليس -

114 - فينشى بيوتى Vinci Beauty شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم 

ايداع    7225 ورقم قيد  20502    مركز عام  عن غرض الشركة هو:  o بيع مستحضرات التجميل 

وتصنيعها لدى الغير.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

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

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

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية العقار 

رقم 6 شارع احمد فتحى -

115 - الدار للمنتجعات السياحية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    

- إقامة و تشغيل  القرى السياحية  7226 ورقم قيد  20503    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   1.

والفنادق ) الثابتة ( والموتيلت مستوى ل يقل عن ثلثة نجوم وطاقة إيوائية ل تقل عن خمسين غرفة والنشطة 

التوريدات  العمومية  وتلتزم  المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية و ثقافية  2.

الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة 

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

2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  

به  وبلئحته التنفيذية.   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

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

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

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية شقة 

كائنة شارع 9 برقم 162/1 سيدى كرير قرية سلح المهندسين -

116 - شوقى الجمسى للحاق العمالة بالداخل شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-08-25 

برقم ايداع    7228 ورقم قيد  20504    مركز عام  عن غرض الشركة هو:  إلحاق العمالة المصرية بالداخل 

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

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

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة 

أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة البحيرة 

قرية ششت النعام بجوار الموقف -
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117 - مبارك تريدنج للمقاولت والتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

مقاولت  25-08-2022 برقم ايداع    7251 ورقم قيد  20506    مركز عام  عن غرض الشركة هو:  1-

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع  واستزراع  وتوريدات عمومية  2-

الراضي 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 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 مطروح القصر -

118 - ديكو وورلد لطب العماق Deco World شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

التوريدات  25-08-2022 برقم ايداع    7257 ورقم قيد  20511    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   -

التسويق ) فيما عدا التسويق العقاري (  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - العمومية  -

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 

أعمال  لمزاولة  غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .  -

إقامة وإدارة وتشغيل مركز طبي  التدريب والبحث العلمي لمجالت الرعاية الصحية وطب العماق  -

متخصص في السعافات الولية لحوادث الغوص  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

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

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

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

السكندرية 26 ش العيسوي - سيدي بشر بحري -

119 - بلو ريفر ايجيبت Blurivr Egypt شركة  رأس مالها 3,000,000.000 قيدت فى   2022-08-25 

اقامة وتشغيل مركز  برقم ايداع    7258 ورقم قيد  20512    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   1-

إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتعليم  التصالت وخدمات النترنت .  3- اتصالت ) كول سنتر( .  2-

مندوبي خدمة العملء.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

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

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

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية شارع 

30 الجديد متفرع من شارع النبوي المهندس - المندرة - برج 3 أبراج بالم سيتي -

120 - روناياتكس للمنسوجات شركة  رأس مالها 700,000.000 قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    

إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع المنسوجات  o  :7260 ورقم قيد  20514    مركز عام  عن غرض الشركة هو

و المفروشات و الملبس الجاهزة   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة   ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو 

الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله 

طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية العقار رقم 109 - كومبوند جراند فيل - اتحاد ملك شباب  

مستشارى الدولة - سموحة -

121 - ليبارا جروب لتأجير السيارات  Lebara Group شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

تأجير و  25-08-2022 برقم ايداع    7263 ورقم قيد  20517    مركز عام  عن غرض الشركة هو:  1-

بيع السيارات عدا التأجير التمويلي و الليموزين   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة   ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو 

الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله 

طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 1 ابن سعد - متفرع من أبو العرب - الدور الرضى مرتفع - 

ميامى - اول

Page 48 of 197 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

122 - المصرية البريطانية لتطوير التعليم شركة  رأس مالها 50,000,000.000 قيدت فى   2022-08-28 

إقامة و تشغيل و إدارة  برقم ايداع    7314 ورقم قيد  20521    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   1-

اقامة و تشغيل و ادارة   إنشاء و إدارة و تشغيل المدارس.  3- المنشأت التعليمية و تقديم الخدمات التعليمية   2-

تجارة و توريد  و توزيع الكتب  العلمية و التعليمية و  مركز لعداد و تنمية و تدريب  الموارد البشرية.  4-

نشر النشرات العلمية و التعليمية غير الدورية و طباعتها لدى الغير  وذلك دون  المستلزمات التعليمية   5-

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية شقة رقم 4 - الدور الرابع علوى -  

برج عظومة - مشروع ناصر خط ابيس الرابعة - ثان

123 - وورد ريورد لتصميم وإنتاج البرامج و التطبيقات اللكترونية

Wordreward for designing and production of software applications شركة  رأس مالها 

18,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    7315 ورقم قيد  20522    مركز عام  عن غرض 

الشركة هو :  o صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت, بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير 

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

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

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

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

اللكترونية.  o أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.  o إنتاج وتطوير النظم 

المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  o إدارة المشروعات عدا الدارة الفندقية  o تقديم الستشارات التسويقية )

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(  وتلتزم 

الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة 

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

2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  

به  وبلئحته التنفيذية.     وذلك دون الخلل بأحكام قوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

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

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

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية ش 

محمد ابوالفتوح حساب - أبراج الشرطة - سموحة -

124 - ستوري فارما لتجارة و توزيع الدوية Story Pharma شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت 

o   :فى   28-08-2022 برقم ايداع    7318 ورقم قيد  20524    مركز عام  عن غرض الشركة هو

التسويق ) فيما عدا التسويق  o  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا o  التوريدات العمومية

التوكيلت التجارية و عموم الستيراد والتصدير)تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه  o  ) العقاري

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 

تجارة و تسويق الدوية البشرية  o  .  الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

والبيطرية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل والمستحضرات الغذائية ومطهرات الصحة العامة 

اقامة وادارة  o   والمستلزمات الطبية والمبيدات الحشرية وإضافات العلف وتصنيع كل ما سبق لدي الغير

وتشغيل المخازن والمستودعات - فيما عدا مخازن المواد الكيماوية الخطرة .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

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

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

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

لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 11 ش ابيدوس - متفرع من ش القاهرة  - سيدي بشر قبلي - قسم
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125 - سيليا للستثمار والتطوير العقارى شركة  رأس مالها 600,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم 

ايداع    7323 ورقم قيد  20525    مركز عام  عن غرض الشركة هو:  o .المقاولت العامة  o التطوير 

العقارى والتسويق العقارى  o إقامة القرى السياحية والفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والنشطة المكملة أو 

المرتبطة بما ذكر من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية و 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 مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون .  بجهة محافظة مطروح : قبلى طريق السكندرية مطروح  الساحلى -الكيلو 61 -قرية أولد مسعود 

امام قرية تيباروز وقرية سلسبيل وقرية المروة -مركز

126 - جزارة بحري شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    7343 ورقم 

اقامة و تشغيل مجزر الى او نصف الي لذبح و تجهيز  قيد  20534    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  -

إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية.   وذلك دون  وتقطيع وتعبئة وتغليف اللحوم و الدواجن .  -

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

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

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

بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 64 ش أبو طفيل من السيد محمد كريم -

127 - ذا لين المصرية للمقاولت المتخصصة شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   2022-08-28 

برقم ايداع    7344 ورقم قيد  20535    مركز عام  عن غرض الشركة هو : المقاولت المتخصصة وعلى 

الخص مقاولت اعمال الديكور والتشطيبات  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

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

السكندرية 14 ش ابن النفيس - المعمورة البلد - ثان

128 - نيوم المصرية لدارة المطاعم والكافيهات شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   2022-08-28 

برقم ايداع    7345 ورقم قيد  20536    مركز عام  عن غرض الشركة هو : اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم 

و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( و المأكولت و التيك اواى .  وذلك دون 

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية عمارات حدائق السراية - شارع 

الريادة - سموحه -

129 - كاسبر كلود كيتشنز Kasper Cloud Kitchens شركة  رأس مالها 230,000.000 قيدت فى   

28-08-2022 برقم ايداع    7346 ورقم قيد  20537    مركز عام  عن غرض الشركة هو : اقامة و تشغيل 

و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم وتجهيز وبيع وتوريد جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( و 

المأكولت و التيك اواى )فيما عدا التصنيع(  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

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

السكندرية 8 ش فتى - سموحه بجوار جرين تاورز -
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130 - القاسم للرحلت شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    7366 

ورقم قيد  20540    مركز عام  عن غرض الشركة هو:  النقل البرى للرحلت الداخلية.  o    مع مراعاة ان 

ل يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب )الداخلى/الدولى( او النقل البرى للبضائع )الداخلى /الدولى( والمهمات 

وخدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص اللزمة بمزاولة 

النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى.  المقاولت العامة.  التوريدات العمومية.  تجارة وصيانة 

السيارات وقطع الغيار ومشتملتها ومشتقاتها.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

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

السكندرية 56 شارع على باشا إبراهيم امام فندق هيلتون سيدى بشر بحرى -

131 - طيبة مصر للتوكيلت التجارية Teba Egypt Commercial Agencies شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    7386 ورقم قيد  20543    مركز عام  عن غرض 

الشركة هو:   -اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية( 

و المأكولت و التيك اواى  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  (  

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية غرفة بالعقار 117 ش مسجد 

العطارين المنشية الصغرى الدور الثالث -

132 - جيمس ماب للستثمار العقارى وإدارة المشروعات 

JAMES MAP for Real Estate Investment and Project Management شركة  رأس 

مالها 10,000,000.000 قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    7410 ورقم قيد  20544    مركز عام  

عن غرض الشركة هو:   المقاولت العامة و المتخصصة و المتكاملة  ادارة المشروعات عدا الدارة الفندقية   

التوريدات العمومية   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  .  الستثمار و التسويق العقارى   التسويق 

اللكترونى عبر النترنت   التجارة اللكترونية عبر النترنت   التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا   تصميم و تشغيل و إدارة المواقع اللكترونية   اقامة و تشغيل و ادارة  مركز لعداد و تنمية و تدريب  

الموارد البشرية.  الدعايه و العلن بكافة الوسائل المسموعه و المقرؤه و المرئيه  أعمال تصميم وإنتاج البرامج 

والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  إنشاء وإدارة مراكز 

التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل 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 وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق 

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

القانون .  بجهة محافظة السكندرية 119 شارع احمد شوقى- شقه رقم 103-الدور الول - رشدى -
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133 - فينا  فارما لتجارة الدوية Vina Farma شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

30-08-2022 برقم ايداع    7412 ورقم قيد  20546    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   تجارة 

وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل .   تصنيع الغذية الخاصة والمكملت الغذائية 

ومستحضرات التجميل لدى الغير.   عموم التصدير فيما هو مسموح به قانونا.   وذلك دون الخلل بأحكام 

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

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

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

وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية عمارات سمارت تاورز امام غاز تاون 132-

134 - ميراكى للستثمار العقارى شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   30-08-2022 برقم 

o   .الستثمار العقارى o   :ايداع    7440 ورقم قيد  20547    مركز عام  عن غرض الشركة هو

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية  o   .التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

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

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر فيما 

عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء  رقم 350 لسنة 2007 و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر 

الستيراد والتصدير فيما هو مسموح به قانونا.   تلتزم الشركه باحكام  o  2008 العربيه رقم 356 لسنه

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 

المقاولت العامة.   وذلك دون الخلل بأحكام  o   .التوريدات العمومية o  .  القوانين المنظمة لهذا الغرض

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

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

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

وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية ميامى ش محمد عوض متفرع من ش خالد بن الوليد 

عمارة الطباء 2 الدور الول علوى -

135 - عمرو للتقنيات Amr Technologies شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   2022-08-30 

برقم ايداع    7444 ورقم قيد  20549    مركز عام  عن غرض الشركة هو : التجارة اللكترونية  وذلك دون 

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية رقم 9 تنظيم شارع 640 متفرع 

من شارع المهداوى - المندرة قبلي - ثان

136 - ذي ديفيلوبر  The Developer شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2022-08-31 

الستثمار العقارى  بالمدن  o  : برقم ايداع    7447 ورقم قيد  20553    مركز عام  عن غرض الشركة هو

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

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

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها  o  2008 جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه

قابلة للستزراع  واستزراع الراضي المستصلحة.  ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة 

لغراض الستصلح والستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق 

الصادر بها قرار رئيس الوزراء  رقم 350 لسنة 2007 و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 

356 لسنه o  2008 الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية.  مع 

مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012  بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و اجراءات  الترخيص 

بها.   وذلك دون الخلل بأحكام قوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

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

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

فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية الدور الثانى  مول مراجع 

الحى الول المجاورة التاسعة -مدينة برج العرب الجديدة -
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141 - واي ايه إفنتس Y.A  Events شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم 

الدعاية و العلن بكافة  o   :ايداع    7472 ورقم قيد  20558    مركز عام  عن غرض الشركة هو

اعمال  o  . تنظيم المهرجانات الفنية و الغنائية و الثقافية o  . الوسائل المسموعة و المقروءة و المرئية

إقامة وتنظيم المعارض و المؤتمرات والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل  o  الديكور

التسويق اللكتروني .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,  o  معرض على حده

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

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

السكندرية 10 شارع أحمد صديق -

137 - سيرفيينج سسيتمز للجهزة المساحية و المعملية 

Surveying systems for surving and laboratory instruments )SSLI( شركة  رأس مالها 

2,000,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    7456 ورقم قيد  20554    مركز عام  عن 

عموم الستيراد و التوكيلت التجارية  o   تجارة  و توريد الجهزة المساحية و المعملية o  :غرض الشركة هو

)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  .  

إقامة و تشغيل مركز لصيانة و اصلح الجهزة المساحية و المعملية    وذلك دون  o  المقاولت العامة o

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

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

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى 

أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 

الدور السادس -  برج المستشار مكى - رقم 18 - شارع 2-3 - سموحة -

138 - دى للتصميمات والمقاولت D Designs and Constructions شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    7459 ورقم قيد  20555    مركز عام  عن غرض 

التسويق العقارى  وذلك دون  توريدات عمومية  3- عموم التجارة والمقاولت  2- الشركة هو :  1-

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية الوحده رقم 101 عمارة M  الدور 

الول حدائق السرايه - سموحه -

139 - يخت ماستر كونسلتنجYacht Master Consulting شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

31-08-2022 برقم ايداع    7465 ورقم قيد  20556    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   تقديم 

الستشارات  البحرية )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(   تملك وإدارة اليخوت القائمة بالفعل و السابق الحصول لها على تراخيص  تطقيم اليخوت   

تدريب اطقم اليخوت  الصيانة المتنقلة لليخوت  تجارة و بيع اليخوت  تموين السفن و اليخوت   تقديم خدمات 

اعمال المساحة البحرية  أعمال الوكالة الملحية )ل يشمل ذلك خدمات نقل السائحين( في حدود المسموح به 

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

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

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

فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية الدور الول - شقة 12 -  

2 عمارات الضباط - مصطفى كامل - رشدى -
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140 - الدالى فارما تريد شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    

تجارة و توزيع و توريد الدوية  o   :7470 ورقم قيد  20557    مركز عام  عن غرض الشركة هو

البشرية و البيطرية و المكملت الغذائية و المستلزمات و العشاب الطبية و مستلزمات الصيدليات و المستشفيات 

الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية )تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه  o   و المراكز الطبية

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 السكندرية خلف 22 شارع ابراهيم سيف متفرع من شارع على هبه - جمال 

عبد الناصر - سيدى بشر بحرى -
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فروع الشركات

1 - النبلء للمقاولت والتوريدات العمومية   قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    6375 ورقم قيد   

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح  التوريدات العمومية.   " 19840   فرعى  عن غرض الشركة هو:   "

عموم التصدير  فيما هو مسموح به قانونا.  وذلك دون الخلل بأحكام  المقاولت العامة.  " به قانونا.   "

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

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

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

لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية اضافة فرع اداري  للشركة بالعنوان المحل الكائن بالدور الرضي 

رقم )3( )باب واحد يطل علي شارع مسجد سلطان( بالعقار 4 النبلء شياخة مسجد سلطان -

2 - المصرف المتحد   قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    6412 ورقم قيد   20299   فرعى  عن القيام 

بجميع العمال المصرفيه الخاصه بالمصارف التجاريه والسلميه وعلى وجه الخصوص العمال التيه :أ  قبول 

الودائع وفتح الحسابات الجاريه والحصول على التمويل من الداخل والخارج بكافة اشكاله وتقديم  التمويل 

والتسهيلت الئتمانيه مختلفة الجال مقابل مختلف انواع الضمانات او بدونها ب  اصدار السهم والسندات والقيام 

بتنظيم الكتتابات العامه وقبولها والقيام بكافة العمال المتعلقه بالوراق الماليه وفقا لحكام القوانين واللوائح 

الساريه فى هذا الشان ج  تحصيل ودفع الوامر واذون الصرف وغيرها من الوراق ذات القيمه د  اصدار 

السندات والكمبيالت والشيكات والذون سواء كانت تدفع فى مصر او فى الخارج فيما عدا الذون القابله للدفع 

لحاملها وقت الطلب وكذلك خصم وتداول الكمبيالت والشيكات  والسندات الذنيه من اى نوع مما يدفع فى مصر 

او فى الخارج ه  شراء وبيع الوراق الماليه بسوق الوراق الماليه لحسابه او لحساب الغير ومباشرة نشاط امناء 

الحفظ بجميع اشكاله والقيام بكافة العمال المتعلقه بالوراق الماليه و  استثمار الموال فى رؤوس اموال الشركات 

والمساهمه فى انشاء شركات الستثمار والموال ز  مباشرة اعمال المشتقات الماليه بغرض تامين المصرف 

وعملئه من مخاطر تقلبات اسعار الصرف والعائد والطاقه وفقا للوضاع والقواعد التى يقررها البنك المركزى ح  

اعمال الخزائن ط  القيام بوظائف امناء الستثمار نيابه عن الغير ى  تمثيل الهيئات المصرفيه المختلفه ك  مباشرة 

اعمال الصرف الجنبى ل  مباشرة نشاط صناديق الستثمار ونشاط التاجير التمويلى والتمويل العقارى وفقا 

للقواعد الصادره عن مجلس ادارة البنك المركزى ووفقا لحكام القانون 148 لسنة 2001ولئحته التنفيذيه 

والقانون رقم 95 لسنة 1992 وجميع القوانين واللوائح والقرارات والضوابط المنظمه لهذه الغراض م  مباشرة 

العمليات الخرى  التى  تستلزمها اعمال المصرف وعلى وجه العموم مباشرة جميع العمال المصرفيه والتجاريه 

والستثمار لحساب المصرف او لحساب الغير او بالشتراك مع الغير فضل عن ذلك كل ما يجرى العرف 

المصرفى على اعتباره من اعمال المصارف ويجوز ان يكون للمصرف مصلحه او ان يشترك باى وجه من 

الوجوه مع المصارف او الشركات او الهيئات او الجهات التى تزاول اعمال شبيهه باعماله او التى تعاونه على 

تحقيق اغراضه فى مصر او فى خارجها او ان يندمج فيها او يلحقها به او يدمجها فيه او يستحوذ عليها وذلك طبقا 

لحكام القانون ولئحته التنفيذيه وتكون مباشرة المصرف لغراضه الوارده فى هذه الماده طبقا لحكام القوانين 

واللوائح ذات العلقه بنوع الغرض الذى يباشره المصرف وعلى المصرف الحصول على كافة التراخيص اللزمه 

لمباشرة نشاطه  بجهة محافظة السكندرية افتتاح فرع : 12 شارع شمبليون -الزاريطة

17 - ايه دبليو ايه لضافات الغذية ش.م.م   قيدت فى   11-08-2022 برقم ايداع    6750 ورقم قيد   311   

فرعى  عن التجارة والبيع والتوزيع والتعبئة كافة المواد والسلع بما فيها المواد الغذئية واضافتها ومكسبات الطعم 

والرائحه وجميع الخامات اللزمة لصناعات الغذائية والزيوت والشحوم والمواد الكيماوية والبيولوجية والصباغ 

والمخصبات الزارعية والسمدة والمبيدات بجميع انواعها المستوردة والمحلية والمنظفات 2  عموم الستيراد 

والتصدير 3  قبول التوكيلت والوكالت التجارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها  بجهة محافظة السكندرية اضافه موقع ممارسة النشاط الصناعى فى :  داخل الهنجر المعدنى A القطعة 

رقم 11/12/13 بلوك 15 امتداد المنطقة الصناعية الرابعة - برج العرب -
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3 - المصرف المتحد   قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    6412 ورقم قيد   20299   فرعى  عن القيام 

بجميع العمال المصرفيه الخاصه بالمصارف التجاريه والسلميه وعلى وجه الخصوص العمال التيه :أ  قبول 

الودائع وفتح الحسابات الجاريه والحصول على التمويل من الداخل والخارج بكافة اشكاله وتقديم  التمويل 

والتسهيلت الئتمانيه مختلفة الجال مقابل مختلف انواع الضمانات او بدونها ب  اصدار السهم والسندات والقيام 

بتنظيم الكتتابات العامه وقبولها والقيام بكافة العمال المتعلقه بالوراق الماليه وفقا لحكام القوانين واللوائح 

الساريه فى هذا الشان ج  تحصيل ودفع الوامر واذون الصرف وغيرها من الوراق ذات القيمه د  اصدار 

السندات والكمبيالت والشيكات والذون سواء كانت تدفع فى مصر او فى الخارج فيما عدا الذون القابله للدفع 

لحاملها وقت الطلب وكذلك خصم وتداول الكمبيالت والشيكات  والسندات الذنيه من اى نوع مما يدفع فى مصر 

او فى الخارج ه  شراء وبيع الوراق الماليه بسوق الوراق الماليه لحسابه او لحساب الغير ومباشرة نشاط امناء 

الحفظ بجميع اشكاله والقيام بكافة العمال المتعلقه بالوراق الماليه و  استثمار الموال فى رؤوس اموال الشركات 

والمساهمه فى انشاء شركات الستثمار والموال ز  مباشرة اعمال المشتقات الماليه بغرض تامين المصرف 

وعملئه من مخاطر تقلبات اسعار الصرف والعائد والطاقه وفقا للوضاع والقواعد التى يقررها البنك المركزى ح  

اعمال الخزائن ط  القيام بوظائف امناء الستثمار نيابه عن الغير ى  تمثيل الهيئات المصرفيه المختلفه ك  مباشرة 

اعمال الصرف الجنبى ل  مباشرة نشاط صناديق الستثمار ونشاط التاجير التمويلى والتمويل العقارى وفقا 

للقواعد الصادره عن مجلس ادارة البنك المركزى ووفقا لحكام القانون 148 لسنة 2001ولئحته التنفيذيه 

والقانون رقم 95 لسنة 1992 وجميع القوانين واللوائح والقرارات والضوابط المنظمه لهذه الغراض م  مباشرة 

العمليات الخرى  التى  تستلزمها اعمال المصرف وعلى وجه العموم مباشرة جميع العمال المصرفيه والتجاريه 

والستثمار لحساب المصرف او لحساب الغير او بالشتراك مع الغير فضل عن ذلك كل ما يجرى العرف 

المصرفى على اعتباره من اعمال المصارف ويجوز ان يكون للمصرف مصلحه او ان يشترك باى وجه من 

الوجوه مع المصارف او الشركات او الهيئات او الجهات التى تزاول اعمال شبيهه باعماله او التى تعاونه على 

تحقيق اغراضه فى مصر او فى خارجها او ان يندمج فيها او يلحقها به او يدمجها فيه او يستحوذ عليها وذلك طبقا 

لحكام القانون ولئحته التنفيذيه وتكون مباشرة المصرف لغراضه الوارده فى هذه الماده طبقا لحكام القوانين 

واللوائح ذات العلقه بنوع الغرض الذى يباشره المصرف وعلى المصرف الحصول على كافة التراخيص اللزمه 

لمباشرة نشاطه  بجهة محافظة القاهرة القاهرة
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Elephant For Petroleum Services And  4 - اليفنت للخدمات البترولية والملحية - منطفة حرة

Shipping   قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    6427 ورقم قيد   15484   فرعى  عن الغرض من 

تأسيس الشركة:

ايجار وتملك واستئجار الوحدات البحرية البترولية للقيام بأعمال النقل البحرى وتقديم كافة الخدمات البحرية 

والبترولية

وخدمات التموين والمدادات الغذائية والتوجيه البحرى وتوريد قطع غيار نقل وقطر الوحدات البحريه وتخزين 

ونأجير

واستئجار المهمات واللت والمعدات والجهزة ومستلزمات حقول البترول وحدات المسح البحرى ومواسير الحفر

والجزاء ومعدات زيادة انتاج الببار وتخزين وبيع المواد والمهمات وذلك للشركات والجهات المعفاة العاملة فى 

مجالت

البحث والستكشاف والتنقيب تحت مظلة وزارة البترول وشركات المناطق الحرة والشركات خارج جمهورية 

مصر العربية

والسماح للشركة بالتعامل فى السوق المحلى مع الجهات غير المعفاة تحت مظلة وزارة البترول بنسبة 20 % من 

حجم

تعاملتها السنوية.

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

شبيهة باعمالها

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

تشتريها او

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية

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

لمباشرة

نشاطها.  بجهة محافظة السكندرية اضافه مقر ادارى للشركة الكائن فى 28 شارع بنى العباس - شارع السلطان 

حسين -

5 - ايه اند دي رويال للشعة ش.ذ.م.م   قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    6451 ورقم قيد   16416   

فرعى  عن 1 اقامه وتشغيل مركز طبى متخصص فى الشعه التشخيصيه على ان يقدم 10% بالمجان سنويا من 

الحالت التى يتم تقديم الخدمه الطبيه او العلجيه لها وذلك خلل مده العفاء الضريبى ان وجد مع مراعاه احكام 

القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها.  بجهة 

محافظة السكندرية اضافه فرع  للشركة الكائن فى عقار رقم 22 ش ميناء اغادير  برج الياسمين - ميامى  قسم 

ثانى

6 - درايف لتجارة السيارات )درايف (   قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    6423 ورقم قيد   20300   

فرعى  عن غرض الشركة :تجارة وتوزيع وسائل النقل وقطع غيارها والبضائع المسموح بها قانونا  / تقديم 

الستشارات المالية والتسويقية) فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات 

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

الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق المال ولئحته التنفيذية 

( 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 التي تزاول 

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

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة السكندرية 

مكتب ادارى بالعقار 456 طريق الحرية رشدى
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7 - درايف لتجارة السيارات )درايف (   قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    6423 ورقم قيد   20300   

فرعى  عن غرض الشركة :تجارة وتوزيع وسائل النقل وقطع غيارها والبضائع المسموح بها قانونا  / تقديم 

الستشارات المالية والتسويقية) فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات 

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

الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق المال ولئحته التنفيذية 

( 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 التي تزاول 

أعمال  شبيه 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 الكيلو 

28 -  طريق القاهرة السكندرية الصحراوى - طريق المحولت - المنطقة الصناعية الثانية - أبو رواش -

8 - جانج تيانج شين وشركاه   قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    6499 ورقم قيد   20328   فرعى  

عن غرض الشركة :  اقامة وتشغيل مصنع لتجميع و انتاج وبيع الدراجات البخارية بكافة أنواعها وأحجامها وعلى 

الشركة الحصول على التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة البحيرة محل بمساحة 120م2 اسفل 

برج السعيطي- شارع السكة الجديدة

9 - جانج تيانج شين وشركاه   قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع    6499 ورقم قيد   20328   فرعى  

عن غرض الشركة :  اقامة وتشغيل مصنع لتجميع و انتاج وبيع الدراجات البخارية بكافة أنواعها وأحجامها وعلى 

الشركة الحصول على التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة تعديل العنوان : القطعة رقم 

111 امتداد المنطقة الصناعية الثالثة - مدينة 6 اكتوبر - الجيزة مع غلق الفرع الكائن بنفس العنوان

10 - بريمير لدارة النوادى الرياضية والجيمات premiere  )ش.م.م(   قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    

6590 ورقم قيد   10023   فرعى  عن غرض الشركة بعد التعديل :   اقامة وتشغيل وادارة المطاعم 

والكافتريات لتقديم جميع انواع المشروبات ) عدا الكوحلية والخمور بجميع انواعها ( وتقديم جميع انواع 

الماكولت والتيك اواى.  3  ادارة الجراجات ومواقف النتظار 4 ادارة واستغلل الشواطئ واللعاب الترفيهية 

والمائيه 5 تقديم خدمات النظافة وابادة الحشرات والقوارض5 انشاء واستغلل وادارة وتشغيل الندية الرياضية 

ومراكز اللياقة البدنية ) الجيمات (. وتلتزم الشركة باحكام القانون 121 لسنة 1982 فى شأن سحل المستورديين .  

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 

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

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

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة السكندرية 

اضافه فرع للشركة الكائن فى :مطعم و كافتريا ممر البراهيمية طريق الجيش البراهيمية

11 - چي ستورز لتجارة التجزئة   قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    6576 ورقم قيد   10945   فرعى  

عن غرض الشركة .  بيع   و تجارة   و تسويق   الملبس  الجاهزة   و المصنوعات   الجلدية و اكسسواراتها  

علي   أختلف   أنواعها و ماركاتها   محلية   و مستوردة .   . التوكيلت   التجارية  للملبس  الجاهزة   و 

المصنوعات  الجلدية   و غير  الجلدية  و  اكسسواراتها   محلية  و مستوردة   تلتزم   الشركة بأحكام   القانون  

رقم 120   لسنة  1982   في شأن تنظيم  أعمال   الوكالة   التجارية  , و ل  ينشيء   تأسيس  الشركة  أي حق   

في مزاولة   غرضها  إل بعد   الحصول   علي التراخيص   اللزمة   لمزاولة   غرضها   من الجهات  

المختصة و بما   ل يخل  بأحكام   القوانين   المنظمة  لهذا  الغرض  .   بيع   و تجارة  الكسسوارات  المنزلية  

و مستحضرات  التجميل  و العطور   علي اختلف  أنواعها   محلية   و مستوردة مع مراعاة أحكام  القوانين و 

اللوائح  و القرارات السارية  و علي  المنشأة  الحصول  علي كافة  التراخيص  اللزمة  لممارسة  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  علي تحقيق  غرضها في  مصر أو  في  الخارج ,  كما يجوز  لها 

أن   تندمج  في الهيئات  السالفة   أو تشتريها  أو تلحقها   بها و ذلك  طبقا    لحكام   القانون  ولئحته التنفيذية .   

.  بجهة محافظة القاهرة قطعة 281 - ش التسعين - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - أول -
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12 - چي ستورز لتجارة التجزئة   قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    6576 ورقم قيد   10945   فرعى  

عن غرض الشركة .  بيع   و تجارة   و تسويق   الملبس  الجاهزة   و المصنوعات   الجلدية و اكسسواراتها  

علي   أختلف   أنواعها و ماركاتها   محلية   و مستوردة .   . التوكيلت   التجارية  للملبس  الجاهزة   و 

المصنوعات  الجلدية   و غير  الجلدية  و  اكسسواراتها   محلية  و مستوردة   تلتزم   الشركة بأحكام   القانون  

رقم 120   لسنة  1982   في شأن تنظيم  أعمال   الوكالة   التجارية  , و ل  ينشيء   تأسيس  الشركة  أي حق   

في مزاولة   غرضها  إل بعد   الحصول   علي التراخيص   اللزمة   لمزاولة   غرضها   من الجهات  

المختصة و بما   ل يخل  بأحكام   القوانين   المنظمة  لهذا  الغرض  .   بيع   و تجارة  الكسسوارات  المنزلية  

و مستحضرات  التجميل  و العطور   علي اختلف  أنواعها   محلية   و مستوردة مع مراعاة أحكام  القوانين و 

اللوائح  و القرارات السارية  و علي  المنشأة  الحصول  علي كافة  التراخيص  اللزمة  لممارسة  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  علي تحقيق  غرضها في  مصر أو  في  الخارج ,  كما يجوز  لها 

أن   تندمج  في الهيئات  السالفة   أو تشتريها  أو تلحقها   بها و ذلك  طبقا    لحكام   القانون  ولئحته التنفيذية .   

.  بجهة محافظة مطروح سيدي عبد الرحمن قطعه رقم 29 بمدخل قريه - الدبلوماسيين النموذجيه - ملك شركه 

النيل للمشروعات والتجاره

13 - بلبن لمنتجات اللبان Belabn   قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    6583 ورقم قيد   16678   

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و تعبئة و تغليف منتجات اللبان و  فرعى  عن غرض الشركة بعد التعديل هو:   1 

بيع منتجات اللبان و  الجيلتى و العصائر و المشروبات)عدا الكحولية(  و المأكولت الجاهزة و الحلويات    2 

الجيلتى و العصائر و المشروبات)عدا الكحولية(  و المأكولت الجاهزة و الحلويات     . 3   تجهيز وطهى وبيع 

الماكولت والتيك اواى.  4  بيع اللبان والجبن بانواعها والبقالة . .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

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

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

في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى 

وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية اضافه فرع للشركة .

المحل الكائن / العقار رقم 88 تقاطع شارع محمد نجيب مع شارع خالد ابن الواليد - سيدي بشر ميامي - اول

14 - المعدات المتطورة للستيراد والتصدير

 Advanced Machinery Company )AMC( Import & Export   قيدت فى   08-08-2022 برقم 

الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية  تلتزم الشركة  ايداع    6617 ورقم قيد   20351   فرعى  عن -

باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن تنظيم سجل المستوردين وتنظيم 

اعمال الوكالة التجاريه , ولينشئ تأسيس الشركه اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص 

التجاره  اللزمة لمزاولة   غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.   -

حق استغلل العلمات  المقاولت العامه   - التوريدات العمومية   - العامه و التوزيع فيما هو مسموح به قانون  -

إدارة و تشغيل مراكز صيانة السيارات و مراكز تغيير زيوت و غسيل السيارات وتجارة  التجارية "الفرنشايز"  -

جميع الزيوت و قطع الغيار  و الكسسوارات الخاصة بالسيارات و كذلك بيع و شراء السيارات الجديدة و 

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

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

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

شركة اخري او معها او ان تتحول الي شركة من طبيعه اخري وذلك كله طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة 

القاهرة شارع 1-قطعة 41-الحى الثانى-منطقة 5-التجمع الخامس-القاهرة الجديدة-

Page 59 of 197 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

15 - المعدات المتطورة للستيراد والتصدير

 Advanced Machinery Company )AMC( Import & Export   قيدت فى   08-08-2022 برقم 

الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية  تلتزم الشركة  ايداع    6617 ورقم قيد   20351   فرعى  عن -

باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن تنظيم سجل المستوردين وتنظيم 

اعمال الوكالة التجاريه , ولينشئ تأسيس الشركه اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص 

التجاره  اللزمة لمزاولة   غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.   -

حق استغلل العلمات  المقاولت العامه   - التوريدات العمومية   - العامه و التوزيع فيما هو مسموح به قانون  -

إدارة و تشغيل مراكز صيانة السيارات و مراكز تغيير زيوت و غسيل السيارات وتجارة  التجارية "الفرنشايز"  -

جميع الزيوت و قطع الغيار  و الكسسوارات الخاصة بالسيارات و كذلك بيع و شراء السيارات الجديدة و 

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

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

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

شركة اخري او معها او ان تتحول الي شركة من طبيعه اخري وذلك كله طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة 

السكندرية افتتاح فرع بالعنوان / عقار رقم 2 شارع الطريق الدولى الساحل - المنتزة .

16 - النجار لصناعه الملبس الجاهزة ش.ذ.م.م   قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    6722 ورقم قيد   

8206   فرعى  عن 1. اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة بكافة انواعها .

 2. عموم الستيراد والتصدير . )فى حدود المسموح به قانونا ( 

 وذلك مع مراعاة مايلى :  

   التزام الشركة بالقيد فى كل من سجلى المصدرين والمستوردين.

   التزام الشركة بإفراد حسابات مالية مستقلة ومنفصلة ومركز مالى خاص لكل نشاط على حدة.

    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 أ و 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 اضافه فرع 

بغرض استخدامه فى عرض وبيع منتجات الشركه  من الملبس الجاهزة  والكائن فى العقار رقم6  شارع بهاء 

الدين الغتورى بمساحة اجمالية 328م2 على دورين   - سموحه - قسم

Page 60 of 197 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

18 - بتروسولت ليمتد   قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    6815 ورقم قيد   20405   فرعى  عن 

الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف ونقل وتوصيل الغاز 

   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 والصيانة 

   معالجة السطح من الترسيبات 

   الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج 

   الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي 

 

  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 إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة 

 ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغ يرها 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 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 .

19 - بتروسولت ليمتد   قيدت فى   14-08-2022 برقم ايداع    6815 ورقم قيد   20405   فرعى  عن 

الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف ونقل وتوصيل الغاز 

   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 والصيانة 

   معالجة السطح من الترسيبات 

   الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج 

   الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي 

 

  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 إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة 

 ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغ يرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات 

السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة الجيزة 17 ش عثمان 

ابن عفان - الهرم-
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20 - سول كيتشن للمطاعم و الكافيتريات Sola s Kitchen   قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    6841 

إدارة واستغلل المنشآت والقرى السياحية و  ورقم قيد   18160   فرعى  عن غرض الشركة هو:   "

اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع  الموتيلت  )فيما عدا الدارة الفندقية(  "

عموم التوريدات وعلى الخص  المشروبات)عدا الكحولية( و تقديم جميع أنواع المأكولت و التيك اواى   "

توريد المواد الغذائية   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

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

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

أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية إضافة فرع 

للشركة بالعنوان / الدور الرضى بالبرج الثانى المطل على شارع 

المنتزه _ 

المرموز له بالحرف ) أ ( والمسطح المفتوح  المرموز له بالرمز ) ج ( فى محلت تجارية رقم ) 12 , 15 , 17 

, 18 ( قطعه واحدة على بعض ونشاطه مطعم تحت اسم _ سارى كيتشن

21 - نيو هارفست للستثمار الزراعي . )ش.م.م(   قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    6875 ورقم قيد   

اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع و  20228   فرعى  عن غرض الشركة :    انشطة داخل  ق 72 لسنة 2017:  1.

اقامة و تشغيل  اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع العصائر و الزيوت  3. انتاج البذور و تقاوي البطاطس  2.

إقامة وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية  مصنع لتصنيع الكرتون و ورق مضلع  4.

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية  والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها   5.

التي تجعلها قابلة للستزراع و استزراع الراضي المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي 

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر .   6.

تربية جميع  تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان اوتسمين او اللحوم   7.

تجارة الجملة و التجزئة  انواع الدواجن و الطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان اوتسمين او اللحوم  8.

للحاصلت الزراعية  و البذور و تقاوي البطاطس وللكرتون والورق المضلع و العصائر و الزيوت والخضروات 

اقامة وتشغيل  المجمدة )فيما عدا تجارة الجملة  للخضراوات و الفاكهة(    انشطة خارج ق 72 لسنة 2017:  1.

التوكيلت  عموم التصدير   3. محطة لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية  لدي الغير  2.

صوامع حفظ و تخزين غلل  مع اللتزام بإفراد  محطات تشغيل و تداول حاويات   5. التجارية    4.

حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام 

اللتزام بهذا الشرط يسقط حق التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته 

التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به  وبلئحته 

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة البحيرة اضافه موقع ممارسة النشاط الول و 

الثاني في العنوان التي :شبراريس -

22 - مصنع كلسيك جروب ) كرام كردي عبد الفتاح وشريكه (   قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    

6863 ورقم قيد   37004   فرعى  عن غرض الشركة بعد التعديل هو :-*1*اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

وانتاج كافة انواع الحلويات الشرقية و الغربية وكافة ما يصنع من عجين. وكذا كافو وصناعة وانتاج كافة انواع 

الشيكولتة و منتجاتها وكل ما يصنع من كاكاو والملبس وحلوة الموسم وكذلك منتجات اللبان واليس كريم بكافة 

انواعها واصنافها.*2* اقامه وتشغيل واداره المطاعم والكافيتريات. *3*بيع وتجاره المأكولت الجاهزه من العجين 

والغذيه المعبأه بكافه انواعها والمياه  المعدنيه والعصائر والمشروبات الساخنه والبارده فيما عدا المشروبات 

الكحوليه.*4* تصنيع البن وبيعه من خلل منافذ البيع الخاصة بالشركة .مع مراعاه ما يلى : افراد حسابات ماليه 

ومركز مالى مستقل ومنفصل لكل نشاط على حده وفقا لمعايير المحاسبه المصريه .  الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة مطروح اضافه فرع منفذ بيع  للشركة الكائن فى  المحل رقم 

B4 السوق التجارى بمنتجع  روزانا بالكيلو  125  طريق اسكندرية مطروح ساحلى  بحرى  الطريق -
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34 - دبيل فيس للتصنيع DOUBLE FACE ش.ذ.م.م   قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    7064 

ورقم قيد   9442   فرعى  عن غرض الشركة بعد التعديل :  1   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة 

بكافة انواعها  ول ينشى تاسيس الشركة اى حق فى مزوله غرضها البعد الحصول على التراخيص اللزم 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها وفقا لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية اضافه فرع للشركة 

الكائن فى  محل رقم 5 ارضى بالعقار رقم  436 شارع جمال عبد الناصر  - قسم

35 - دبيل فيس للتصنيع DOUBLE FACE ش.ذ.م.م   قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    7066 

ورقم قيد   9442   فرعى  عن غرض الشركة بعد التعديل :  1   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة 

بكافة انواعها  ول ينشى تاسيس الشركة اى حق فى مزوله غرضها البعد الحصول على التراخيص اللزم 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها وفقا لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية اضافه فرع للشركة 

الكائن فى المحل يمين العقار ببرج مكة  برج رقم  448 شارع جمال عبد الناصر  - المندرة بحرى  - قسم ثان

23 - الزهرة فيوتشر للتنمية والستثمار Future Flower   قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    6935 

ورقم قيد   20439   فرعى  عن تشغيل و إدارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات ) عدا 

الكحولية ( وتقديم جميع أنواع المأكولت و التيك أواي.  تشغيل وإدارة المحلت والمراكز التجارية.  إدارة 

السواق التجارية.  إدارة الفنادق والموتيلت ) مع مراعاه القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012  بشان شركات 

الدارة الفندقية ووفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  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.  

المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابله 

للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصه لغراض 

الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا 

المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنه 2008.

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

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

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 كفر الشيخ مدخل ب -أبراج المحافظة -الدور العاشر -

مقابل دوران الـ 47 -
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24 - الزهرة فيوتشر للتنمية والستثمار Future Flower   قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    6935 

ورقم قيد   20439   فرعى  عن تشغيل و إدارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات ) عدا 

الكحولية ( وتقديم جميع أنواع المأكولت و التيك أواي.  تشغيل وإدارة المحلت والمراكز التجارية.  إدارة 

السواق التجارية.  إدارة الفنادق والموتيلت ) مع مراعاه القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012  بشان شركات 

الدارة الفندقية ووفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  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.  

المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابله 

للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصه لغراض 

الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا 

المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنه 2008.

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

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

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 الكيلو 35 طريق القاهرة العلمين ـ الساحل 

الشمالى ـ

25 - أوول إن شيبينج سيرفيسز للملحة All In Shipping ش.م.م   قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    

6994 ورقم قيد   9178   فرعى  عن 1. القيام بأعمال الشحن والتفريغ .

 2  القيام بجميع اعمال التخليص الجمركى والبوالص المجمعة.

 3  النقل البرى والبحرى للبضائع ) فيما عدا النقل السياحى والجوى(.

 4  اقامة و تشغيل و ادارة المخازن و المستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة .

 5  الوكالة الملحية وتمثيل ملك السفن ) فيما عدا خدمات نقل السائحين(.

 6  عموم التصدير والتوكيلت التجارية .

 7  النقل الدولى للبضائع .

 8  بيع وشراء وتأجير واستئجار الحاويات .

 9  الصيانة المتنقلة للحاويات والسفن .

 10  ادارة وتشغيل السفن والوحدات الب حر ية .

 11    تقديم الخدمات اللوجيستية .

 12  القيام بأعمال وكالة الشحن الجوى للبضائع .

 تلتزم الشركة بأحكام  القانون رقم 120 لسنة 1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية والقانون رقم 121 

لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين ولينشى تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول 

على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .     

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .

 ويجوز للش ركة أن تكو ن لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

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

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة السكندرية 

اضافه فرع للشركة الكائن فى شقه رقم 2بالدور الول علوى عقار 243 برج السالم طريق الحرية  سبورتينج  

قسم
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26 - كومينيتى ريستورانتس   قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    6983 ورقم قيد   14294   فرعى  

عن 1   اقامة و تملك و تشغيل و ادارة المطاعم الثابتة و الكافيهات لتقديم الماكولت و المشروبات ) عدا 

المشروبات الكحولية ( 

 2   التسويق السياحى للفنادق و الموتيلت و الشقق الفندقية و القرى السياحية 

 3   اقامة و تنظيم المعارض و المؤتمرات و الندوات و الحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل 

معرض على حدة 

 4   تقديم خدمات الكاترينج 

 5   تقديم الستشارات ) فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات 

والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده راس المال والستحوا ذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق الماليه 

لنشطه الشركات العامله فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق راس المال 

ولئحته التنفيذية ( 

 6   ادارة المشروعات ) عدا الدارة الفندقية (  

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

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

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

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة الجيزة المركز 

الرئيسي ليصبح: الوحدة الدارية رقم )503, 504( بالمبنى رقم 3 المقام على قطعة الرض رقم 22 بمحور 

الكريزي ووتر )مشروع أفنيو 22( - الدور الخامس - مدينة الشيخ زايد - الجيزة.

27 - كومينيتى ريستورانتس   قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    6984 ورقم قيد   14294   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 مطروح : 

مطعم   )BRGR( بجوار لجون )D( –قرية هاسيندا – سيدي عبدالرحمن – طريق السكندرية
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28 - كومينيتى ريستورانتس   قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    6983 ورقم قيد   14294   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 مطروح 

مطعم)BRGR( رقم )RO1  ( – بالمبني رقم )1( – مشروع الماظه  باي –  الساحل الشمالى– طريق 

السكندرية

29 - كومينيتى ريستورانتس   قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    6984 ورقم قيد   14294   فرعى  

عن 1   اقامة و تملك و تشغيل و ادارة المطاعم الثابتة و الكافيهات لتقديم الماكولت و المشروبات ) عدا 

المشروبات الكحولية ( 

 2   التسويق السياحى للفنادق و الموتيلت و الشقق الفندقية و القرى السياحية 

 3   اقامة و تنظيم المعارض و المؤتمرات و الندوات و الحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل 

معرض على حدة 

 4   تقديم خدمات الكاترينج 

 5   تقديم الستشارات ) فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات 

والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده راس المال والستحوا ذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق الماليه 

لنشطه الشركات العامله فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق راس المال 

ولئحته التنفيذية ( 

 6   ادارة المشروعات ) عدا الدارة الفندقية (  

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

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

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

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة الجيزة المركز 

الرئيسي ليصبح: الوحدة الدارية رقم )503, 504( بالمبنى رقم 3 المقام على قطعة الرض رقم 22 بمحور 

الكريزي ووتر )مشروع أفنيو 22( - الدور الخامس - مدينة الشيخ زايد - الجيزة.
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30 - كومينيتى ريستورانتس   قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    6985 ورقم قيد   14294   فرعى  

عن 1   اقامة و تملك و تشغيل و ادارة المطاعم الثابتة و الكافيهات لتقديم الماكولت و المشروبات ) عدا 

المشروبات الكحولية ( 

 2   التسويق السياحى للفنادق و الموتيلت و الشقق الفندقية و القرى السياحية 

 3   اقامة و تنظيم المعارض و المؤتمرات و الندوات و الحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل 

معرض على حدة 

 4   تقديم خدمات الكاترينج 

 5   تقديم الستشارات ) فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات 

والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده راس المال والستحوا ذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق الماليه 

لنشطه الشركات العامله فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق راس المال 

ولئحته التنفيذية ( 

 6   ادارة المشروعات ) عدا الدارة الفندقية (  

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

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

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

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة الجيزة المركز 

الرئيسي ليصبح: الوحدة الدارية رقم )503, 504( بالمبنى رقم 3 المقام على قطعة الرض رقم 22 بمحور 

الكريزي ووتر )مشروع أفنيو 22( - الدور الخامس - مدينة الشيخ زايد - الجيزة.

31 - كومينيتى ريستورانتس   قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    6986 ورقم قيد   14294   فرعى  

عن 1   اقامة و تملك و تشغيل و ادارة المطاعم الثابتة و الكافيهات لتقديم الماكولت و المشروبات ) عدا 

المشروبات الكحولية ( 

 2   التسويق السياحى للفنادق و الموتيلت و الشقق الفندقية و القرى السياحية 

 3   اقامة و تنظيم المعارض و المؤتمرات و الندوات و الحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل 

معرض على حدة 

 4   تقديم خدمات الكاترينج 

 5   تقديم الستشارات ) فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات 

والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده راس المال والستحوا ذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق الماليه 

لنشطه الشركات العامله فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق راس المال 

ولئحته التنفيذية ( 

 6   ادارة المشروعات ) عدا الدارة الفندقية (  

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

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

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

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة الجيزة المركز 

الرئيسي ليصبح: الوحدة الدارية رقم )503, 504( بالمبنى رقم 3 المقام على قطعة الرض رقم 22 بمحور 

الكريزي ووتر )مشروع أفنيو 22( - الدور الخامس - مدينة الشيخ زايد - الجيزة.
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32 - كومينيتى ريستورانتس   قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    6986 ورقم قيد   14294   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 مطروح مطعم 

)BRGR ) حاويتين – داخل شاطئ مشروع كمبوند سوان ليك – الساحل الشمالي )sln( – م

33 - كومينيتى ريستورانتس   قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    6985 ورقم قيد   14294   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 مطروح مطعم 

) BRGR ( وحدة رقم )RF1( مشروع مراسي الملوك –مشروع THE ALLEY – سيدي عبدالرحمن – 

مدينة العلمين –محافظة مطروح.

-ت

36 - مطاعم الحناوي   قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    7114 ورقم قيد   20075   فرعى  عن 

غرض الشركة هو: اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا 

الكحولية( و المأكولت و التيك اواى .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط 

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

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

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

السكندرية اضافه فرع  مطاعم الحناوى والكائن فى  مول برج العرب - المركز التجارى  الرئيسى - المجاورة 

الثالثة بالحى السكنى  الول  مدينة برج العرب الجديدة  -
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37 - مترو ماركت للتجارة والتوزيع ش م م   قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    7227 ورقم قيد   948   

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 مطروح المبنى رقم )5( مجمع خدمات صندوق تحيا مصر مدينة 

العلمين – محافظة مرسى مطروح

38 - مترو ماركت للتجارة والتوزيع ش م م   قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    7227 ورقم قيد   948   

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-

39 - جرين ميديكال سيستمز GREEN MEDICAL SYSTEMS -GMS ش.ذ.م.م   قيدت فى   

25-08-2022 برقم ايداع    7276 ورقم قيد   8397   فرعى  عن غرض الشركه هو : 

عموم التصدير فيما هو مسموح به قانونا والتوكيلت التجاريه .   1

عموم التجارة والتوريدات .  2

توريد الجهزة والمعدات والدوات  والمستلزمات الطبيه والصيدليه .  3

مع مراعاه احكام القوانين  واللوائح والقرارات الساريه بشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه 

. ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك بأي وجه من الوجوه  مع الشركات غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها ىعلي تحقبق 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  بجهة محافظة السكندرية 

اضافه فرع للشركه في العنوان الكائن في: شقه رقم واحد الدور الرضي - 14 ش مسجد رمضان يوسف - 

البراهيميه
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40 - ترى لصناعة وتجارة الملبس واجهزة المحمول ) فون شوب (   قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    

7266 ورقم قيد   10670   فرعى  عن غرض الشركة بعد التعديل هو:     اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الملبس و المنتجات القطنية والجلدية وادوات التجميل ومستلزماتها .

   تجارة الجملة والتجزئة للملبس واجهزة المحمول والجهزة اللكترونية والكهربائية واكسسوارات المحمول  .

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة. 

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

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

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذي  بجهة محافظة السكندرية 

اضافه فرع للشركه الكائن في : المحل رقم )3( مدينه بشاير الخير 3 - القباري - قسم

41 - ترى لصناعة وتجارة الملبس واجهزة المحمول ) فون شوب (   قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    

7268 ورقم قيد   10670   فرعى  عن غرض الشركة بعد التعديل هو:     اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الملبس و المنتجات القطنية والجلدية وادوات التجميل ومستلزماتها .

   تجارة الجملة والتجزئة للملبس واجهزة المحمول والجهزة اللكترونية والكهربائية واكسسوارات المحمول  .

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة. 

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

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

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذي  بجهة محافظة السكندرية 

اضافه فرع للشركه الكائن في :المحلين رقمي ) 5, 6 ( شارع الحديد والصلب )شهر زاد سابقا  ( - عماره السرايا 

رقم 3 - الهانوفيل -

42 - ترى لصناعة وتجارة الملبس واجهزة المحمول ) فون شوب (   قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    

7270 ورقم قيد   10670   فرعى  عن غرض الشركة بعد التعديل هو:     اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الملبس و المنتجات القطنية والجلدية وادوات التجميل ومستلزماتها .

   تجارة الجملة والتجزئة للملبس واجهزة المحمول والجهزة اللكترونية والكهربائية واكسسوارات المحمول  .

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة. 

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

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

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذي  بجهة محافظة السكندرية 

اضافه فرع للشركه الكائن في : محل له بابين يمين مدخل العقار رقم )1( الكائن 124 برج الصفا -شارع 

البكباشي العيسوي - سيدي بشر - اول

43 - المصريين للتجارة والتوزيع -MTD GROUP   قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    7278 ورقم 

التوزيع لحساب الشركة و حساب  التوكيلت تجارية  2. قيد   10895   فرعى  عن غرض الشركة :-  1.

عموم التصدير وفقا لما هو مسموح به قانونا .  6. التوريدات عمومية   5. وكلء بالعمولة  4. الغير   3.

عموم التجارة وفقا لما هو مسموح به قانونا .  تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شأن 

تنظيم اعمال الوكالة التجارية , و ل ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصه و بما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض   مع 

مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  

بجهة محافظة البحيرة اضافه فرع ادارى بالعنوان شارع عمومى كوم دفشو خلف مستشفى الغسيل الكلوى امام 

شركة الغاز -
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44 - مهراجا السورى للمأكولت الهندية )ش.م.م(   قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    7283 ورقم قيد   

11273   فرعى  عن غرض الشركة بعد التعديل   هو :  إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم الثابتة لتقديم جميع أنواع 

المأكولت الهندية والمشروبات ) فيما عدا المشروبات الكحولية والخمور  بأنواعها ( وعرض منوعات موسيقية 

وغنائية ودى جى  ومصنفات معية وسمعية وبصرية عن طريق الدش والكمبيوتر  والبروجيكتور و D.V.D وال 

V.C.D   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة  ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او  تتشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي 

تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو اللتي 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 ولئحتة التنفيذية .  بجهة محافظة 

السكندرية إضافة فرع للشركة الكائن هو المحل رقم ) 4 ( الكائن الدور الرضى  الفيتورى ) أ ( الكائن شارع 

ادمون فيرمون - سموحة - قسم

45 - بيكري هاوس Bakery House   قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    7243 ورقم قيد   12662   

فرعى  عن غرض الشركة هو:

تجارة وبيع وتوزيع المخبوزات والحلويات بكافة أنواعها .

اقامة وادارة وتشغيل المخابز.

اقامة وتشغيل المطاعم الثابتة والكافتريات.

تقديم واعداد كافة أنواع المأكولت والمشروبات )فيما عدا الكحولية( 

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدارالتراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة.

ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات  وغيرها التى تزاول أعمال شبيه باعمالها او التى قد 

تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر اوفى الخارج   كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقهابها وذلك 

طبقا لحكام القانون.  بجهة محافظة السكندرية اضافه فرع للشركة الكائن فى  37  شارع البكباشى محمود 

العيسوى  - سيدى بشر  -

46 - اوليا فالى لنتاج الزيتون وزيت الزيتون   قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    7253 ورقم قيد   

20507   فرعى  عن استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة 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 ومراعاة قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008   اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج زيت الزيتون على الطريقة السبانية   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات 

الزيتون   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية يجوز 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 تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة البحيرة غرب وادى النطرون طريق العداله 

الكيلو 8
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47 - اوليا فالى لنتاج الزيتون وزيت الزيتون   قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    7253 ورقم قيد   

20507   فرعى  عن استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة 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 ومراعاة قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008   اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج زيت الزيتون على الطريقة السبانية   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات 

الزيتون   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية يجوز 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 تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة فيل رقم 44 - المجاورة الولى - 

الحى 13 - الشيخ زايد -

48 - أورو إيجبت لتشغيل المعادن الثمينة   قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    7327 ورقم قيد   5646   

فرعى  عن اقامة و تشغيل مصنع لصناعة و تشغيل المصوغات  الذهبية و المجوهرات والحجار الكريمة   بكافة  

اشكالها و انواعها علىاختلف عياراتها و على الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  

بجهة محافظة القليوبية القطعة رقم 15ج  تقسيم المنطقة الصناعية سوق العبور

49 - أورو إيجبت لتشغيل المعادن الثمينة   قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    7327 ورقم قيد   5646   

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 السكندرية افتتاح فرع : محل تجارى LP13 بالمركز التجارى سيتى سنتر السكندرية - طريق 

السكندرية- القاهرة الصحراوى -

50 - خان الخليلي للتوريدات والتوزيع   قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    7349 ورقم قيد   20538   

فرعى  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية وعلى الخص تجارة وتوزيع 

وتوريد مستلزمات  الكافيهات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة السكندرية افتتاح فرع بالعنوان / يمين مدخل العقار رقم 28 ش فاروق عبد الوهاب - 

سيدى بشر بحرى - المنتزه

51 - خان الخليلي للتوريدات والتوزيع   قيدت فى   28-08-2022 برقم ايداع    7349 ورقم قيد   20538   

فرعى  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية وعلى الخص تجارة وتوزيع 

وتوريد مستلزمات  الكافيهات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / الشقة رقم 26 بالدور الثانى فوق الرضى بالعقار  المقام 

على قطعة الرض رقم 5054 - المجاورة الخامسة - تقسيم المعراج

52 - دار السلم المتحدة للتجارة والتوزيع والتوكيلت التجارية ش.م.م   قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    

7375 ورقم قيد   5545   فرعى  عن عموم الستيراد والتصدير لجميع المنتجات الزراعية ومصنوعات 

ومنتجات جمهورية مصر العربية والتوكيلت التجارية. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة البحيرة اضافه فرع للشركة 

الكائن فى  بطريق القاهرة السكندرية الزراعى - الكيلو 57 بجوار مدرسة الفرابى  للغات -
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53 - حليب حلب للصناعات الغذائية   قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    7433 ورقم قيد   18907   

إقامة وتشغيل مصنع لنتاج  وتوزيع كافة منتجات اللبان والمواد الغذائية.    فرعى  عن غرض الشركة هو :  "

وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي 

حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  

به  وبلئحته التنفيذية.  وذلك دون الخلل بأحكام قوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

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

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

أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية اضافه فرع للشركة 

) منفذ بيع ( والكائن فى محل تجارى بالعقار رقم 144  شارع البيطاش الرئيسى قسم

54 - ياس للمقاولت العامة )ش.ذ.م.م(   قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    7411 ورقم قيد   20545   

فرعى  عن غرض الشركة هو : المقاولت العامة   التوريدات العمومية   والتجارة العامة لكل ما هو مسموح به 

قانونا   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 وان تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر مع مرعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء 

رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008.   تأجير السيارات والمعدات 

واللت فيما )عدا التأجير التمويلي(   التصدير   النقل البري للبضائع مع مرعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008.

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الزمة 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 علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج . كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة السكندرية 

شقة رقم 18 – الدور الثاني – برج نيس – شارع اطلس – العصافرة

55 - ياس للمقاولت العامة )ش.ذ.م.م(   قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع    7411 ورقم قيد   20545   

فرعى  عن غرض الشركة هو : المقاولت العامة   التوريدات العمومية   والتجارة العامة لكل ما هو مسموح به 

قانونا   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 وان تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر مع مرعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء 

رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008.   تأجير السيارات والمعدات 

واللت فيما )عدا التأجير التمويلي(   التصدير   النقل البري للبضائع مع مرعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008.

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الزمة 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 علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج . كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة الجيزة تعديل 

العنوان - شقة 47 - عقار رقم )1( شارع الشريف - الملك فيصل -
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56 - بى تك للتجارة والتوزيع )ش.م.م (   قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    7448 ورقم قيد   1056   

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 امتداد شارع رمسيس خلف مبنى اوليمبيك جروب الحى 

السادس -مدينة نصر

57 - بى تك للتجارة والتوزيع )ش.م.م (   قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    7448 ورقم قيد   1056   

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 السكندرية المحل بكامل الدور الرضي والميزانين يربط بينهم 

سلم داخلي بالعقار رقم 48 شارع الجلء - عماره اتحاد ملك برج النصر - فيكتوريا

58 - اسواق القاهرة للمبيعات   قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    7446 ورقم قيد   20552   فرعى  

عن شراء واستئجار وادارة المسطحات التجارية واعدادها وتجهيزها لعرض منتجات الغير و البيع لصالح الغير 

بالعمولة * 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 73 ش عمر بن الخطاب -

59 - اسواق القاهرة للمبيعات   قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع    7446 ورقم قيد   20552   فرعى  

عن شراء واستئجار وادارة المسطحات التجارية واعدادها وتجهيزها لعرض منتجات الغير و البيع لصالح الغير 

بالعمولة * 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 

مطروح افتتاح الفرع للشركة سيدي عبدالرحمن - مجمع الفنانين - الكيلو 126 شمال طريق مطروح - نجع 

الشرارمة بحري
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

 محو - شطب

1 - ترينتى Trinity                       لصاحبها : مينا بخيت طياب بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم   18080 

قيد فى 27-09-2021 برقم ايداع  5885 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

2 - رام ديزاين للموبيليا )السيد سعد حافظ(  تاجر فرد سبق قيده برقم   160288 قيد فى 19-06-2002 برقم 

ايداع  4544 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم المحو

3 - السكندريه للبلستيك ALEX PLAST ) لصاحبها : حمدى محمد عباسى محمد(  تاجر فرد سبق قيده برقم   

9953 قيد فى 10-08-2017 برقم ايداع  3479 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو 

القيد

4 - تبارك لصاحبها : محمد كمال مازن أحمد مكاوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   12816 قيد فى 2022-03-16 

برقم ايداع  2253 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء موقع ممارسة النشاط : شارع رقم 

38  - امام النادي الجتماعى  - تقسيم الزهراء -

5 - مؤسسة العبد للستثمار العقارى               لصاحبها : عبير محمود العبد  تاجر فرد سبق قيده برقم   

19221 قيد فى 01-03-2022 برقم ايداع  1697 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم 

محو القيد

6 - برج العرب للصناعات الحديديه لصاحبها عطيه عبد العزيز علي سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم   74 قيد فى 

26-04-2005 برقم ايداع  132 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

7 - كيتشن ستار لتصنيع وتجميع الجهزة الكهربائية KITCHEN STAR  تاجر فرد سبق قيده برقم   14056 

قيد فى 24-11-2019 برقم ايداع  6414 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

8 - المركز الملكى للطب النفسى وعلج الدمان لصاحبها : احمد محمد يوسف محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   

12478 قيد فى 05-02-2019 برقم ايداع  692 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو 

القيد

9 - الجلد تكس }احمد شعبان مصطفي الجلد {  تاجر فرد سبق قيده برقم   161782 قيد فى 2003-01-22 

برقم ايداع  656 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

رأس المال

1 - اجرو سيجما للستثمار والتجارة لصاحبها  جابر سعد زكى السعدى تاجر فرد سبق قيده برقم   7098 قيد فى 

05-01-2015 برقم ايداع   31 فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

30,000,000.000

2 - اليكس ماس للصناعات المعدنية لصاحبها : سامح احمد محمد متولى تاجر فرد سبق قيده برقم   16771 قيد 

فى 09-03-2021 برقم ايداع   1533 فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

500,000.000

3 - الخليجية المصرية الولى        لصاحبتها : وفاء عزيز راضى محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   

17306 قيد فى 07-06-2021 برقم ايداع   3283 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح 

رأس ماله  2,000,000.000

4 - المير لصناعة و تعبئة المخللت و الزيتون لصاحبها : امير نصر عبدالغنى على الخشاب تاجر فرد سبق قيده 

برقم   13209 قيد فى 01-07-2019 برقم ايداع   3521 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال 

ليصبح رأس ماله  500,000.000

5 - فرست للتصنيع ونظم الوناش لصاحبها )ياسر ابراهيم جمعه بدر( تاجر فرد سبق قيده برقم   1780 قيد فى 

22-02-2004 برقم ايداع   58 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

7,000,000.000
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

العناوين 

1 - كيماتك أليكس للتجارة والتوزيع Kima Tech alex         لصاحبها :   اكرم عبدالعزيز عبدالبديع 

عبدالنبي تاجر فرد سبق قيده برقم    20292 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع    6390 وفى تاريخ  

01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية موقع ممارسة النشاط رقم )8(: محل  رقم )2,1( 

وجمالون بقطعة الرض الكائن بشارع الزهور عزبة الخمسمائة -العوايد-

2 - الوطنية المصرية لتصنيع اللحوم و الدواجن لصاحبها )على جمال الدين على ساسه( تاجر فرد سبق قيده برقم    

9033 قيد فى 07-12-2016 برقم ايداع    4265 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية اضافه مقر ادارى للشركة الكائن فى  الشقة رقم 2   بالدور الول  علوى  - عقار رقم 16 

شارع الميناء الشرقية  - قسم

3 - اليكس ماس للصناعات المعدنية لصاحبها : سامح احمد محمد متولى تاجر فرد سبق قيده برقم    16771 قيد 

فى 09-03-2021 برقم ايداع    1533 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط  فى  الكيلو 23 مرغم بحرى الطريق الصحراوى - ش 

رضوان مرسيدس - مرغم بحرى  -

4 - النعام للبلستيك لصاحبها المعتز بال محمود عبد ا عمران تاجر فرد سبق قيده برقم    20296 قيد فى 

01-08-2022 برقم ايداع    6394 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط  القطعة  رقم  10 بلوك  13  المنطقة  الصناعية  ورش جنوب الثالثة  - 

مدينة برج العرب الجديدة  -

5 - تبارك لصاحبها : محمد كمال مازن أحمد مكاوي تاجر فرد سبق قيده برقم    12816 قيد فى 

03-04-2019 برقم ايداع    2008 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 

الغاء موقع ممارسة النشاط : شارع رقم 38  - امام النادي الجتماعى  - تقسيم الزهراء -

6 - تبارك لصاحبها : محمد كمال مازن أحمد مكاوي تاجر فرد سبق قيده برقم    12816 قيد فى 

16-03-2022 برقم ايداع    2253 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 

الغاء موقع ممارسة النشاط : شارع رقم 38  - امام النادي الجتماعى  - تقسيم الزهراء -

7 - الهندسيه للضاءه الحديثه لصاحبتها )جهاد امين ابراهيم عثمان( تاجر فرد سبق قيده برقم    8227 قيد فى 

02-03-2016 برقم ايداع    795 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

اضافه موقع ممارسة النشاط الصناعى الكائن فى وحده رقم 6 بالدور الخامس-مجمع الصناعات الصغيره-

البيطاش- قسم

8 - الهندسيه للضاءه الحديثه لصاحبتها )جهاد امين ابراهيم عثمان( تاجر فرد سبق قيده برقم    8227 قيد فى 

02-03-2016 برقم ايداع    795 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

شارع المير امام 14 قسم

9 - سانديجو        لصاحبها : محمد إبراهيم محمد كامل إبراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    17309 قيد فى 

07-06-2021 برقم ايداع    3287 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط  فى الكيلو 23 طريق اسكندرية / القاهرة الصحراوى  خلف مسجد راغب 

ضيف ا بجوار مصنع هانى النمر - منطقة مرغم بحرى  الصناعية - اول

10 - النورس للملبس الجاهزة                              لصاحبها : محمد انس حسام المصرى تاجر فرد سبق 

قيده برقم    19762 قيد فى 22-05-2022 برقم ايداع    4072 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة السكندرية المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط الول  فى  : - 5شارع الترعة - نجع 

نوارة - مدينة برج العرب الجديدة-

11 - ون بلست - الورداني )لصاحبها  علء الوردانى رجب شبل رجب( تاجر فرد سبق قيده برقم    10203 

قيد فى 23-10-2017 برقم ايداع    4760 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية اضافه فرع انتاجى فى : الوحدة رقم  106  عنبر رقم 7  مجمع  الصناعات البلستيكية  - المنطقة 

الصناعية مرغم -
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

النشاط

1 - اجرو سيجما للستثمار والتجارة لصاحبها  جابر سعد زكى السعدى تاجر فرد سبق قيده برقم  7098 قيد فى 

05-01-2015 برقم ايداع    31وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  النشاط    1( استصلح 

واستزراع الراضي البور والصحراوية او احداهما )أ( باستصلح واستزراع الراضي بالمرافق الساسية التي 

تجعلها قابلة للستزراع )ب( استزراع الراضي المستصلحة  .وذلك كله في حدود اقل من 1000 فدان ويشترط 

في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع , وأن تستخدم طرق الري 

الحديثة وليس الري بطريق الغمر)فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء  رقم350 لسنة 2007 

, وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنه 2008 وكذا منطقة  شبه جزيرة سيناء والمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 

2012م .   2( إقامة وتشغيل محطة لفرز  وتعبئة و تغليف و تشميع و تعبئة و تدريج المحاصيل الزراعية.  3( 

إقامة وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية و المنتجات الصناعية و المواد الغذائية وتبريدها او 

تجميدها.  4( اقامة وتشغيل صوامع حفظ وتخزين الغلل .  5( ا محطات تشغيل وتداول الحاويات .  6( تأجير 

اللت والمعدات اللزمة للزراعة فيما عدا التأجير التمويلي .   7( الهندسة الوراثية في المجالت النباتية 

والحيوانية .  8( اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الزراعية .  9( اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع السمدة 

الكيماوية ومبيدات الفات الزراعية .  10( اقامة وتشغيل  الفنادق ) الثابتة ( والقري السياحية والموتيلت والشقق 

والجنحة الفندقية مستوي ليقل عن ثلث نجوم والنشطة الخدمية المكملة والمرتبطة من ترفيهية وتجارية 

ورياضية وثقافية علي ال يزيد اجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها علي نصف اجمالي المساحة المبنية من الطاقة 

اليوائية للمشروع .  11( عموم الستيراد والتصدير فيما هو مسموح به قانونا    12( انتاج وبيع التقاوي.  - 

وذلك مع مراعاة مايلي  :-  - بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته 

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

72 لسنة 2017م ولئحته التنفيذية مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار اليه بالضمانات والحوافز 

الواردة به وبلئحته التنفيذية

2 - القصى للستثمار والتنمية لصاحبها  حمد عبد ربه عبد المولى مطراوى تاجر فرد سبق قيده برقم  5001 قيد 

فى 02-05-2012 برقم ايداع    1073وفى تاريخ  07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  النشاط بعد التعديل 

:    إستصلح واستزراع الراضي البور والصحراوية أو إحداهما :  أ استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق 

الساسيه التي تجعلها قابله الستزراع   ب  استزراع الراضي المستصلحة في حدود أقل من 1000فدان   

ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق 

الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350لسنة 

2007وقرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنة 2008 وكذا منطقة شبه جزيرة سيناء .  2 النتاج الحيواني 

والداجني:  أ  تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريغ أو انتاج البيض او 

التسمين أو اللحوم .  ب  تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان او التسمين أو 

اللحوم .  3  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبية.  4  عموم المقاولت والتوريدات العامة .  5  نقل 

المخلفات الصالحة وغير الصالحة والخدمات البيئية .  مع مراعاة :  _التزام المنشأة بأفراد حسابات مستقلة 

ومنفردة لكل نشاط علي حدة .  _ أحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة .

3 - بروكير مصر الطبية Pro Care -EG لصاحبها )احمد بدراوى محمد محمد ابو غيط( تاجر فرد سبق قيده 

برقم  15585 قيد فى 21-09-2020 برقم ايداع    4291وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنظفات والمطهرات ومستحضرات التجميل والعشاب الطبيعية والمكملت الغذائية 

وقطع الحلوي وتصنيع كل ما سبق للغير ولدى الغير   وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في 

التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة 

خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية.   مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

4 - سبيكترام Spectrum       لصاحبتها /   أسماء على أبوسعيفه ابوسعيفه ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  

20260 قيد فى 27-07-2022 برقم ايداع    6245وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات  النشاط بعد التعديل:-0انشطه داخل ق)72(   1-

انتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من  ونظم المعلومات اللكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها0.  2-

انشاء واداره مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات 0   صوت وصوره وبيانات0  3-

4- إعداد الدراسات والبحوث الفنية والقتصادية ودراسات الجدوى للمشروعات الستثمارية فى مجال البنية 

اعداد الدراسات القتصادية  الساسية  5- إنشاء وإدارة وتشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني0.  6-

إقامة وتشغيل الفنادق الثابتة والموتيلت , والشقق و الجنحة الفندقية  والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.  7-

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

المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها , على أل يقل مستواها عن ثلث نجوم وأل يزيد إجمالى مساحة الوحدات 

المبيعه منها على نصف إجمالى المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع  انشطه خارج ق)72(   1- إقامه 

وتشغيل واداره مركز لعداد وتنميه وتدريب الموارد البشريه0  2- تاجير قاعات التدريب0  3. إقامة وتنظيم 

الحفلت والمؤتمرات  4. توريدات عامة  مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية وفى حالة عدم اللتزام بهذا الشرط يسقط حق التمتع بالمزايا والحوافز الواردة 

بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار اليه 

بالضمانات والحوافز الواردة به وبلئحته التنفيذية  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

الكيان القانوني

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   19928 وتم ايداعه بتاريخ   

09-06-2022  برقم ايداع 4,820.000 الى : سكاى تراك ) sky  truck( لصاحبها : محمد رجب فرج محمد 

حسن

الشخاص

1 - عطيه رجب محمد عطيه  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   8304 وتم ايداعه بتاريخ  27-03-2016 برقم 

ايداع    1100تم التأشير فى تاريخ   27-03-2016   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - النبراس لتوريد والحاق العمالة للمشاريع المتكاملة   شركة سبق قيدها برقم    16047 قيدت فى 

02-12-2020 برقم ايداع   5918 وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

2 - نيو برج للستشارات وعموم التجاره ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم    3619 قيدت فى 2010-05-11 

برقم ايداع   1210 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية لفترة مماثلة تبدا منذ 

انتهاء مدة التصفية الولى فى 5-6-2020 وتنتهى فى 2022-6-4

3 - اتش ام ايه للتجارة و الخدمات HMA ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم    10985 قيدت فى 

05-04-2018 برقم ايداع   1849 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل 0

4 - ايه اتش ايه للتحكيم التجارى ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    10011 قيدت فى 24-08-2017 برقم 

ايداع   3776 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل 0

5 - ساف مارين للشحن البحرى والخدمات الملحية

SAFMARINE FOR SHIPPING AND MARINE SERVICES   شركة سبق قيدها برقم    

17213 قيدت فى 24-05-2021 برقم ايداع   2964 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل 0

6 - الريم لصناعة المنتجات الجلديه   شركة سبق قيدها برقم    164661 قيدت فى 22-02-2007 برقم ايداع   

3201 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء

7 - النور للنقل والستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم    7382 قيدت فى 09-04-2015 برقم ايداع   

1153 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

8 - السيف لتجارة وتوزيع الدوات المنزلية   شركة سبق قيدها برقم    16703 قيدت فى 02-03-2021 برقم 

ايداع   1359 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل 0

9 - النور للنقل والستيراد  والتصدير ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    18689 قيدت فى 21-12-2021 برقم 

ايداع   8027 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

10 - الطحان جولدن داتس ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم    19816 قيدت فى 24-08-2021 برقم ايداع   

1000009 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء

11 - اعمار لتجارة الحديد والسمنت ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    6903 قيدت فى 26-10-2014 برقم 

ايداع   2790 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل مد فترة التصفية من 17-9-2021 حتى 

18-8-2022 وتجديد تعيين السيد محمد فؤاد عبد السلم  عبد الحميد مصفيا للشركة

12 - نيو برج للستشارات وعموم التجاره ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم    3619 قيدت فى 2010-05-11 

برقم ايداع   1210 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

13 - نيو برج للستشارات وعموم التجاره ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم    3619 قيدت فى 2016-07-17 

برقم ايداع   2363 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع الكائن 1 شارع المحور 

المركزى -برج العرب-

14 - زهران ماركت ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    5124 قيدت فى 19-02-2015 برقم ايداع   522 وفى 

تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء )منفذ بيع( بمشروع منتجع ديونز للترفيه بعلمه الكيلو 

148 طريق اسكندرية مطروح الساحل الدولي

15 - ديكودز للبرمجيات Dcodes ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم    8055 قيدت فى 10-01-2016 برقم 

ايداع   80 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل .0

16 - شركه السراء للهندسه والمقاولت ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    8475 قيدت فى 2017-03-01 

برقم ايداع   833 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء فرع

17 - صحاري مصر للتجاره و الصناعه )ش.م.م(-وقف التعامل على ملف الشركه لحين توفيق اوضاعها   شركة 

سبق قيدها برقم    12111 قيدت فى 05-12-2018 برقم ايداع   6225 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو 

- شطب السجل مد مدة التصفية اعتبارا من 6-8-2022 وحتى عامان اخران تنتهى فى 2024-8-5
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AL-NOKHBA Investment  )18 - النخبة للستثمار والتنمية والنشاءات الهندسية )نايدك

NIDEC(S.A.E( Development & Engineering Construction )ش.م.م(   شركة سبق قيدها 

برقم    3662 قيدت فى 27-05-2010 برقم ايداع   1418 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب 

السجل تجديد فترة المصفي القانوني للشركة ومد مدة التصفية لمدة عام تبدا في 11 ديسمبر 2021 وتنتهي  10 

ديسمبر 2022 .

19 - السيد حسن السيد أحمد عتمان واحمد حسن السيد احمد عتمان   شركة سبق قيدها برقم    12886 قيدت فى 

16-04-2019 برقم ايداع   2295 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل 0

20 - الدفاع لتكنولوجيا انظمة الحماية - SecuritY & Defense Technologies ش.ذ.م.م   شركة سبق 

قيدها برقم    6009 قيدت فى 17-09-2013 برقم ايداع   2291 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - 

شطب السجل مد اجل تصفية الشركة لمدة سنتان تبدا من تاريخ انتهاء مدتها السابق التاشير بها  بالسجل التجارى 

وقبول الستقالة المقدمة من السيد / محمد ممدوح محمد متولى كمصفى  للشركة  وتعيين السيد/ كامل محمد عبد 

الجليل محمد مصفيا للشركة بدلمنه

21 - العزب جروب للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    2931 قيدت 

فى 19-05-2009 برقم ايداع   1046 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل ...

22 - كويك سيرفيس لصيانة السيارات ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم    6363 قيدت فى 2014-02-20 

برقم ايداع   490 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

23 - اى تى سبورت ) i t support ( ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم    8930 قيدت فى 2016-11-07 

برقم ايداع   3853 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تجديد مده التصفية ثمانية عشر شهر 

من 3-3-2022 مع نفس صلحيات المصفى القانونى للشركة

24 - فيفا ليت للضاءه Viva Light ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    8947 قيدت فى 05-12-2017 برقم 

ايداع   5620 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء

25 - التوفيق للنشاءات ورصف الطرق ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    9344 قيدت فى 2002-12-22 

برقم ايداع   5902 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل 0

26 - دبيل فيس للتصنيع DOUBLE FACE ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم    9442 قيدت فى 

13-02-2020 برقم ايداع   905 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

27 - دبيل فيس للتصنيع DOUBLE FACE ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم    9442 قيدت فى 

13-02-2020 برقم ايداع   907 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

28 - بلل لتجارة مبيدات الفات الزراعية والمخصبات ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم    10937 قيدت فى 

29-03-2018 برقم ايداع   1700 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تجديد مدة التصفية 

واقرار تمديدها حتة 2022-12-31

29 - الدولية العالمية للمطاعم International worldwide for restaurants   شركة سبق قيدها برقم    

17897 قيدت فى 07-06-2022 برقم ايداع   4690 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل 

الغاء الفرع الكائن فى  في / رقم 8 الكائن بالعقار رقم 15 تقاطع شارع فيكتور عمانويل وابن زيتون بسموحة  - 

امام نادي سموحة برج اسس 1 وبواجهة علي شارع فيكتور عمانويل.

30 - حسام محمد فؤاد اسماعيل وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم    2154 قيدت فى 26-03-2008 برقم ايداع   

615 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية لمدة 3سنواتتبدا من تاريخ انتهاء 

مدتها السابق التاشير بها فى  بالسجل التجارى

31 - مزارع العز للنتاج الداجنى والحيواني ش. ذ.م.م.   شركة سبق قيدها برقم    4891 قيدت فى 

12-03-2012 برقم ايداع   638 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل 0

32 - بريمو فودز   شركة سبق قيدها برقم    6041 قيدت فى 01-10-2013 برقم ايداع   2406 وفى تاريخ  

22-08-2022   تم محو - شطب السجل 0

33 - هيلثى ايتيرى لدارة المطاعم والمنشآت السياحية Healthy Eatery ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم    

7134 قيدت فى 15-01-2015 برقم ايداع   138 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل 0
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OWL Company To manufacture all kinds of  34 - أوول لتصنيع جميع أنواع الملبس الجاهزة

readymade garments   شركة سبق قيدها برقم    11253 قيدت فى 04-06-2018 برقم ايداع   2846 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل مد اجل تصفية الشركة  لمدة سنة تبدا من تاريخ انتهاء 

مدتها السابق التاشير بها فى  بالسجل التجارى

35 - محمد على محمد عجمى وشريكه )شركة توصية بسيطة(   شركة سبق قيدها برقم    4871 قيدت فى 

28-02-2012 برقم ايداع   539 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفيه لمدة 

اثني عشر شهرا تبدأ من 23/5/2022 وتنتهي في 22/5/2023

36 - ماس اليكس للتصنيع والتوريدات الهندسيه ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم    8566 قيدت فى 

27-06-2016 برقم ايداع   2207 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

37 - ساسو تريد )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    11142 قيدت فى 09-05-2018 برقم ايداع   2391 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل 0

38 - مترو ماركت للتجاره والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم    11318 قيدت فى 21-06-2018 برقم ايداع   

3124 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع الكائن فى  الدور الرضى بالعقار 

المسبى برج اليمان الكائن شارع عبد السلم الشاذلى - قسم

39 - سى هورس للتجارة والنشاءات Sea horse For Trade and Construction ش.م.م   شركة 

سبق قيدها برقم    13312 قيدت فى 17-07-2019 برقم ايداع   3882 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو 

- شطب السجل تم محو القيد

New City Hospital Medical                                   40 - مستشفى نيو سيتي للخدمات الطبية

Services   شركة سبق قيدها برقم    11842 قيدت فى 16-10-2018 برقم ايداع   5249 وفى تاريخ  

24-08-2022   تم محو - شطب السجل تجديد مدة التصفية ثمانية عشر شهرا تبدا  من 14 -4-2022 وتنتهى  

فى  13- 10-2024 مع نفس صلحيات المصفى  القانونى  للشركة .

41 - بوند كيم للكيماويات والمستخلصات   شركة سبق قيدها برقم    17647 قيدت فى 10-05-2022 برقم 

ايداع   3662 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء  فرع للشركة  فى العنوان التالى 

العقار رقم  10 شارع شكور -  محطة الرمل  - هندي سيتى  سنتر  -  قسم

42 - ترى لصناعة وتجارة الملبس واجهزة المحمول ) فون شوب (   شركة سبق قيدها برقم    10670 قيدت 

فى 18-10-2021 برقم ايداع   6405 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل 000

43 - ترى لصناعة وتجارة الملبس واجهزة المحمول ) فون شوب (   شركة سبق قيدها برقم    10670 قيدت 

فى 18-10-2021 برقم ايداع   6407 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل 00000

44 - ترى لصناعة وتجارة الملبس واجهزة المحمول ) فون شوب (   شركة سبق قيدها برقم    10670 قيدت 

فى 18-10-2021 برقم ايداع   6408 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل 000

45 - ترى لصناعة وتجارة الملبس واجهزة المحمول ) فون شوب (   شركة سبق قيدها برقم    10670 قيدت 

فى 31-01-2021 برقم ايداع   574 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل 000

46 - ترى لصناعة وتجارة الملبس واجهزة المحمول ) فون شوب (   شركة سبق قيدها برقم    10670 قيدت 

فى 31-01-2021 برقم ايداع   574 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل 000

47 - مهراجا السورى للمأكولت الهندية )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    11273 قيدت فى 2020-03-01 

برقم ايداع   1199 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء فرع الشركة الكائن بالمحل الكائن 

بالسوق الرئيسى بسموحة رقم 10 ب - قسم

48 - جينيت للمقاولت واعمال الل ندسكيب   شركة سبق قيدها برقم    13663 قيدت فى 19-09-2019 برقم 

ايداع   5048 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل 0

49 - العربية الدوليه للتصدير والتجاره ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم    1022 قيدت فى 2006-05-16 

برقم ايداع   589 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

50 - طلعت حرب للقطان   شركة سبق قيدها برقم    10746 قيدت فى 02-03-1995 برقم ايداع   723 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل 0
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   INNOPRO For Training & Project Management 51 - إينو برو للتدريب وإدارة المشروعات

شركة سبق قيدها برقم    12331 قيدت فى 13-01-2019 برقم ايداع   208 وفى تاريخ  29-08-2022   تم 

محو - شطب السجل 0

52 - دار السلم المتحدة للتجارة والتوزيع والتوكيلت التجارية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    12767 قيدت 

فى 27-03-2019 برقم ايداع   1837 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

53 - هانى رزق ابراهيم فرج ومراد رزق ابراهيم فرج )شركة تضامن(   شركة سبق قيدها برقم    3818 قيدت 

فى 02-08-2010 برقم ايداع   2090 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل 0

54 - الستشاريون المصريون للنظمه اسكون خالد علي حسني وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    144729 

قيدت فى 01-09-1997 برقم ايداع   7347 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل 0

55 - المثال للتجارة العالمية والستثمار العقارى ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    3743 قيدت فى 

29-06-2010 برقم ايداع   1767 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل 0

56 - بى اتش سفن لمستحضرات التجميل والتوكيلت التجارية P.H.7   شركة سبق قيدها برقم    9296 قيدت 

فى 19-02-2017 برقم ايداع   650 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل 0

57 - مصطفى اسماعيل ابراهيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    12198 قيدت فى 19-12-2018 برقم 

ايداع   6551 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل 0

58 - المتوسط للحلول اللوجستية   شركة سبق قيدها برقم    12599 قيدت فى 24-02-2019 برقم ايداع   

1118 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل 0

59 - مزرعتنا للنتاج الحيوانى Mazr3tnaa. )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    17944 قيدت فى 

21-04-2022 برقم ايداع   3334 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

60 - مزرعتنا للنتاج الحيوانى Mazr3tnaa. )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    17944 قيدت فى 

21-04-2022 برقم ايداع   3332 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع
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رأس المال

1 - محمد محمود السيد سلمه وشريكته شركة سبق قيدها برقم     10017 قيدت فى 27-08-2017 برقم ايداع    

3799وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

2 - البركه والحمد للحاق العماله بالخارج شركة ذات مسئولية محدوده شركة سبق قيدها برقم     14235 قيدت 

فى 17-12-2019 برقم ايداع    6965وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

180,000.000

3 - سان مور للنقل SAINT MAUR ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     4683 قيدت فى 04-12-2011 برقم 

ايداع    2541وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

4 - رمضان حسين توفيق البنا وشريكه - شركة تضامن شركة سبق قيدها برقم     11698 قيدت فى 

19-09-2018 برقم ايداع    4688وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

3,000,000.000

5 - تعديل السم الى فيدا هوم )Fida home( شركة سبق قيدها برقم     12118 قيدت فى 09-12-2018 برقم 

ايداع    6284وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,500,000.000

6 - ستاى لب كومبانىStyLab Company شركة سبق قيدها برقم     14267 قيدت فى 2019-12-23 

برقم ايداع    7098وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

7 - دكتو ميد Docto Med ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     16291 قيدت فى 03-01-2021 برقم ايداع    

10وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

8 - غايه للستشارات ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     7020 قيدت فى 07-12-2014 برقم ايداع    3299

وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

9 - علء الدين محمد عباس مرسي زيتون وشريكه - شركة تضامن شركة سبق قيدها برقم     13798 قيدت فى 

14-10-2019 برقم ايداع    5525وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

1,000,000.000

10 - سمير عبده احمد القداحي وشريكه شركة سبق قيدها برقم     13002 قيدت فى 15-05-2019 برقم ايداع    

2740وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

11 - الحلول التكنولوجية Access Technology Solutions ش.م.م. شركة سبق قيدها برقم     5591 

قيدت فى 17-02-2013 برقم ايداع    480وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

50,000,000.000

12 - اسكندرية للهندسة و المقاولت ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     12027 قيدت فى 03-11-2004 برقم 

ايداع    4292وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  19,900,000.000

13 - صابورت سيرفيسيز ليمتد ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     4988 قيدت فى 24-04-2012 برقم ايداع    

1036وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  20,000.000

14 - ايه تى ام المتحده ATM ELMOTAHEDA ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     9395 قيدت فى 

15-03-2017 برقم ايداع    1030وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

500,000.000

15 - ديرموبرو DermoPro شركة سبق قيدها برقم     13332 قيدت فى 22-07-2019 برقم ايداع    

3984وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000
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16 - حميدو للمقاولت الكهربائيه والتحكم اللي ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     19942 قيدت فى 

26-05-2003 برقم ايداع    2387وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

50,000.000

17 - دبيل فيس للتصنيع DOUBLE FACE ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     9442 قيدت فى 

27-03-2017 برقم ايداع    1174وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

100,000.000

18 - محمد فتح ا احمد محمد صقر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     10480 قيدت فى 19-12-2017 برقم 

ايداع    5917وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

19 - ياسر يونس سليم عبد العال و شريكه شركة سبق قيدها برقم     11785 قيدت فى 08-10-2018 برقم 

ايداع    5036وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

20 - سعيد عبدربه محمد عبدربه وشريكه , شركة توصية بسيطة شركة سبق قيدها برقم     5054 قيدت فى 

23-05-2012 برقم ايداع    1281وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000

21 - محمد عبد العال احمد خليفة وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     11658 قيدت فى 13-09-2018 برقم 

ايداع    4554وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  750,000.000

22 - دار السلم للستيراد والتصدير E . G . A ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     1912 قيدت فى 

27-11-2007 برقم ايداع    1889وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,100,000.000

23 - ابراهيم رجب ابراهيم عبد الحميد مغربى وشريكته شركة سبق قيدها برقم     7587 قيدت فى 

22-06-2015 برقم ايداع    2122وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000

24 - عادل محمد فرج حبارة وشريكة شركة سبق قيدها برقم     11308 قيدت فى 14-06-2018 برقم ايداع    

3074وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

25 - البحيرة باك للصناعات البلستيكية ) تارجت بلست ( د  رجائى محمد عزت وشركاه شركة سبق قيدها برقم     

58068 قيدت فى 22-12-1999 برقم ايداع    4381وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  10,000,000.000

26 - انترناشونال لستصلح الراضي  و الستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم     14400 قيدت فى 

14-01-2020 برقم ايداع    255وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000

27 - بلو اوشن للدعاية والعلن ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     5907 قيدت فى 09-07-2013 برقم ايداع    

1811وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

28 - فور ليف نيتورك جروب  4life network Group شركة سبق قيدها برقم     8503 قيدت فى 

02-06-2016 برقم ايداع    1885وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

50,000.000

29 - قنصل للحلول المتكامله شركة سبق قيدها برقم     11732 قيدت فى 26-09-2018 برقم ايداع    4845

وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000
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العناوين

1 - ايرس مصر للتدريب والستشارات   ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     4003 قيدت فى 2010-11-09 

برقم ايداع    2960وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 601 طريق 

الحرية - برج الفيروز  - الدور الرابع - شقة 405  - زيزينيا - قسم

2 - قباء للصناعة والتجارة والتوكيلت التجارية ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     9683 قيدت فى 

24-05-2017 برقم ايداع    2187وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية 

اضافة  فرع السماعلية   وعنوانه 120 شارع سعد زغلول .

3 - النبراس لتوريد والحاق العمالة للمشاريع المتكاملة شركة سبق قيدها برقم     16047 قيدت فى 

02-12-2020 برقم ايداع    5918وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الغاء 

الفرع قرية الدواجن ك 59 شرق الطريق الصحراوي

4 - النبلء للمقاولت والتوريدات العمومية شركة سبق قيدها برقم     19840 قيدت فى 01-06-2022 برقم 

ايداع    4447وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اضافة فرع اداري  

للشركة بالعنوان المحل الكائن بالدور الرضي رقم )3( )باب واحد يطل علي شارع مسجد سلطان( بالعقار 4 

النبلء شياخة مسجد سلطان -

5 - محمد جابر سالم سيد احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     7387 قيدت فى 14-04-2015 برقم ايداع    

1176وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية المحل رقم  1 ش النخيل 

الرئيسى 15 ش جلل سرى اكتوبر  - قسم اول

6 - محمد جابر سالم سيد احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     7387 قيدت فى 14-04-2015 برقم ايداع    

1176وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية المحل رقم  2ش النخيل 

الرئيسى 15 ش جلل سرى اكتوبر  - قسم اول

7 - القمح الذهبى لصناعة المعجنات ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     10812 قيدت فى 06-03-2018 برقم 

ايداع    1246وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية اضافه فرع انتاجى  1 

قطعة الرض رقم 6235 ورش الصناعية  السادسة  -

8 - الحلول المبتكرة للصناعة Innovative Solutions For Industry شركة سبق قيدها برقم     14716 

قيدت فى 02-03-2020 برقم ايداع    1249وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية 64 شارع 593 سيدي بشر قبلي بجوار مسجد الدعوة اول

Elephant For Petroleum Services And  9 - اليفنت للخدمات البترولية والملحية - منطفة حرة

Shipping شركة سبق قيدها برقم     15484 قيدت فى 09-09-2020 برقم ايداع    4007وفى تاريخ  

02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اضافه مقر ادارى للشركة الكائن فى 28 شارع 

بنى العباس - شارع السلطان حسين -

10 - ايه اند دي رويال للشعة ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     16416 قيدت فى 24-01-2021 برقم ايداع    

441وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اضافه فرع  للشركة الكائن فى 

عقار رقم 22 ش ميناء اغادير  برج الياسمين - ميامى  قسم ثانى

11 - السكندرية لمحطات الحاويات الدولية ش.م.م بنظام المناطق الحرة الخاصة شركة سبق قيدها برقم     328 

قيدت فى 18-07-2005 برقم ايداع    534وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية داخل الدائرة الجمركية بمينائى الدخيلة و السكندرية بمدينة السكندرية بجمهورية مصر العربية.
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12 - اهل ورلد للنشطه الثقافيه والتعليميه ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     1758 قيدت فى 2007-08-22 

برقم ايداع    1361وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة إضافة فرع للشركة 

بالعنوان التالي:-

الشقة رقم 4 والكائنة في 7 شارع جمال الدين أبو المحاسن - جاردن سيتي -

13 - سان مور للنقل SAINT MAUR ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     4683 قيدت فى 2011-12-04 

برقم ايداع    2541وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 50ش نبيل الوفاد 

- الرصافة  سابقا -

14 - شركه وود برينت شركة سبق قيدها برقم     7027 قيدت فى 18-01-2016 برقم ايداع    175وفى 

تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل موقع ممارسه النشاط الصناعي في : 

المصنع الكائن في شارع السكه الحديد خلف مصنع المسيري - بجهه المنشيه الجديده - قسم

15 - وود برينت Wood Print ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     7027 قيدت فى 08-12-2014 برقم 

ايداع    3324وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية المحل رقم 2/8 بالدور 

الرضي بالعقار رقم 242 شارع عبدالسلم عارف - لوران - قسم

16 - وود برينت Wood Print ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     7027 قيدت فى 08-12-2014 برقم 

ايداع    3324وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل موقع ممارسه 

النشاط الصناعي في : المصنع الكائن في شارع السكه الحديد خلف مصنع المسيري - بجهه المنشيه الجديده - قسم

17 - شركة اسكندرية لتشغيل و تجهيز المعادن ) ش.م. م ( . شركة مساهمة مؤسسة وفقا  لحكام القانون المصرى 

. . Alexandria Metal Works )AMW( SAE شركة سبق قيدها برقم     138033 قيدت فى 

21-08-2008 برقم ايداع    1832وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

لكيلو 23 طريق السكندرية القاهرة الصحراوى - بشارع مسجد ضيف ا . المنطقة الصناعية - مرغم - العامرية 

- السكندرية - عقار رقم )424( .

18 - شركة اسكندرية لتشغيل و تجهيز المعادن ) ش.م. م ( . شركة مساهمة مؤسسة وفقا  لحكام القانون المصرى 

. . Alexandria Metal Works )AMW( SAE شركة سبق قيدها برقم     138033 قيدت فى 

23-09-2020 برقم ايداع    4361وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

ك 22 طريق اسكندرية القاهرة - العامرية - المطنقة الصناعية الثانية  - السكندرية - عقار رقم )85/116( .

19 - الريم لصناعة المنتجات الجلديه شركة سبق قيدها برقم     164661 قيدت فى 22-02-2007 برقم ايداع    

3201وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع بيع  للشركة الكائن 

فى :- العقار 88 شارع عبد السلم عارف جليم -

20 - الريم لصناعة المنتجات الجلدية )احمد رجب شعبان رمضان وشركاه ( شركة سبق قيدها برقم     164661 

قيدت فى 28-02-2004 برقم ايداع    1280وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية الغاء الفرع بيع  للشركة الكائن فى :- العقار 88 شارع عبد السلم عارف جليم -

21 - النور للنقل والستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم     7382 قيدت فى 09-04-2015 برقم ايداع    

1153وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع : العقار رقم 1721 

شياخة العجمي - البيطاش - الدور الرابع

22 - محمد جابر سالم سيد احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     7775 قيدت فى 14-09-2015 برقم ايداع    

2995وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة المركز الرئيسى وموقع ممارسة 

النشاط  فى :  القطعة  9/1 بزمام شركة مصرللغزل والنسيج -

23 - محمد عبد الحافظ سلمه حامد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     8176 قيدت فى 17-02-2016 برقم 

ايداع    584وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة المركز الرئيسي  وموقع 

ممارسة النشاط الصناعى فى: - الفالوجا -
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24 - الشركة الدولية للخدمات السريعة )سبيد سيرفيس ( شركة سبق قيدها برقم     14113 قيدت فى 

02-12-2019 برقم ايداع    6609وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - الوحدة رقم ) E 60 ( - الدور الرضى - مشروع ميراج مول - طريق القاهرة السويس 

الصحراوى - التجمع الول

25 - الشركة الدولية للخدمات السريعة )سبيد سيرفيس ( شركة سبق قيدها برقم     14113 قيدت فى 

02-12-2019 برقم ايداع    6609وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

الشقة رقم 2 الدور الخامس -عمارة 69 -عمارات بنك فيصل -سيدى بشر -

26 - النور للنقل والستيراد  والتصدير ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     18689 قيدت فى 21-12-2021 برقم 

ايداع    8027وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الغاء الفرع - طريق مصر 

السكندريه الزراعي الكيلو 95 - بكفر العيص زمام التوفيقيه -

27 - الطحان جولدن داتس ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     19816 قيدت فى 24-08-2021 برقم ايداع    

1000009وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية غلق فرع الشركه الكائن 

فى المحل رقم1بالدور الول-فرع اسواق فتح ا-مجمع ابراج اللوتس-شارع النصر-سموحه-قسم سيدى جابر-

28 - سى برو للخدمات البترولية والبحرية )مقاولون بحريون( شركة سبق قيدها برقم     3537 قيدت فى 

07-04-2010 برقم ايداع    857وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

الغاء الفرع الكائن في )طريق القرية العاشرة خلف مطار النزهة بجوار المدرسة المريكية -

29 - البدوى للستيراد والتجارة والعمال الهندسية ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     9538 قيدت فى 

24-04-2017 برقم ايداع    1598وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط اضافه 

فرع ادارى  للشركة الكائن فى  المجاورة الثالثة  عمارة 105 غرفة بشقة 24

30 - بريمير لدارة النوادى الرياضية والجيمات premiere  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     10023 قيدت 

فى 28-08-2017 برقم ايداع    3839وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية اضافه فرع للشركة الكائن فى :مطعم و كافتريا ممر البراهيمية طريق الجيش البراهيمية

31 - ميتشا للتجاره MITCHA ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     12126 قيدت فى 10-12-2018 برقم ايداع    

6310وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء  فرع للشركة الكائن فى :  

فيل رقم 5  ميدان الشربتلى - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة  -

32 - بلبن لمنتجات اللبان Belabn شركة سبق قيدها برقم     16678 قيدت فى 28-02-2021 برقم ايداع    

1275وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه  فرع للشركة .

المحل الكائن / المحل رقم 3 الدور الرضي بالعقار رقم 27 شارع عباس العقاد ) 35 ( سابقا - اول

33 - بلبن لمنتجات اللبان Belabn شركة سبق قيدها برقم     16678 قيدت فى 28-02-2021 برقم ايداع    

1275وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اضافه فرع للشركة .

المحل الكائن / العقار رقم 88 تقاطع ميدان محمد نجيب مع شارع خالد ابن الواليد - سيدي بشر ميامي - اول

34 - مخبز الصابح لتصنيع المخبوزات شركة سبق قيدها برقم     17105 قيدت فى 27-04-2021 برقم ايداع    

2596وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة المركز الرئيسى وموقع ممارسة 

النشاط الصناعى فى العنوان عزبة نوبار الخضرة -

35 - محمد وجيه احمد مهنا وشركاه شركة سبق قيدها برقم     20419 قيدت فى 25-03-2013 برقم ايداع    

6671وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة قطعة ارض مساحتها 50فدان - 

الكائنة طريق طنبول وداي النطرون بجوار شركة القبطان -

36 - محمد وجيه احمد مهنا وشركاه شركة سبق قيدها برقم     20419 قيدت فى 25-03-2013 برقم ايداع    

6671وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الغاء فرع  : طريق طنبول - وادي 

النطرون - بجوار شركة القبطان -
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37 - الفهود للحاق العمالة المصرية بالداخل و بالخارج ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     2367 قيدت فى 

10-07-2008 برقم ايداع    1493وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شقة) 

1( - الدور الول برج الزهراء خلف برج الطباء الجديد أمام بوابة الموقف رقم 7شارع الحميات - دمنهور -

38 - نيو برج للستشارات وعموم التجاره ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     3619 قيدت فى 2010-05-11 

برقم ايداع    1210وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع الكائن 

1 شارع المحور المركزى -برج العرب-

39 - نيو برج للستشارات وعموم التجاره ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     3619 قيدت فى 2016-07-17 

برقم ايداع    2363وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع الكائن 

1 شارع المحور المركزى -برج العرب-

40 - زهران ماركت ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     5124 قيدت فى 19-02-2015 برقم ايداع    522وفى 

تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح الغاء )منفذ بيع( بمشروع منتجع ديونز للترفيه 

بعلمه الكيلو 148 طريق اسكندرية مطروح الساحل الدولي

41 - زهران ماركت ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     5124 قيدت فى 01-07-2012 برقم ايداع    1610

وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح الغاء )منفذ بيع( بمشروع منتجع ديونز 

للترفيه بعلمه الكيلو 148 طريق اسكندرية مطروح الساحل الدولي

42 - اسكندرية للستثمار واستخلص الزيوت النباتية Alex Oil ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     10417 

قيدت فى 04-12-2017 برقم ايداع    5588وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

البحيرة الشيخ الشعراوى - الدواجن  3-2-1ك57

43 - اوتوماك للصناعات اللكترونيه )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     14619 قيدت فى 16-02-2020 برقم 

ايداع    934وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية يكون مركز إدارة 

الشركة الرئيسي ومحلها القانوني وموقع ممارسة النشاط الصناعي في العنوان التي:الدور الول علوى بالمبنى 

الكائن   ك 22 طريق السكندرية القاهرة الصحراوي دخلة شركة حسن علم خلف مصنع الشيمي للحديد المنطقة 

الصناعية مرغم البحرية - اول

44 - العمدة جروب للستثمار والتنمية الزراعية )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     16513 قيدت فى 

04-02-2021 برقم ايداع    697وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الوادى الجديد 

اضافه موقع ممارسة النشاط الول في قطعة الرض )1(  )2(  منطقة الفرافرة القديمة _

45 - موز موز جروب MOZ MOZ GROUP شركة سبق قيدها برقم     18117 قيدت فى 2021-09-29 

برقم ايداع    5984وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية شارع احمد 

صديق عمارة رقم 21 برج بلزا الدور الثاني -

46 - اورينت للنشاءات والتنمية العقارية شركة سبق قيدها برقم     20462 قيدت فى 18-06-2007 برقم 

ايداع    11920وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل عنوان الشركة 

ليصبح / غرفة بالشقة بالدور الول علوى بالعقار رقم 43 شارع بهاء الدين الغتورى - سموحة - سيدى جابر 

وبذلك يتم نقل القيد الى سجل استثمار السكندرية

47 - المصرية لنظم التدريب المتكاملة والبرمجيات ) انتراست ( ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     37746 قيدت 

فى 21-10-2002 برقم ايداع    5146وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط الول والثانى  والثالث فى العنوان التالى  431طريق الحرية - 

رشدى -

48 - )ديتم ( دلتا انترناشيونال تكستيل مانيفكشرينج ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     108393 قيدت فى 

16-07-1983 برقم ايداع    5388وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

المركز الر ئيسى  وموقع ممارسة النشاط المنطقة الحرة العامة -
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49 - الموافقة على اندماج فرع الشركة اجنبيه تحت اسم بنك ابو ظبى الول )مندمج ( فى بنك عودة ش.م.م )

دامج( شركة سبق قيدها برقم     8002 قيدت فى 20-12-2015 برقم ايداع    4104وفى تاريخ  

10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : القطعة رقم 84 بلوك )G( الكائنه 

بالقطاع الول مركز المدينة التجمع الخامس

50 - الموافقة على اندماج فرع الشركة اجنبيه تحت اسم بنك ابو ظبى الول )مندمج ( فى بنك عودة ش.م.م )

دامج( شركة سبق قيدها برقم     8002 قيدت فى 20-12-2015 برقم ايداع    4105وفى تاريخ  

10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : القطعة رقم 84 بلوك )G( الكائنه 

بالقطاع الول مركز المدينة التجمع الخامس

51 - الموافقة على اندماج فرع الشركة اجنبيه تحت اسم بنك ابو ظبى الول )مندمج ( فى بنك عودة ش.م.م )

دامج( شركة سبق قيدها برقم     8002 قيدت فى 22-02-2016 برقم ايداع    627وفى تاريخ  2022-08-10   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : القطعة رقم 84 بلوك )G( الكائنه بالقطاع الول مركز 

المدينة التجمع الخامس

52 - الموافقة على اندماج فرع الشركة اجنبيه تحت اسم بنك ابو ظبى الول )مندمج ( فى بنك عودة ش.م.م )

دامج( شركة سبق قيدها برقم     8002 قيدت فى 22-02-2016 برقم ايداع    628وفى تاريخ  2022-08-10   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : القطعة رقم 84 بلوك )G( الكائنه بالقطاع الول مركز 

المدينة التجمع الخامس

53 - الموافقة على اندماج فرع الشركة اجنبيه تحت اسم بنك ابو ظبى الول )مندمج ( فى بنك عودة ش.م.م )

دامج( شركة سبق قيدها برقم     8002 قيدت فى 22-06-2021 برقم ايداع    3662وفى تاريخ  

10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : القطعة رقم 84 بلوك )G( الكائنه 

بالقطاع الول مركز المدينة التجمع الخامس

54 - الموافقة على اندماج فرع الشركة اجنبيه تحت اسم بنك ابو ظبى الول )مندمج ( فى بنك عودة ش.م.م )

دامج( شركة سبق قيدها برقم     8002 قيدت فى 22-02-2016 برقم ايداع    629وفى تاريخ  2022-08-10   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : القطعة رقم 84 بلوك )G( الكائنه بالقطاع الول مركز 

المدينة التجمع الخامس

55 - الموافقة على اندماج فرع الشركة اجنبيه تحت اسم بنك ابو ظبى الول )مندمج ( فى بنك عودة ش.م.م )

دامج( شركة سبق قيدها برقم     8002 قيدت فى 22-06-2021 برقم ايداع    3663وفى تاريخ  

10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : القطعة رقم 84 بلوك )G( الكائنه 

بالقطاع الول مركز المدينة التجمع الخامس

56 - النجار لصناعه الملبس الجاهزة ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     8206 قيدت فى 28-02-2016 برقم 

ايداع    718وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اضافه فرع بغرض 

استخدامه فى عرض وبيع منتجات الشركه  من الملبس الجاهزة  والكائن فى العقار رقم6  شارع بهاء الدين 

الغتورى بمساحة اجمالية 328م2 على دورين   - سموحه - قسم

57 - شركه السراء للهندسه والمقاولت ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     8475 قيدت فى 28-04-2002 برقم 

ايداع    1931وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع العقار 2 

ب فيكتور عمانويل -سموحه -الدور الثالث-عماره القطن -قسم

58 - شركه السراء للهندسه والمقاولت ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     8475 قيدت فى 01-03-2017 برقم 

ايداع    833وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع العقار 2 ب 

فيكتور عمانويل -سموحه -الدور الثالث-عماره القطن -قسم

59 - نيويوريفاج جروب لدارة المنشآت السياحية والستثمارية ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     8830 قيدت 

فى 04-10-2016 برقم ايداع    3317وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

اضافه فرع للشركة الكائن فى  قطعة  الرض رقم  37232 بناحية  جزيرة المنيل -
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60 - إجيوار للمنتجات المعدنية EGYWARE شركة سبق قيدها برقم     16132 قيدت فى 2020-12-14 

برقم ايداع    6178وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة موقع ممارسه النشاط 

الصناعى الكيلو 58 شرق طريق اسكندريه القاهره الصحراوى -قسم

61 - ايه دبليو ايه لضافات الغذية ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     311 قيدت فى 13-07-2005 برقم ايداع    

509وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اضافه موقع ممارسة النشاط 

الصناعى فى :  داخل الهنجر المعدنى A القطعة رقم 11/12/13 بلوك 15 امتداد المنطقة الصناعية الرابعة - 

برج العرب -

62 - اونيكا ايجيبت Onica Egypt L.L.C. شركة سبق قيدها برقم     14888 قيدت فى 2020-04-28 

برقم ايداع    1714وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل عنوان 

المركز الرئيسي للشركة ليصبح كالتي: شقة رقم 43 الدور الرابع , 267 شارع الجيش , الكورنيش ستانلي ,

63 - الشقيقان سكرين سنتر ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     5041 قيدت فى 20-05-2012 برقم ايداع    

1239وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية ام زغيو - طريق الوصلة - 

متفرع من شارع مسجد قباء - خلف خليج السويس - اول

64 - يونيكوم للتسويق والتجارة ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     8235 قيدت فى 07-03-2016 برقم ايداع    

847وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية شقه 601 بالعقار الكائن في 90 

شارع فوزي معاذ الدور السادس - سموحه -

65 - المركز الوروبى للستشارات الهندسية شركة سبق قيدها برقم     14694 قيدت فى 27-02-2020 برقم 

ايداع    1167وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية لمركز الرئيسى للشركة 

وموقع ممارسه النشاط الرابع: 258 ش عبد السلم عارف - السرايا-اول

66 - سول كيتشن للمطاعم و الكافيتريات Sola s Kitchen شركة سبق قيدها برقم     18160 قيدت فى 

05-10-2021 برقم ايداع    6113وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

إضافة فرع 

للشركة بالعنوان / الدور الرضى بالبرج الثانى المطل على شارع 

المنتزه _ 

المرموز له بالحرف ) أ ( والمسطح المفتوح  المرموز له بالرمز ) ج ( فى محلت تجارية رقم ) 12 , 15 , 17 

, 18 ( قطعه واحدة على بعض ونشاطه مطعم تحت اسم _ سارى كيتشن

67 - نيو هارفست للستثمار الزراعي . )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     20228 قيدت فى 2022-07-24 

برقم ايداع    6122وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة اضافه موقع ممارسة 

النشاط الول و الثاني في العنوان التي :شبراريس -

68 - مصنع كلسيك جروب ) كرام كردي عبد الفتاح وشريكه ( شركة سبق قيدها برقم     37004 قيدت فى 

31-07-2002 برقم ايداع    3746وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح 

اضافه فرع منفذ بيع  للشركة الكائن فى  المحل رقم B4 السوق التجارى بمنتجع  روزانا بالكيلو  125  طريق 

اسكندرية مطروح ساحلى  بحرى  الطريق -

69 - مصنع كلسيك جروب ) كرام كردي عبد الفتاح وشريكه ( شركة سبق قيدها برقم     37004 قيدت فى 

31-07-2002 برقم ايداع    3746وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

اضافه فرع للشركة الكائن فى  شارع المحور المركزى  -

70 - إكسيد للمطاعم و الكافيهات Exceed For Restaurant and cafes شركة سبق قيدها برقم     

18229 قيدت فى 13-10-2021 برقم ايداع    6319وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة تم نقل المركز الرئيسى من محافظة السكندرية ) استثمار السكندرية ( الى العنوان الكائن فى 

203د حدائق الهرام - قسم الهرم -
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71 - محمد وجيه احمد مهنا وشركاه شركة سبق قيدها برقم     20419 قيدت فى 25-03-2013 برقم ايداع    

6671وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الغاء الفرع : طريق طنبول - وادي 

النطرون - بجوار شركة القبطان - لكونه محل رئيسى

72 - محمد جابر سالم سيد احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     7387 قيدت فى 14-04-2015 برقم ايداع    

1176وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

اضافه فرع انتاجي للشركة في : أول شارع يمين خلف مسجد ضيف ا ـ اسفل مصنع فيوجن للطباعة ـ

73 - المواسم للصناعات الغذائية ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     4589 قيدت فى 17-10-2011 برقم ايداع    

2170وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافه  فرع منفذ بيع جديد كائن ب 

محل رقم 51 - مرحلة أولى بمول الردنية - الحى الثانى - شارع محور الكفراوى - قسم اول 6 اكتوبر

74 - الشركة الهندسية لصناعة الليد شركة سبق قيدها برقم     8947 قيدت فى 10-11-2016 برقم ايداع    

3914وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية مساكن القوات المسلحة -مجمع) 

أ (رقم 5 بجوار مسجد شعراوى -سيدى بشر- شارع 30 -

75 - الشركة الهندسية لصناعة الليد شركة سبق قيدها برقم     8947 قيدت فى 10-11-2016 برقم ايداع    

3914وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء موقع ممارسه النشاط 

الصناعى/ القطعه رقم 54 بلوك 18 المنطقه الصناعيه شرق الثانيه مدينه برج العرب الجديده-

76 - أوول إن شيبينج سيرفيسز للملحة All In Shipping ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     9178 قيدت فى 

15-01-2017 برقم ايداع    184وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

اضافه فرع للشركة الكائن فى شقه رقم 2بالدور الول علوى عقار 243 برج السالم طريق الحرية  سبورتينج  

قسم

77 - سوبر فنى للستشاراتSuper Fny شركة سبق قيدها برقم     13391 قيدت فى 31-07-2019 برقم 

ايداع    4098وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية غرفة  بالشقة الكائنة 

بالطابق الثانى بالعقار رقم )3( ش سراج منير المتفرع من ش السلطان حسين -قسم

78 - المؤسسة المصرية للستثمارات البترولية . )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     19690 قيدت فى 

12-05-2022 برقم ايداع    3748وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم 

نقل المقر الرئيسى من استثمار السكندري الى استثمار القاهرة والكائن فى 17 غرب اربيل - التجمع الخامس -

79 - فيفا ليت للضاءه Viva Light ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     8947 قيدت فى 05-12-2017 برقم 

ايداع    5620وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء موقع ممارسه 

النشاط الصناعى/ القطعه رقم 54 بلوك 18 المنطقه الصناعيه شرق الثانيه مدينه برج العرب الجديده-

80 - دبيل فيس للتصنيع DOUBLE FACE ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     9442 قيدت فى 

13-02-2020 برقم ايداع    905وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

الغاء  الفرع الكائن في : الوحدة التجارية رقم L20-L21  بالمول التجارى جرين بلزا طريق 14 مايو - سموحة 

- سيدى جابر - السكندرية

81 - دبيل فيس للتصنيع DOUBLE FACE ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     9442 قيدت فى 

13-02-2020 برقم ايداع    907وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

الغاء الفرع الكائن في : الوحدة التجارية للمحل  رقم S51  بالدور الرضى بالمركز التجارى عجمى ستار الكائن 

بالكيلو 8  طريق  اسكندرية مطروح - العجمى - قسم

82 - دبيل فيس للتصنيع DOUBLE FACE ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     9442 قيدت فى 

27-03-2017 برقم ايداع    1174وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

اضافه فرع للشركة الكائن فى  محل رقم 5 ارضى بالعقار رقم  436 شارع جمال عبد الناصر  - قسم
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83 - دبيل فيس للتصنيع DOUBLE FACE ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     9442 قيدت فى 

27-03-2017 برقم ايداع    1174وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

اضافه فرع للشركة الكائن فى المحل يمين العقار ببرج مكة  برج رقم  448 شارع جمال عبد الناصر  - المندرة 

بحرى  - قسم ثان

84 - دبيل فيس للتصنيع DOUBLE FACE ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     9442 قيدت فى 

27-03-2017 برقم ايداع    1174وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

الغاء  الفرع الكائن في : الوحدة التجارية رقم L20-L21  بالمول التجارى جرين بلزا طريق 14 مايو - سموحة 

- سيدى جابر - السكندرية

85 - دبيل فيس للتصنيع DOUBLE FACE ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     9442 قيدت فى 

27-03-2017 برقم ايداع    1174وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

الغاء الفرع الكائن في : الوحدة التجارية للمحل  رقم S51  بالدور الرضى بالمركز التجارى عجمى ستار الكائن 

بالكيلو 8  طريق  اسكندرية مطروح - العجمى - قسم

86 - دايره سيرفسيز Dayrah Services شركة سبق قيدها برقم     16207 قيدت فى 22-12-2020 برقم 

ايداع    6404وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الشقة رقم 41 - عمارة 

82 مشروع إسكان مصطفى كامل الستثمارى المتميز -

87 - اوبنج لتصنيع المفروشات والملبس شركة سبق قيدها برقم     17314 قيدت فى 07-06-2021 برقم 

ايداع    3297وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية يكون المركز الرئيسي 

لدارة الشركة وموطنها القانوني وموقع ممارسة النشاط الصناعي في العنوان الكائن : ش محمد علي - الصبحية 

متفرع من ش العمدة -

88 - الدولية العالمية للمطاعم International worldwide for restaurants شركة سبق قيدها برقم     

17897 قيدت فى 07-06-2022 برقم ايداع    4690وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية الغاء الفرع الكائن فى  في / رقم 8 الكائن بالعقار رقم 15 تقاطع شارع فيكتور عمانويل وابن 

زيتون بسموحة  - امام نادي سموحة برج اسس 1 وبواجهة علي شارع فيكتور عمانويل.

89 - الدولية العالمية للمطاعم International worldwide for restaurants شركة سبق قيدها برقم     

17897 قيدت فى 05-09-2021 برقم ايداع    5324وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية الغاء الفرع الكائن فى  في / رقم 8 الكائن بالعقار رقم 15 تقاطع شارع فيكتور عمانويل وابن 

زيتون بسموحة  - امام نادي سموحة برج اسس 1 وبواجهة علي شارع فيكتور عمانويل.

90 - جراند البينا للصناعات    Grand Alpina for industry شركة سبق قيدها برقم     18614 قيدت فى 

07-12-2021 برقم ايداع    7703وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

اضافه فرع للشركة الكائن فى  2 حارة ذكى بدوى

 I EVENTS 91 - اي ايفينتس لتنظيم المؤتمرات

شركة مساهمة مصرية خاضعه لحكام القانون 159 لسنه 1981 شركة سبق قيدها برقم     4658 قيدت فى 

21-11-2011 برقم ايداع    2415وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

مكتب )C68( جناح السلم اليمن - الدور الول - بالعقار رقم 21 ميدان فيكتور عمانويل - سموحه -

92 - جرين ابل Green Apple ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     5478 قيدت فى 06-01-2013 برقم 

ايداع    45وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع للشركة الكائن فى  

محل رقم 7 بالعقار 76 شارع الخليفة المامون -

93 - هيلثى ايتيرى لدارة المطاعم والمنشآت السياحية Healthy Eatery ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     

7134 قيدت فى 15-01-2015 برقم ايداع    138وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن فى 140شارع 26 يوليو -الزمالك -
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94 - كامو جروب للصناعة و التجارة KAMO Group شركة سبق قيدها برقم     15824 قيدت فى 

19-10-2020 برقم ايداع    5005وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان تم نقل 

المر كز الرئيسى من محافظة السكندرية ) استثمار السكندرية ( الى محافظة اسوان ) سجل استثمار قنا ( المركز 

الرئيسي لدارة الشركة وموقع ممارسة النشاط الصناعي الرابع في: وحده 20ب عنبر 10 بالمدينة الصناعية -

95 - مطاعم الحناوي شركة سبق قيدها برقم     20075 قيدت فى 28-06-2022 برقم ايداع    5463وفى 

تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اضافه فرع  مطاعم الحناوى والكائن فى  

مول برج العرب - المركز التجارى  الرئيسى - المجاورة الثالثة بالحى السكنى  الول  مدينة برج العرب الجديدة  

-

96 - برج العرب الجديده للستثمار والتنمية العقارية ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     70 قيدت فى 

28-10-1996 برقم ايداع    72وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح قطعة 

ارض رقم1 تقسيم رقم1  لسنة  2018  شرق  المدخل  الغربي - مدينة الضبعة  - مركز

97 - مترو ماركت للتجاره والتوزيع شركة سبق قيدها برقم     11318 قيدت فى 21-06-2018 برقم ايداع    

3124وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الغاء الفرع الكائن فى  الدور 

الرضى بالعقار المسبى برج اليمان الكائن شارع عبد السلم الشاذلى - قسم

98 - اى بكسى ايچيبت للتجارة شركة سبق قيدها برقم     16143 قيدت فى 15-12-2020 برقم ايداع    

6206وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافه الفرع الكائن / بالعقار رقم 

)24( ش نادي الصيد -

99 - اى بكسى ايچيبت للتجارة شركة سبق قيدها برقم     16143 قيدت فى 15-12-2020 برقم ايداع    

6206وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية اضافه فرع للشركة الكائن فى 

المحل التجارى بالدور الرضى الول موصلين ببعضهما عن طريق سلم داخلى وبباب واحد بالعقار رقم 14 

شارع محب حى

100 - اى بكسى ايچيبت للتجارة شركة سبق قيدها برقم     16143 قيدت فى 15-12-2020 برقم ايداع    

6206وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية اضافه فرع للشركة الكائن فى 

المحل رقم 25 بالمركز التجارى والدارى الجامعة بلزا ش جيهان امام استاذ جامعة المنصورة بالقرب من الدفاع 

المدنى

101 - اى بكسى ايچيبت للتجارة شركة سبق قيدها برقم     16143 قيدت فى 15-12-2020 برقم ايداع    

6206وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه الفرع الكائن / المحل رقم 

)G -15 -14 ( بالدور الرضي بالمول التجاري ) point 90 ( بالتجمع الخامس - منطقة المستثمرين الجنوبية -

102 - اى بكسى ايچيبت للتجارة شركة سبق قيدها برقم     16143 قيدت فى 15-12-2020 برقم ايداع    

6206وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية اضافه الفرع الكائن / امتداد ش 

طلبه عويضه - امام مستشفي صلح سالم - برج بانوراما -

103 - اى بكسى ايچيبت للتجارة شركة سبق قيدها برقم     16143 قيدت فى 15-12-2020 برقم ايداع    

6206وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط اضافه الفرع الكائن / المحل بالدور 

الول بالعقار رقم )2( ش احمد مدحت -

104 - اى بكسى ايچيبت للتجارة شركة سبق قيدها برقم     16143 قيدت فى 15-12-2020 برقم ايداع    

6206وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافه الفرع الكائن / المحل 

التجاري بالوحدة رقم )77( بالمجمع التجاري الخدمي لشركة / التجارة العالمية بالكيلو 28 طريق مصر - 

اسكندرية الصحراوي -
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105 - اى بكسى ايچيبت للتجارة شركة سبق قيدها برقم     16143 قيدت فى 15-12-2020 برقم ايداع    

6206وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه الفرع الكائن / المحل رقم 

)G 6 ( بالطابق تحت الرضي , بالمول التجاري ميراج مول الكائن / بالتجمع الول - طريق مصر السويس 

الصحراوي -

106 - اى بكسى ايچيبت للتجارة شركة سبق قيدها برقم     16143 قيدت فى 15-12-2020 برقم ايداع    

6206وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه  الفرع الكائن / بالوحدة رقم 

)G 10 ( بالمبني التجاري و الكائن / بمشروع ارابيل بلزا - بمنطقة المثلث بميدان جمال عبد الناصر - الحي 

الخامس -

107 - اى بكسى ايچيبت للتجارة شركة سبق قيدها برقم     16143 قيدت فى 15-12-2020 برقم ايداع    

6206وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه الفرع الكائن / المحلين 

رقمي ) 054C( و )039C( بالدور )C( بالمركز التجاري " جنينه

مول "

108 - اى بكسى ايچيبت للتجارة شركة سبق قيدها برقم     16143 قيدت فى 15-12-2020 برقم ايداع    

6206وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه الفرع الكائن / المحلت 

أرقام) 539, 540 , 541 ( بالدور فوق الرضي و البدرومين ,بالمعادي جراند مول الكائن / 250 ميدان كلية 

النصر - المعادي - قسم

109 - بلبن لمنتجات اللبان Belabn شركة سبق قيدها برقم     16678 قيدت فى 28-02-2021 برقم ايداع    

1275وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط اضافه فرع للشركة .

المحل الكائن/ المحل التابع لسينما الجمهورية رأس البر الناصية على الشارع قبل الممر -

110 - تيب كوم  Tape  Com شركة سبق قيدها برقم     19153 قيدت فى 20-02-2022 برقم ايداع    

1385وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية يكون المركز الرئيسي لدارة 

الشركة وموطنها القانوني وموقع ممارسة النشاط الصناعي في العنوان التي : ك 28 طريق السكندرية القاهره 

الصحراوي نجع العرجي  -

111 - زهران ماركت ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     5124 قيدت فى 01-07-2012 برقم ايداع    1610

وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ اضافه فرع للشركة الكائن فى  المحل 

التجارى الكائن بالدور الرضى  ببرج فينسيا )1(  -شارع  الدلتا  تقسيم زهدي قسم ثان كفر الشيخ  -

112 - لس فيجاس لدارة المنشأت السياحية ش.م.م.. شركة سبق قيدها برقم     9908 قيدت فى 

30-07-2017 برقم ايداع    3220وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

28 ش بلهارس العصافرة بحرى يمين المدخل الدور الرضى ثان

113 - مطعم الركن الدمشقى ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     12552 قيدت فى 17-02-2019 برقم ايداع    

959وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية المركز الرئيسي لدارة الشركة 

وموطنها القانوني وموقع ممارسة النشاط في العنوان التي:-

شارع بهيج الرئيسى - بجوار صيدلية دكتور حميدة - مدينة برج العرب الجديدة -

114 - الشركه الذكيه الدوليه لداره المشروعات ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     15557 قيدت فى 

16-09-2020 برقم ايداع    4200وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

104 ش عبد السلم عارف - جليم -

115 - بوند كيم للكيماويات والمستخلصات شركة سبق قيدها برقم     17647 قيدت فى 04-08-2021 برقم 

ايداع    4562وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء  فرع للشركة  فى 

العنوان التالى العقار رقم  10 شارع شكور -  محطة الرمل  - هندي سيتى  سنتر  -  قسم
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116 - بوند كيم للكيماويات والمستخلصات شركة سبق قيدها برقم     17647 قيدت فى 10-05-2022 برقم 

ايداع    3662وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء  فرع للشركة  فى 

العنوان التالى العقار رقم  10 شارع شكور -  محطة الرمل  - هندي سيتى  سنتر  -  قسم

117 - جلوب لينك ايجبيت للملحة ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     869 قيدت فى 22-01-2006 برقم ايداع    

 A 66وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 55ش السلطان حسين عمارة

الدور الخامس الزريطة -قسم

118 - شركه مارموكس مصر ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     2286 قيدت فى 16-10-1997 برقم ايداع    

537وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة مركز ادارة الشركة الرئيسى و 

موطنها القانونى وموقع وممارسة النشاط الصناعي فى العنوان التالى القريــة الجنوبية بالقطــــاع الجنوبى مدينة 

وادى النطرون

119 - عبد الوهاب ابراهيم ابراهيم طه وشركاه شركة سبق قيدها برقم     4925 قيدت فى 27-03-2012 برقم 

ايداع    787وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تم نقل المركز العام من  

محافظة السكندرية ) استثمار السكندرية ( الى محافظة القاهرة  ) استثمار القاهرة  (والكائن فى  : شقة رقم )4( 

- عمارة )74( - الدور الثانى - حى الملتقى العربى - مصر الجديدة - قسم

120 - العربى للتجارة والصناعة ) العربى ( ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     6748 قيدت فى 2021-07-28 

برقم ايداع    4377وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل عنوان فرع 

الشركة الكائن فى / 3 شارع سيدى محرز - كوم الدكة - قسم العطارين ليصبح / 2 ص ) صفيحة ( 3 ت ) تنظيم 

( - شارع سيدى محرز - كوم الدكة - قسم العطارين

121 - جرين ميديكال سيستمز GREEN MEDICAL SYSTEMS -GMS ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها 

برقم     8397 قيدت فى 28-04-2016 برقم ايداع    1474وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة السكندرية اضافه فرع للشركه في العنوان الكائن في: شقه رقم واحد الدور الرضي - 14 ش 

مسجد رمضان يوسف - البراهيميه

122 - ترى لصناعة وتجارة الملبس واجهزة المحمول ) فون شوب ( شركة سبق قيدها برقم     10670 قيدت 

فى 31-01-2021 برقم ايداع    574وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

الغاء الفرع الكائن في : محل رقم 14 - الكائن بالدور الرضي مول جرين تاورز - سموحه -

123 - ترى لصناعة وتجارة الملبس واجهزة المحمول ) فون شوب ( شركة سبق قيدها برقم     10670 قيدت 

فى 31-01-2021 برقم ايداع    574وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

الغاء الفرع الكائن في : محل رقم 14 - الكائن بالدور الرضي مول جرين تاورز - سموحه -

124 - ترى لصناعة وتجارة الملبس واجهزة المحمول ) فون شوب ( شركة سبق قيدها برقم     10670 قيدت 

فى 18-10-2021 برقم ايداع    6405وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية الغاء الفرع الكائن في : محل رقم )2( الكائن بالدور البدروم بمول العجمي ستار - بالكيلو 8 طريق 

اسكندريه مطروح الصحراوي - امام مرور  العجمي - قسم

125 - ترى لصناعة وتجارة الملبس واجهزة المحمول ) فون شوب ( شركة سبق قيدها برقم     10670 قيدت 

فى 18-10-2021 برقم ايداع    6407وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية الغاء الفرع الكائن في : المحل رقم )2( بالدور الرضي - بالعقار رقم 11 , 207 تنظيم ومعطي له 

رقم 95 تنظيم شارع خالد بن الوليد , 13 تنظيم شارع محمد جلل حماد - شارع خالد بن الوليد - سيدي بشر - 

قسم اول

126 - ترى لصناعة وتجارة الملبس واجهزة المحمول ) فون شوب ( شركة سبق قيدها برقم     10670 قيدت 

فى 18-10-2021 برقم ايداع    6408وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية الغاء الفرع الكائن في : محل رقم )35( الكائن 6 ابراج شيراتون المنتزه - قسم ثان
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127 - ترى لصناعة وتجارة الملبس واجهزة المحمول ) فون شوب ( شركة سبق قيدها برقم     10670 قيدت 

فى 21-03-2018 برقم ايداع    1539وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية اضافه فرع للشركه الكائن في : المحل رقم )3( مدينه بشاير الخير 3 - القباري - قسم

128 - ترى لصناعة وتجارة الملبس واجهزة المحمول ) فون شوب ( شركة سبق قيدها برقم     10670 قيدت 

فى 21-03-2018 برقم ايداع    1539وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية اضافه فرع للشركه الكائن في :المحلين رقمي ) 5, 6 ( شارع الحديد والصلب )شهر زاد سابقا  ( - 

عماره السرايا رقم 3 - الهانوفيل -

129 - ترى لصناعة وتجارة الملبس واجهزة المحمول ) فون شوب ( شركة سبق قيدها برقم     10670 قيدت 

فى 21-03-2018 برقم ايداع    1539وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية اضافه فرع للشركه الكائن في : محل له بابين يمين مدخل العقار رقم )1( الكائن 124 برج الصفا -

شارع البكباشي العيسوي - سيدي بشر - اول

130 - ترى لصناعة وتجارة الملبس واجهزة المحمول ) فون شوب ( شركة سبق قيدها برقم     10670 قيدت 

فى 21-03-2018 برقم ايداع    1539وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية الغاء الفرع الكائن في : محل رقم 14 - الكائن بالدور الرضي مول جرين تاورز - سموحه -

131 - ترى لصناعة وتجارة الملبس واجهزة المحمول ) فون شوب ( شركة سبق قيدها برقم     10670 قيدت 

فى 21-03-2018 برقم ايداع    1539وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية الغاء الفرع الكائن في : محل رقم )2( الكائن بالدور البدروم بمول العجمي ستار - بالكيلو 8 طريق 

اسكندريه مطروح الصحراوي - امام مرور  العجمي - قسم

132 - ترى لصناعة وتجارة الملبس واجهزة المحمول ) فون شوب ( شركة سبق قيدها برقم     10670 قيدت 

فى 21-03-2018 برقم ايداع    1539وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية الغاء الفرع الكائن في : محل رقم )35( الكائن 6 ابراج شيراتون المنتزه - قسم ثان

133 - ترى لصناعة وتجارة الملبس واجهزة المحمول ) فون شوب ( شركة سبق قيدها برقم     10670 قيدت 

فى 21-03-2018 برقم ايداع    1539وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية الغاء الفرع الكائن في : المحل رقم )2( بالدور الرضي - بالعقار رقم 11 , 207 تنظيم ومعطي له 

رقم 95 تنظيم شارع خالد بن الوليد , 13 تنظيم شارع محمد جلل حماد - شارع خالد بن الوليد - سيدي بشر - 

قسم اول

134 - المصريين للتجارة والتوزيع -MTD GROUP شركة سبق قيدها برقم     10895 قيدت فى 

20-03-2018 برقم ايداع    1530وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 

اضافه فرع ادارى بالعنوان شارع عمومى كوم دفشو خلف مستشفى الغسيل الكلوى امام شركة الغاز -

135 - مهراجا السورى للمأكولت الهندية )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     11273 قيدت فى 2018-06-07 

برقم ايداع    2931وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية إضافة فرع 

للشركة الكائن هو المحل رقم ) 4 ( الكائن الدور الرضى  الفيتورى ) أ ( الكائن شارع ادمون فيرمون - سموحة 

- قسم

136 - مهراجا السورى للمأكولت الهندية )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     11273 قيدت فى 2018-06-07 

برقم ايداع    2931وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء فرع الشركة 

الكائن بالمحل الكائن بالسوق الرئيسى بسموحة رقم 10 ب - قسم

137 - مهراجا السورى للمأكولت الهندية )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     11273 قيدت فى 2020-03-01 

برقم ايداع    1199وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء فرع الشركة 

الكائن بالمحل الكائن بالسوق الرئيسى بسموحة رقم 10 ب - قسم
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138 - بيكري هاوس Bakery House شركة سبق قيدها برقم     12662 قيدت فى 10-03-2019 برقم 

ايداع    1435وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اضافه فرع للشركة 

الكائن فى  37  شارع البكباشى محمود العيسوى  - سيدى بشر  -

139 - عمر اسماعيل حسنين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     145548 قيدت فى 01-12-1997 برقم ايداع    

10194وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اضافه فرع انتاجى فى برج 

العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية القطعة رقم 10بلوك 35-

140 - عمر اسماعيل حسنين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     145548 قيدت فى 01-12-1997 برقم ايداع    

10194وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية المركز الرئيسى للشركة 

وموقع ممارسة النشاط الصناعى : برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - بلوك5 قطعة 6

141 - مصريكو لتجهيز وتعبئة الحاصلت الزراعية ) فارم فريش ( ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     5283 

قيدت فى 15-11-1997 برقم ايداع    1260وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية الغاء الفرع الدارى الكائن 68شارع النبى دانيال

142 - ابراهيم رجب ابراهيم عبد الحميد مغربى وشريكته شركة سبق قيدها برقم     7587 قيدت فى 

22-06-2015 برقم ايداع    2122وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

اضافه فرع انتاجي بالعنوان التالي: قطعه رقم )10( بلوك رقم )6( جنوب المنطقه الصناعيه الثالثه مدينه برج 

العرب الجديده

143 - ابراهيم رجب ابراهيم عبد الحميد مغربى وشريكته شركة سبق قيدها برقم     7587 قيدت فى 

22-06-2015 برقم ايداع    2122وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 

المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط الصناعي : قريه زهره -المصمودي - كفر الدوار -

144 - فرانك فورت للصناعة شركة سبق قيدها برقم     12709 قيدت فى 18-03-2019 برقم ايداع    1626

وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية القطعة رقم 22 بلوك 5 امتداد المنطقة 

الصناعية الرابعه - برج العرب الجديدة -

145 - المصرية للستثمار والتنمية العقارية وادارة المشروعات شركة سبق قيدها برقم     16364 قيدت فى 

17-01-2021 برقم ايداع    238وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

67 شارع خليل المصري -كفر عبده - رشدي -

146 - تربل أيه للتجارة و التوريدات. )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     17031 قيدت فى 2021-04-14 

برقم ايداع    2350وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 38 شارع عبد 

القادر رجب - رشدي - كفر عبده  -

147 - البحيرة باك للصناعات البلستيكية ) تارجت بلست ( د  رجائى محمد عزت وشركاه شركة سبق قيدها 

برقم     58068 قيدت فى 22-12-1999 برقم ايداع    4381وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة الشرقية اضافه فرع انتاجي للشركة في :المنطقة الصناعية تقسيم المحافظة طريق بلبيس العاشر 

القطعة 6 بلوك س ارض ال 80 فدان -

148 - الستشاريون المصريون للنظمه اسكون خالد علي حسني وشريكه شركة سبق قيدها برقم     144729 

قيدت فى 01-09-1997 برقم ايداع    7347وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية الوحدة رقم 62 بالعقار رقم 111 تعاونيات سموحة – قسم

149 - العربية الدوليه للتصدير والتجاره ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     1022 قيدت فى 2006-05-16 

برقم ايداع    589وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اغلق الفرع - 28 

شارع فاروق عبد الوهاب ثروت - سيدى بشر -

150 - دار السلم المتحدة للتجارة والتوزيع والتوكيلت التجارية ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     5545 قيدت 

فى 04-02-2013 برقم ايداع    318وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 

اضافه فرع للشركة الكائن فى  بطريق القاهرة السكندرية الزراعى - الكيلو 57 بجوار مدرسة الفرابى  للغات -
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151 - دار السلم المتحدة للتجارة والتوزيع والتوكيلت التجارية ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     5545 قيدت 

فى 04-02-2013 برقم ايداع    318وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 1-

الغاء الفرع للشركة فى : مركز دمنهور بالطريق الزراعى مصر السكندرية الكيلو 70 امام محطة قطار دنشال 

البحيرة

152 - دار السلم المتحدة للتجارة والتوزيع والتوكيلت التجارية ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     12767 قيدت 

فى 27-03-2019 برقم ايداع    1837وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 

1-الغاء الفرع للشركة فى : مركز دمنهور بالطريق الزراعى مصر السكندرية الكيلو 70 امام محطة قطار دنشال 

البحيرة

153 - ذادكو للحاق العمالة المصرية بالخارج والداخل  ZADCO شركة سبق قيدها برقم     18994 قيدت فى 

02-02-2022 برقم ايداع    806وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

17 شارع صيام متفرع من جمال عبد الناصر  - ثانى

154 - اورينت جروب للصناعات الغذائية ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     2013 قيدت فى 2008-01-20 

برقم ايداع    139وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية مركز الشركه 

الرئيسى ومحلها القانونى وموقع ممارسه النشاط /القطع ارقام)29,30,31(بلوك رقم 2  - توسعات المنطقة 

الصناعية الول -برج العرب الجديدة  -

155 - كاينتك kyntq شركة سبق قيدها برقم     14990 قيدت فى 11-06-2020 برقم ايداع    2205وفى 

تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية غرفة رقم 10 -باكية 5 - مقر بي اكتف 

كوركينج سبيس -378  طريق الحرية  -  مصطفى كامل  -

156 - بلنكو ايجيبت للصناعة والتجارة 

Blanco Egypt For Industry And Trade شركة سبق قيدها برقم     17455 قيدت فى 2021-06-28 

برقم ايداع    3817وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية يكون  مركز 

الرئيسي لدارة الشركة موطنها القانونى ومقرالتصنيع وموقع ممارسة النشاط الصناعى  في العنوان التى :-

رقم 9395  مرغم قبلي- مدخل عبد القادر نجع الشرافات بجوار فيل المستشار   - قسم اول

157 - حليب حلب للصناعات الغذائية شركة سبق قيدها برقم     18907 قيدت فى 20-01-2022 برقم ايداع    

494وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اضافه فرع للشركة ) منفذ بيع ( 

والكائن فى محل تجارى بالعقار رقم 144  شارع البيطاش الرئيسى قسم

158 - هاى باك لتصنيع البلستيك Hi Pack شركة سبق قيدها برقم     19984 قيدت فى 16-06-2022 برقم 

ايداع    5052وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

يكون المركز الرئيسي لدارة الشركة وموطنها القانوني وموقع ممارسة النشاط في العنوان التي : الوحدة رقم 

)192( بمجمع مرغم )2( -

159 - سى بورت للتجارة والهندسة - Sea Port ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     2858 قيدت فى 

08-04-2009 برقم ايداع    722وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية الغاء 

فرع الشركة الكائن في : طريق طماي -الزهايره -

160 - قنصل للحلول المتكامله شركة سبق قيدها برقم     11732 قيدت فى 26-09-2018 برقم ايداع    4845

وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية المركز الرئيسى وموقع ممارسة 

النشاط الول الى السابع فى العنوان 30شارع الفردوس شقه 109 بالدور العاشر - سموحه -

161 - مزرعتنا للنتاج الحيوانى Mazr3tnaa. )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     17944 قيدت فى 

09-09-2021 برقم ايداع    5457وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

الغاء فرع الشركة بالعنوان  : محل رقم 29 بالعقار حدائق السرايا شارع الريادة - قسم
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162 - مزرعتنا للنتاج الحيوانى Mazr3tnaa. )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     17944 قيدت فى 

09-09-2021 برقم ايداع    5457وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

الغاء فرع الشركة بالعنوان : 16 شارع الصديق متفرع من شارع السلم ابيس الرابعة الناصرية مدخل 1 قسم ثان

163 - مزرعتنا للنتاج الحيوانى Mazr3tnaa. )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     17944 قيدت فى 

09-09-2021 برقم ايداع    5457وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

يكون مركز الشركة الرئيسي في محل رقم امام 16 شارع الصديق متفرع من شارع السلم ابيس الرابعة الناصرية 

مدخل 1 - قسم ثان

164 - مزرعتنا للنتاج الحيوانى Mazr3tnaa. )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     17944 قيدت فى 

21-04-2022 برقم ايداع    3334وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

الغاء فرع الشركة بالعنوان : 16 شارع الصديق متفرع من شارع السلم ابيس الرابعة الناصرية مدخل 1 قسم ثان

165 - مزرعتنا للنتاج الحيوانى Mazr3tnaa. )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     17944 قيدت فى 

21-04-2022 برقم ايداع    3332وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

الغاء فرع الشركة بالعنوان  : محل رقم 29 بالعقار حدائق السرايا شارع الريادة - قسم
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النشاط

1 - الحلول المبتكرة للصناعة Innovative Solutions For Industry شركة سبق قيدها برقم     14716 

قيدت فى 02-03-2020 برقم ايداع    1249 وفى تاريخ  02-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكيه والمناطق الصناعية والبويات والكيماويات.  أعمال التوصيف 

والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها .  استصلح وتجهيز الراضي 

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة لستزراع , واستزراع الراضى المستصلحة .ويشترط فى الحالتين  ان تكون 

الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس 

الري بطريقه الغمر. فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس 

جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 .  توريدات عمومية.  اقامة وتشغيل مركز لصيانة الجهزة الطبية 

ومستلزماتها .  ادارة المخازن ) فيما عدا مخازن المواد الخطرة ( .  . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسه هذة النشطه .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي 

وجه من الوجوة 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

2 - اف ام سى جى يونايتد للستيراد والتصدير ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     2200 قيدت فى 

29-04-2008 برقم ايداع    846 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   غرض  الشركة  هو 

:-   الستيراد والتصدير والتوكيلت  التجارية   -ادارة المطاعم والكافتريات   - -عموم التوريدات    -تجارة 

وتوزيع جميع المواد الغذائية والحاصلت الزراعية   -تأجير وتجارة السيارات والمعدات وقطع الغياروفيما    عدا  

التاجير التمويلى   -خدمات النقل متعدد الوسائط   -خدمات  الشحن والتفريغ   -المقاولت العامة   - -توريد 

وتركيب الجهزة والمعدات الطبية   --توريد قطع الغيار اللت والمعدات والجهزة الطبية   -توريد أجهزه 

الحاسب اللى بجميع انواعها   - توريد قطع غيار الحاسب اللى بجميع انواعها   توريد برامج الحاسب اللى 

والتدريب عليها   توريد  وتركيب  اللت  والمعدات والتجهيزات وجميع مستلزمات النتاج   توريد قطع غيار 

اللت والمعدات والتجهيزات ومستلزمات النتاج .  توريد برامج الحاسب اللى والتدريب عليها .  -تدريب الفراد 

العاملين بجميع المصالح والمنشأت وتنمية مهارتهم   -ادارة المنشأت التجارية فيما عدا الدارة الفندقية   - -

توريدالعبوات المصنعة من البلستيك للغراض المنزلية والصناعية   -توريد المواد الغذائية والخضروات والفواكه 

الى المنشأت والدارات الحكومية والخاصة   -استصلح  الراضى الزراعية فيما ليزيد  عن الف فدان واقامة 

تجمعات زراعية عليها   -تربية وتثمين المواشى والغنام وكل مايتعلق بالثروة الحيوانية   -تجارة أجهزة الهواتف 

النقالة وصيانتها .  .--أقامة  وتشغيل المخازن عدا مخازن الكيماويات الخطرة  -تجارة وتوزيع  زيوت ومشتقات 

البترول   -تجارة وبيع الجهزة الكهربائية  بكافة انواعها    مع مراعاة  أحكام  القوانيين  والقرارات السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة  هذه  النشطة  وتلتزم الشركة باحكام  القانون رقم  120 

لس1982والقانون121 لس 1982فى شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية وسجل المستوردين وتعديلته ولينشى 

تاسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها البعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة  غرضها من الجهات 

المختصة وبما ليخيل باحكام القوانيين المنظمة لهذا الغرض .

3 - العربية للتنمية والستثمار العقارى والخدمات التعليمية ) ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     11031 قيدت فى 

القيام بجميع  17-04-2018 برقم ايداع    2042 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح •

انشاء وادارة وتشغيل المدارس .   إنشاء وتشغيل إدارة النوادى الرياضية .  • أعمال المقاولت بكافة أنواعها .  •

مشروعات السكان  انشاء الجامعات .   • انشاء وادارة وتشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفنى .  • •

الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية  الجتماعي ومشروعات السكان الموجه لمحدودي الدخل.  •

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

مسبقا  .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين
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4 - داك لتعبئة المواد الغذائية و عموم التصديرDAK شركة سبق قيدها برقم     18161 قيدت فى 

05-10-2021 برقم ايداع    6109 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   غــرض 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة  الــشـــركــــة هــــــو :   أنــشــطـــة داخـــل ق 72 لــســنـــة 2017   •

أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج و المصانع.  أنــشــطـــة خــارج  وتغليف المواد الغذائية.  •

تــوريـــدات عــمـــومـــيـــــة.  وتلتزم الشركة بإفراد  عـــمــــوم الــتـــصـــديــــــر.  • ق 72 لــســنـــة 2017   •

حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفى حالة عدم إلتزام 

الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته 

التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات و الحوافز الواردة به وبلئحته 

التنفيذية.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة.   ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.

5 - محمد عبد الحافظ سلمه حامد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     8176 قيدت فى 17-02-2016 برقم 

ايداع    584 وفى تاريخ  04-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة:  1- اقامة وتشغيل مصنع    

* تصنيع وتعبئة وتغليف اللحوم والدواجن والمواد الغذائية.   * تصنيع وانتاج المخصبات المكروبية والمقاومة 

الحيوية .  * تصنيع المخصبات الزراعية .  * تصنيع عصر الزيوت وتصنيع مخلفاتها.    * تصنيع مركزات 

العلف   * التصنيع الزراعي.                                                                                                                                                     

2- الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النانية والمناطق خارج الوادي القديم .                              

3- النتاج الحيواني والداجنى:        تربية جميع انواع 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 أواللحوم.                   4- اقامة وتشغيل ثلجة لتبريد و تجميد الحاصلت 

الزراعية والفواكة واللحوم والمنتجات و المواد الغذالية .                             5- اقامة وتشغيل محطات فرز 

وتعبئة وتشميع وحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية .                           6- 

عموم المقاولت .                                                                                                                                        

7- عموم التصدير في كل ما هو مسموح به قانونا )مع مراعاة القيد في سجلي المصدرون( .                   8- 

تجارة منتجات اللحوم والسماك .                                                                                                                       

9- تصنيع مصنعات اللحوم والدواجن )بانيه- ناجتس - إستربس - شاورمه- برجر-  كفته - سجق - لنشون( لدى 

الغير .                        مراعاة 1-  التزام الشركة بافراد حسابات مالية مستقلة ومنفصلة ومركز مالى خاص 

لكل نشاط على حدة طبقا  2- لحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذة النشطة .

13 - الخليج العربي للخدمات اللوجستية وعموم المقاولت )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     12235 قيدت فى 

25-12-2018 برقم ايداع    6703 وفى تاريخ  09-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركةبعد 

التعديل هو  :  1  نقل البضائع والشحن والتفريغ والتخزين والخدمات اللوجيستية  2  عموم المقاولت والتوريدات 

والتجارة 0 3- تاجير معدات الحفر ) فيما عدا التاجير التمويلى (   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .
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6 - الكأس للخدمات اللوجيستيةEl Kass Logistics شركة سبق قيدها برقم     13947 قيدت فى 

05-11-2019 برقم ايداع    5988 وفى تاريخ  04-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو   

اقامة وتشغيل مخازن  o  . التخليص الجمركي o  ) الوكاله الملحية للسفن ) فيما عدا خدمات نقل السائحين o

o   انشاء وتشغيل موازين بسكول والمراقبة والتفتيش o  ) البضائع ) عدا مخازن الكيماويات والمواد الخطرة

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون 121 

لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية , ول ينشيء تأسيس الشركة أي حق في 

مزاولة غرضها إل بعدالحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل بأحكام 

o   التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية o  . القوانين المنظمة لهذا الغرض

النقل المبرد للبضائع  o  . . التوريدات والشغال البحرية o   تقديم الخدمات اللوجيستية وامداد وتموين السفن

اقامة و تشغيل الثلجات الخاصة بحفظ  o  . ويشمل ذلك تملك و استئجار النقل المبرد او المجمد للبضائع

اقامة و تشغيل محطات  o  .الحاصلت الزراعية و المنتجات  الصناعية و المواد الغذائية و تبريدها او تجميدها

النقل البري للبضائع بما في ذلك النقل العابر للحدود.   ويدخل ضمن جميع  o   .تشغيل و تداول الحاويات

النشطه المشار اليها خدمات الشحن و التفريغ اللزمة لمباشرة  اي منها.   ول يتم مزاوله نشاط النقل البري 

للركاب او البضائع الداخلي - الدولي والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او خارجه ال بعد القيد بسجل 

الناقلين واستخراج الترخيص اللزمه بمزاوله 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 ان تشترك بأي وجه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها 

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

لحكام القانون .

7 - المصرية اللبنانية المتحدة لتصنيع الحلويات اللبنانية }السنابل الذهبية{ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     

35703 قيدت فى 13-03-2002 برقم ايداع    1209 وفى تاريخ  04-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

نشاط الشركة هو : إقامة وتشغيل مخبز للحلويات والمخبوزات اللبنانية بكافة أنواعها )حلوى من عجين ( وإنتاج 

البقسماط المطحون .

8 - المصرية اللبنانية المتحدة لتصنيع الحلويات اللبنانية }السنابل الذهبية{ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     

35703 قيدت فى 13-03-2002 برقم ايداع    1209 وفى تاريخ  04-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

00
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9 - سبارك للخدمات الملحية والهندسة الحديثة Spark Maritime & Nova Engineering شركة سبق 

قيدها برقم     12644 قيدت فى 06-03-2019 برقم ايداع    1349 وفى تاريخ  07-08-2022    تم تعديل 

النشاط ليصبح غرض الشركة بعد التعديل هو :  -  القيام بأعمال التوكيلت الملحية  )فيما عدا خدمات نقل 

القيام بأعمال الخدمات و المعايانات والخبرة للسفن وفي مجال  إدارة واستئجار وتشغيل السفن   - السائحين(  -

الشحن والتفريغ والتخليص الجمركي وتكنولوجيا المعلومات    - أعمال الغسيل و التشحيم و الصيانة و الصلح و 

تموين وتطقيم السفن         -  تحميل وتفريغ السفن      - تجميع المخلفات  التنظيف للحاويات و التنكات   -

التوكيلت التجارية               -  اعمال الصيانة المتنقلة للجهزة الملحية والمعدات والسفن   - البحرية  -

تجارة الخردة بمختلف أنواعها    - بيع وشراء وايجار الوحدات البحرية              - الوساطة العقارية والتسويق 

العقاري    -  المقاولت العامة والمتكاملة و المتخصصة   -  تجميع القمامة وفضلت النشطة النتاجية والخدمية 

وإعادة التدوير لدي الغير   -  تقديم خدمات النظافة وتنسيق وتجميل الحدائق والطرق والميادين    - اعداد 

خدمات الغوص تحت المياه  التصميمات الهندسية    - تصميم الحملت الدعائية     - اعداد البحاث العلمية   -

توريدات عمومية وعلى الخص توريد المعدات والجهزة وقطع الغيار والزيوت   - لعمال صيانة السفن   -

إقامة وتشغيل وإدارة مراكز لصيانة المعدات والجهزة الملحية والمحركات.  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 

120لسنة 1982 في شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية. ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها 

البعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة بما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة 

لهذا الغرض. وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ويشرط استصدار التراخيص اللزمة 

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

شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما يجوز ان تتدمج في شركة اخري 

او معها او ان تتحول الي شركة من طبيعة اخري وذلك كله طبقا لحكام القانون.

10 - الريادة اليكس للستثمار السياحى شركة سبق قيدها برقم     19384 قيدت فى 23-03-2022 برقم ايداع    

2450 وفى تاريخ  07-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   غرض الشركة :                                                                                                                                                                                                                                                              

ادارة واستغلل المنشأت والشواطئ والمطاعم والمقاهى والكافيتريات وقاعات الفراح والكازينوهات والعاب 

الملهى الترفيهية للطفال فيما عدا الدارة الفندقية    توريدات الوجبات الغذائية    تجهيز الشواطئ باللعاب المائية 

وكافه مستلزاماتها  ادارة واستغل مواقف انتظار السيارات والجراجات  مع مراعات احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية بشرط اصتدار التراخيص اللزمه لممارسه هذا النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على 

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

وذالك طبقا لحكام القانون والئحة التنفيذية

11 - محمد وجيه احمد مهنا وشركاه شركة سبق قيدها برقم     20419 قيدت فى 25-03-2013 برقم ايداع    

6671 وفى تاريخ  07-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة/   هو استصلح وتجهيز الراضي    

بالمرافق الساسيه الي تجعلها قابله للستزراع الراضي النستصلحه )اكثر من الف فدان وأقل من عشرين فدان( 

ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي المخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق 

الري الحديث وليس الري بطيق الغمر مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنه2077 مراعاه ما 

ورد بقرار رئيس جمهوريه مصر العربيه العربيه  رقم356لسنه2008  الستيراد والتصدير والتوريدات العموميه 

و التوكيلت التجاريه تلتزم الشركه بأحكام القانون رقم 120 لسنه1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 في شأن 

تنظيم أعمال الوكاله التجاريه وسجل المستوردين مع اللتزام لفراد حسابات مستقله ومركز مالي مستقل لكل نشاط 

علي حدا مع مراعاه احكام القوانين و اللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول علي كافه التراخيص 

اللزمه لمباشره كافه نشاطها
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12 - نبع المازون لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية والعصائر والحلويات NABA ELAMAZOUN. )ش.م.م( 

شركة سبق قيدها برقم     16373 قيدت فى 18-01-2021 برقم ايداع    284 وفى تاريخ  2022-08-08    

تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة:  * إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية و الحاصلت 

الزراعية والعصائر والحلويات والبسكويت والشوكولته والمخبوزات وتصنيع وتجهيز اللحوم والوجبات الجاهزة 

ونص جاهزة بكافة انواعها وتعبئة كل ماسبق لدى الغير .  * اقامة وتشغيل ثلجة لتجميد وتبريد الحاصلت 

الزراعية بكافة انواعها والتجميد والتبريد لدى الغير .    * اقامة وتشغيل المطاعم الثابتة لتقديم الوجبات 

والمشروبات بكافة انواعها فيما عدا المشروبات الكحولية .  * اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الورق والكرتون و 

تصنيعها لدى الغير .  * اقامة وتشغيل المراكز التجارية .  * تجارة الجملة و تجارة التجزئة .  * اقامة وتشغيل 

سلسل المداد .  * استصلح الراضى البور او الصحراوية ومنها :  أ – استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق 

الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع.  ب – استزراع الراضى المستصلحةويشترط في الحالتين ان تكون 

الراضي مخصصة لغراض الستصلح ولستزراع وان يستخدم طرق الري الحديثه في لستزراع وليس الري 

بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بيها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 وقرار رئيس الجمهوريه 

رقم 356لسنه 2008  .  * الهندسة الوراثية فى مجالت نباتية وحيوانية .    * تربية جميع انواع الحيوانات سواء 

كان ذلك لنتاج السللت اواللبان او التسمين او اللحوم .  * تربية جميع انواع الطيور سواء كان ذلك لنتاج 

السللت او التسمين او اللحوم او التفريخ او انتاج البيض .  * اعمال المقاولت العامة والمتكاملة .  * عموم 

التصدير فى حدود المسموح به قانونا .   * التسويق الليكترونى .  مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم اللتزام بهذا الشرط يسقط حق التمتع 

بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج 

قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به  وبلئحته التنفيذية. وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

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

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

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

14 - شركة التجمع الهندسى لدارة المشروعات شركة سبق قيدها برقم     17144 قيدت فى 2021-05-09 

اقامة وتشغيل وادارة المولت  o برقم ايداع    2738 وفى تاريخ  10-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح

o  ) القيام بأعمال تنسيق وصيانة وادارة وتجميل الحدائق والطرق والميادين ) اللند سكيب o   التجارية

مشروعات السكان التي يتم تاجير وحداتها بالكامل لغراض السكن غير الداري , وبشرط اليقل عدد تلك 

مشروعات السكان  o  . الوحدات عن خمسين وحدة سكنية سواء اقيمت في شكل بناء واحد أو عدة أبنية

o   . تخطيط واقامة وتنمية المناطق العمرانية o  . الجتماعي ومشروعات السكان الموجهة لمحدودي الدخل

اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتيريات الثابتة لتقديم جميع انواع المشروبات ) عدا الكحولية ( وتقديم جميع 

اقامة وتشغيل وادارة المدارس ودور الحضانه .  وذلك دون الخلل بأحكام  o  . انواع المأكولت والتيك اواي

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

للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها 

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

لحكام القانون .
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15 - ايه دبليو ايه لضافات الغذية ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     311 قيدت فى 13-07-2005 برقم ايداع    

التجارة والبيع والتوزيع  509 وفى تاريخ  11-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :   1-

والتعبئة لكافة المواد والسلع بما فيها المواد الغذائية واضافاتها ومكسبات الطعم والرائحة وجميع الخامات اللزمة 

للصناعات الغذائية والزيوت والشحوم والمواد الكيماوية والبيولوجية والصباغ والمخصبات الزراعية والسمدة 

قبول التوكيلت  عموم الستيراد والتصدير .  3- والمبيدات بجميع انواعها المستوردة والمحلية والمنظفات .  2-

اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة والتغليف بكافة انواعها واشكلها بالخص تعبئة وتغليف  والوكالت التجارية .  4-

المواد الغذائية الجافة والغير جافة  o مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة   ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجة من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمالها شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى 

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

التنفيذية .

16 - يونيكوم للتسويق والتجارة ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     8235 قيدت فى 07-03-2016 برقم ايداع    

847 وفى تاريخ  14-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه هو   عموم تجارة المواد الغذائيه   

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح و القرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص الزمه للمارسه هذه النشطه 

ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات  وغيرها التي تزاول اعمال 

شبيهه باعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج مع الهيئات 

السابقه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولىحته التنفيذيه

17 - اسلم محمود محمد على عاشور وشركاه قانون شركة سبق قيدها برقم     9899 قيدت فى 2017-07-26 

برقم ايداع    3174 وفى تاريخ  14-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  بعد  التعديل :  اقامة 

و تشغيل محطة لفرز و غربلة و تدريج و تجفيف و تجميد و تبريد و تعبئة و حفظ و تشميع و تغليف و تجهيز 

الحاصلت الزراعية  و الخضروات و الفاكهة بكافة أنواعها .  استصلح و استزراع الراضي البور و 

الصحراوية او احداهما  استصلح و تجهيز الراضي بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع  استزراع 

الراضى المستصلحة   و يشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح و 

الستزراع و ان تستخدم طرق الرى الحديثة و ليس بطريق الرى او الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار 

رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 و كذا مناطق شبة 

جزيرة سيناء و حليب و شلتين .  تجارة و تصدير و توريد و حلج جميع أنواع الحاصلت الزراعية و  القطان 

الزهر و الشعر و البذر و مخلفاتها   عموم  التصدير   و لينشئ تأسيس الشركة حق في مزاولة غرضها البعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل باحكام القوانين المنظمة لهذا 

الغرض .   مراعاة :- التزام الشركة بافراد حسابات مستقله و منفصله و مركز مالى خاص لكل نشاط على حدة 

وفقا لقواعد المحاسبة المصرية   احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطه

18 - المتوسط للنقل وادارة المشروعات شركة سبق قيدها برقم     18404 قيدت فى 09-11-2021 برقم ايداع    

1- ادارة  6948 وفى تاريخ  14-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة بعد التعديل  هو :   

النقل البرى الداخلى والدولى للبضائع  ول يتم مزاولة نشاط النقل البرى  المنشات التجارية  والدارية  . 2-  

للركاب والبضائع)الداخلى   الدولى( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجه ال بعد الق?د بسجل 

الناقل?ن واستخراج التراخ?ص بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى.  وذلك دون الخلل 

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

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

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

طبقا  لحكام القانون .
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19 - بي سي دبليو B C W شركة سبق قيدها برقم     8248 قيدت فى 09-03-2016 برقم ايداع    887 وفى 

تاريخ  15-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح القيام بتقديم جميع خدمات الستثمارات التسويقية من أبحاث 

تسويق  الدارة والتسويق السياحي للفنادق والقري السياحية   بيع كروت التخفيضات  التجارة اللكترونية  أنشاء 

المواقع اللكترونية في حدود غرض الشركة   مع مراعاه قرار وزير السياحة رقم 300 لسنة 2012 أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذا 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 الخارج . كما يجوز لها تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها 

بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

20 - نيو هارفست للستثمار الزراعي . )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     20228 قيدت فى 2022-07-24 

برقم ايداع    6122 وفى تاريخ  15-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :  انشطة داخل ق 72 

تجارة الجملة و التجزئة للحاصلت الزراعية   تجارة الجملة و التجزئة للتقاوي الزراعية .  2- لسنة 2017:  1-

و البذور و تقاوي البطاطس للكرتون و ورق مضلع و العصائر و الزيوت والخضروات المجمدة ) فيما عدا تجارة 

الجملة للخضروات و الفاكهة ( .  3-اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع و انتاج البذور و تقاوي البطاطس  4-اقامة و 

تشغيل مصنع لتصنيع العصائر و الزيوت  5-اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الكرتون و ورق مضلع  6-إقامة 

وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها  

7-استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع و استزراع الراضي المستصلحة 

ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع , وأن تستخدم طرق 

الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر.  8-تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان 

اوتسمين او اللحوم .  9-تربية جميع انواع الدواجن و الطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان اوتسمين 

او اللحوم.   انشطة خارج ق 72 لسنة 2017:           1- اقامة وتشغيل محطة لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة 

وتغليف الحاصلت الزراعية  لدي الغير  2-عموم الستيراد و التصدير    3-التوكيلت التجارية    4-محطات 

تشغيل و تداول حاويات   5-صوامع حفظ و تخزين غلل   مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام اللتزام بهذا الشرط يسقط حق التمتع 

بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج 

قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبلئحته التنفيذية . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

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

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

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

.
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21 - الحلول التكنولوجية Access Technology Solutions ش.م.م. شركة سبق قيدها برقم     5591 

قيدت فى 17-02-2013 برقم ايداع    480 وفى تاريخ  17-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة هو :   1- القيام بأعمال مقاولت التركيب والتصميم والتوريد والصيانه لجهزه المراقبة والنذار والصيانه 

لجهزة المراقبة والنذار وصيانة أنظمة النذار والطفاء اللى واليدوى ضد الحريق داخل مصر وخارجها .   2- 

تقديم الستشارات الهندسية والفنية والكهربائية.   3- عموم الستيراد والتصدير وعموم التجارة .   4- عموم 

التوريدات الكهربائية .   5- عموم المقاولت الكهربائية والكهروميكانيكية.   6- استيراد المعدات واللت والمواد 

اللزمة لنشاط الشركة .   7- تجارة وبيع وتوزيع الدوات واللت الكهربائية.   8- تصميم وتنفيذ وتركيب 

وصيانة النظمة الكهربائية .   9- تصميم وتطوير البرمجيات ونظم التشغيل والنظم المدمجة وادخال البيانات على 

الحاسبات بالوسائل اللكترونية وانشاء قواعد البيانات لنظم المعلومات اللكترونية وانتاج المحتوي اللكترونى 

بصورة المختلفة من صوت وصورة وبيانات .   10- تصميم وانتاج برامج وأنظمة الحاسبات وتطبيقاتها بمختلف 

أنواعها وتشغيلها والتدريب عليها .   11- القيام بأعمال مقاولت توريد وتركيب واختبار وتشغيل محطات الطاقة 

الجديدة والمتجددة بكافة أنواعها ) طاقة شمسية - رياح - مائية - مغناطيسية(   12- القيام بأعمال مقاولت مباني 

متكاملة  13 - توكيلت تجارية مع التزام الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن تنظيم اعمال 

الوكالة التجارية.  o مع مراعاه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 

356 لسنة o  .2008 مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة .  بأعمالها ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما 

يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها و تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

22 - الشركة المصرية للخدمات الزراعية والتجارة - ايجاست ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     6950 قيدت فى 

11-11-2014 برقم ايداع    2978 وفى تاريخ  17-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو   

1( فرز وتعبئة الحاصلت الزراعية.  2( انتاج التقاوي والبذور   3( النتاج الداجني والحيواني والمزارع السمكية   

4( تجارة واستيراد السمدة الكيماوية والمخصبات ومبيدات الفات الزراعية   5( تجارة الجهزة الكهربائية 

والدوات المنزلية   6(  استصلح واستزراع الراضي الصحراوية  7( عموم المقاولت   8( تجارة الدوية 

البشرية والبيطرية   9( عموم الستيراد والتصدير   10(  ثلجات التبريد والتجميد .  11( فرز وتجارة التقاوي 

والبذور.  12( تجارة واستيراد جميع انواع السيارات والمعدات واللت الزراعية وخطوط النتاج والتعبئة .  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارت 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 التنفيذية .

23 - محمد جابر سالم سيد احمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     7387 قيدت فى 14-04-2015 برقم ايداع    

1176 وفى تاريخ  17-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 1ـ اقامة و تشغيل مصنع لنتاج 

المنتجات التالية :   ـ أقمشة تريكو 100% مبيضة و مجهزة و بعضها مطبوع .  ـ أقمشة تريكو قطنية %100 

مبيضة و مصبوغة و مجهزة و بعضها مطبوع .  ـ أقمشة تريكو بوليستر 100% مصبوغة و مجهزة .  ـ أفمشة 

تريكو مخلوط 50% قطن , 50% بوليستر مبيضة و مصبوغة و مجهزة و بعضها مطبوع .  2ـ أعمال 

التصميمات الهندسية للمعدات لخطوط النتاج و المصانع .  3ـ استزراع الراضي المستصلحة و يشترط ان تكون 

الراضي مخصصة لغراض الستصلح و الستزراع وأن      تستخدم طرق الري الحدبثة في الستزراع و ليس 

الري بطريق الغمر .  4ـ تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو 

اللحوم .  5ـ تجارة الغزول بكافة أنواعها .                 6ـ عموم الستيراد .  7ـ عموم التصدير .                                 

8ـ عموم التوكيلت التجارية بكافة أنواعها .  9ـ إقامة و تشغيل مصنع لنتاج الغزل و النسيج .  10ـ إقامة و 

تشغيل مطبعة للطباعة علي النسيج و الملبس .  مع مراعاة أفراد حسابات مالية و مركز مالي مستقل و منفصل 

لكل نشاط علي حده .  مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و علي الشركة الحصول علي كافة 

التراخيص اللزمة  لمباشرة نشاطها .
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24 - إى تى للتنمية الزراعية و الستصلح الزراعى و التصدير ET شركة سبق قيدها برقم     19997 قيدت 

فى 19-06-2022 برقم ايداع    5099 وفى تاريخ  18-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

استزراع  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .   2- هو :  1-

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

والستزراع   وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر   فيما عدا المناطق الصادر بها قرار 

رئيس الوزراء  رقم 350 لسنة 2007 و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008  3-

تربية  تربية جميع أنواع الحيوانات, سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.   4-

جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  5-

عموم التصدير فما هو مسموح به قانونا . 6-التوريدات العمومية .    وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط 

حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع 

النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية.   وذلك دون 

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

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

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

طبقا  لحكام القانون .

25 - شركة سكاي أزور للستثمار وإدارة المشروعات )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     11849 قيدت فى 

17-10-2018 برقم ايداع    5276 وفى تاريخ  21-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :  

- المقاولت العامة  - ادارة المشروعات عدا الدارة الفندقية   - مشروعات السكان التي يتم تأجير وحداتها بالكامل 

لغراض السكن غير الداري , بشرط ال يقل عدد تلك الوحدات عن خمسين وحدة سكنية , سواء اقيمت في شكل 

بناء واحد او عدة ابنية.  - مشروعات السكان الجتماعي و مشروعات السكان الموجهة لمحدودي الدخل .  - 

تخطيط و إقامة و تنمية المناطق العمرانية.  مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2021 بشأن شركات 

الدارة الفندقيه و فقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها   مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات 

السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . و يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك 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 في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

26 - اوبنج لتصنيع المفروشات والملبس شركة سبق قيدها برقم     17314 قيدت فى 07-06-2021 برقم ايداع    

3297 وفى تاريخ  21-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المفروشات والملبس الجاهزة والتصدير   وذلك دون الخلل ياحكام القوانين واللوائح القرارات السارية . وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة للمارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول اعمال شبيها باعمالها او التي قد تعونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج , كما 

يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

 I EVENTS 27 - اي ايفينتس لتنظيم المؤتمرات

شركة مساهمة مصرية خاضعه لحكام القانون 159 لسنه 1981 شركة سبق قيدها برقم     4658 قيدت فى 

اقامه واداره  21-11-2011 برقم ايداع    2415 وفى تاريخ  22-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح -

اداره وتسويق وتشغيل واداره  وتشغيل وتنظيم المؤتمرات والمعارض والمهرجانات والحفلت العامه .  2-

اقامه واداره وتشغيل الملعب  اللعاب الرياضيه وانشاء النديه الخاصه والكاديميات والنديه الصحيه .  3-

الدعايه والعلن .  مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات  وتنظيم البطولت والمسابقات الرياضيه .  4-

الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات غيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق 

غرضها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون ولئحته التنفيذيه .

Page 109 of 197 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

28 - أرت كازا للتجارة والتوكيلت شركة سبق قيدها برقم     15360 قيدت فى 23-08-2020 برقم ايداع    

3576 وفى تاريخ  22-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   o التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا و التوريدات العمومية  o التوكيلت التجارية. تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن 

تنظيم اعمال الوكاله التجارية , ول ينشي تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي 

 o  .التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة و بما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

عموم التصدير  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص 

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

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

فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون

29 - فروستى فودز للتصدير Frosty Foods شركة سبق قيدها برقم     6627 قيدت فى 18-06-2014 برقم 

ايداع    1615 وفى تاريخ  23-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :     1ـ عموم الستيراد 

والتصدير والتوكيلت التجارية      2ـ اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف وتجميد الحاصلت الزراعية 

والخضروات          والفاكهة واللحوم والسماك 0    3ـ تصنيع وتعبئة وتغليف وتجميد الحاصلت الزراعية 

والخضروات والفاكهة واللحوم         والسماك لدى الغير 0  4 ـ تخزين اللحوم والسماك   مع مراعاة القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 0  ويجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها أو التى 

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

وذلك طبقا لحكام القانون

30 - تيب كوم  Tape  Com شركة سبق قيدها برقم     19153 قيدت فى 20-02-2022 برقم ايداع    

تجارة وبيع المواد  1385 وفى تاريخ  23-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :  -

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد اللصقة  وذلك دون الخلل  التوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - اللصقة  -

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 .

31 - إعمار الوادى للهندسة والمشاريع المتكاملة ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     9553 قيدت فى 

30-04-2017 برقم ايداع    1648 وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :  

1- القيام بأعمال المقاولت العامة و المتكاملة و المتخصصة - إعداد التصميمات الهندسية و تصميم المشروعات  

2- أعمال مقاولت التوريد والتركيب لللت و المعدات و الجزاء التي تتطلبها المصانع والشركات 0  3- أعمال 

مقاولت التوريد والتركيب لجزاء ومكونات محطات تحلية مياة الشرب وتنقية الصرف الصحي ومحطات  الضخ 

و خطوط و شبكات المواسير والخزانات المعدنية أوالخرسانية والهناجر والمستودعات  من الهياكل المعدنية  4- 

أعمال مقاولت توريد و تركيب أجزاء و مكونات محطات متكاملة لشبكات الغاز و الوقود 0  5- أعمال مقاولت 

توريد و تركيب شبكات التيار الخفيف 6- أعمال مقاولت توريد و تركيب أجزاء و مكونات  محطات إنتاج و 

توزيع الطاقة الكهربائية و المائية و الغازية و الديزل 7- أعمال مقاولت توريد و تركيب أجزاء  و مكونات 

محطات القوي الكهربائية وخطوط الكابلت  والمحولت الكهربائية 0  8-  عموم الستيراد و التصدير و 

التوكيلت التجارية و تلتزم الشركة بأحكام القانون 120 لسنة 1982 و القانون  رقم 121 لسنة 1982 فى شأن 

تنظيم أعمال الوكالة التجارية 0
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39 - بريميوم سبورتس للتسويق الرياضى premium sports      )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     

19136 قيدت فى 17-02-2022 برقم ايداع    1337 وفى تاريخ  28-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

ادارة و تسويق و تشغيل اللعاب الرياضية أو إنشاء الندية الخاصة أو الكاديميات أو  غرض الشركة :   1-

تنظيم الندوات والدراسات  2-تنظيم المعسكرات الرياضية.    3- الندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية   

تجارة الملبس والحذية الرياضية.    5- انشاء وادارة المواقع اللكترونية  وذلك دون  الرياضية .   4- 

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 .

32 - لس فيجاس لدارة المنشأت السياحية ش.م.م.. شركة سبق قيدها برقم     9908 قيدت فى 2017-07-30 

برقم ايداع    3220 وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :                                                                                                                                                                                                                                                              

ادارة واستغلل المنشأت والشواطئ والمطاعم والمقاهى والكافيتريات وقاعات الفراح والكازينوهات والعاب  .1

تجهيز الشواطئ  توريدات الوجبات الغذائية    3. الملهى الترفيهية للطفال فيما عدا الدارة الفندقية    2.

ادارة واستغل مواقف انتظار السيارات والجراجات  مع مراعات احكام  باللعاب المائية وكافه مستلزاماتها  4.

القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط اصتدار التراخيص اللزمه لممارسه هذا النشطه ويجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى 

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

تلحقها بها وذالك طبقا لحكام القانون والئحة التنفيذية

33 - الشركه الذكيه الدوليه لداره المشروعات ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     15557 قيدت فى 

16-09-2020 برقم ايداع    4200 وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح - إداره المشروعات 

فيما عدا الداره الفندقيه.  -  إداره وتشغيل وتأجير الجراجات.  - إقامه وتشغيل واداره دور الحضانه.   - إقامه 

وتشغيل وإداره مركز لعداد وتدريب وتنميه الموارد البشريه.   - تقديم الستشارات المتخصصه لتنميه المهارات 

المعرفيه والسلوكيه والرياضيه للطفال )فيما عدا الستشارات القانونيه والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم 

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

مجال الوراق الماليه المنصوص عليها في الماده 27 من قانون راس المال لئحته التنفيذيه (  وذلك دون الخلل 

باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه , وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه.  ويجوز 

للشركه ان تشترك باي وجه  من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها 

علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج,  كما يجوز لها ان تندمج في شركه اخري او معها او ان تتحول الي 

شركه من طبيعه اخري وذلك كله طبقا لحكام القانون .
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34 - ايجيبت سى ايجينسى للتوكيلت الملحيه Egypt Sea Agency-ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     

7922 قيدت فى 18-11-2015 برقم ايداع    3695 وفى تاريخ  25-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

اعمال اللوجيستيك  القيام بجميع اعمال النقل الدولى ) فيما عدا النقل الجوى( .   2- غرض الشركة هو :   1-

وإصدار بوالص الشحن وترقب وصول البضائع بالموانى المصرية او خارجها سواء بنفسها او عن طريق الغير .   

القيام بجميع اعمال التخزين  القيام بجميع اعمال التخليص الجمركي واعمال مراجعة البضائع .   4- -3

الشغالت البحرية .    المقاولت البحرية بكافة أنواعها .  7- التوكيلت الملحية للسفن .   6- والمستودعات .  5-

اعمال الشحن  تملك وبيع واستئجار وتشغيل السفن والوحدات البحرية .  10- التوريدات البحرية .  9- -8

التوكيلت التجارية .  13- عموم الستيراد والتصدير في كل ما مسموح به قانونا .  12- والتفريغ .  11-

القيام بالشحن الدولى للبضائع .   ول يتم مزاولة  القيام بجميع أنواع المعاينات  للبضائع و السفن .  14-

نشاط النقل البرى للركاب ) الداخلى - الدولى ( او البضائع ) الداخلى - الدولى ( و المهمات و خدمات النقل داخل 

القطر المصرى او خارجة ال بعد القيد بسجل الناقلين و استخراج التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى .  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 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 وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية .

35 - ابراهيم رجب ابراهيم عبد الحميد مغربى وشريكته شركة سبق قيدها برقم     7587 قيدت فى 

22-06-2015 برقم ايداع    2122 وفى تاريخ  28-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة:  

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اضافات العلف والمكملت الغذائيه والمخصبات  انشطه داخل ق )72(:  1-

والمبيدات الزراعيه والدويه البشريه والبيطريه والزيوت والمستخلصات الطبيه والعطريه ومستحضرات التجميل 

اقامة وتشغيل المراكز التجاريةو سلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية  وتصنيعها لدي الغير .  2-

استصلح وتجهيز الراضي بالمرفق الساسيه التي تجعلها قابله للستزراع الراضي المستصلحه  الجديدة  3-

ويشترط في هاتين الحاتين ان تكون الراضي مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق 

الري الحديثه في الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

عموم الستيراد  350 لسنه 2007 وقرار رئيس الجمهوريه رقم 356 لسنه 2008    انشطه خارج ق )72(:  4-

والتصدير فيما هو مسموح به قانونيا تلتزم الشركه باحكام القانون 121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين ول 

ينشئ تاسيس الشركه اي حق ف مزاوله غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص الزمه لمزاوله غرضها من 

الجهات المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض  مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام اللتزام بهذا الشرط يسقط حق 

التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة 

خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به  وبلئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ويجوز للشركه 

ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها والتي 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.

36 - شركة هاى تك للمواد المتخصصه high tech for specialized materials ش.ذ.م.م شركة سبق 

قيدها برقم     12125 قيدت فى 10-12-2018 برقم ايداع    6309 وفى تاريخ  28-08-2022    تم تعديل 

النشاط ليصبح   1- تجارة مواد البناء  2- المقاولت  3- الستيراد والتصدير  4- تصنيع مواد البناء لدي الغير   

5- إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع كافة أنواع المواد البلستيكيه  6- اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث الخشبي 

بكافة انواعه
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37 - فرانك فورت للصناعة شركة سبق قيدها برقم     12709 قيدت فى 18-03-2019 برقم ايداع    1626 

وفى تاريخ  28-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع خطوط 

النتاج .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الهياكل المعدنية والجمالونات ودرفلة الحديد .    وذلك دون الخلل باحكام 

القوانين واللوائح والقرارت السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه .  ويجوز 

للشركة ان تشترك باى وجه من الوجه 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 .

38 - أومنى ماكس للتوريدات العمومية شركة سبق قيدها برقم     15740 قيدت فى 12-10-2020 برقم ايداع    

4784 وفى تاريخ  28-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو  _ تصنيع لدي الغير كل من 

الدوية البشرية والبيطرية والمكلت الغذائية والغذية والطبية الخاصة  سبق امام الجهات المختصة.  والعشاب 

الطبية ومستحضرات التجميل والمطهرات والمبيدات والوساطة في انهاء اجراءات تسجيل كل ما  استثمار 

السكندرية  والستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية.  تصنيع إضافات العلف لدي الغير.  - اقامة وتشغيل 

وادارة المخازن و المستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة .  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 مزالة غرضها ال بعد  الحصول علي التراخيص الزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين  المنظمة لهذا الغرض مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

, وعلي الشركة الحصول علي  .كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  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 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.

40 - البحيرة باك للصناعات البلستيكية ) تارجت بلست ( د  رجائى محمد عزت وشركاه شركة سبق قيدها برقم     

58068 قيدت فى 22-12-1999 برقم ايداع    4381 وفى تاريخ  28-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

إقامة و تشغيل مصنع لنتاج شكائر الرافيا و تشغيل البلستيك و تصنيع عبوات الجامبو و شرائط البلستيكة 

والخيوط البلستيكية والكياس البلستيكية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة 

الحصول علي كافة الترتخيص اللزمة لمباشرة نشاطها 0

41 - باور للصناعات الكيماوية رمضان السيد ابراهيم السباعى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     1286 قيدت 

فى 27-03-2002 برقم ايداع    101 وفى تاريخ  29-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة بعد 

التعديل هو :    1 إقامة وتشغيل مصنع لنتاج:    حمض السلفونيك   المنظفات الصناعيه بكافة أنواعها   جميع 

المنتجات الكيماوية الصناعية و الزراعية     خلط وتعبئة اسمده NpK   سائلة و بودر و أسمدة ورقيه ومخلبيه 

سائله وبودر والتجار بها      خلط وتعبئة وتصنيع السمده الفوسفاتية بأنواعها و تحبيبها و التجار بها    خلط 

وتعبئة و تصنيع المبيدات )صحة عامه و مبيدات زراعية(   و التجار بها   2  عموم الستيراد وفقا  لما هو 

مسموح به قانونا   مع مراعاة أحكام القانون 121 لسنه 1982 في شأن سجل المستوردين و تعديلته   التزام 

الشركاء بأفراد حسابات ماليه مستقله ومنفصله لكل نشاط علي حده  احكام القوانين واللوائح و القرارات الساريه 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطة

42 - واليز للتجارة والتوزيع walys for trading and distribution شركة سبق قيدها برقم     6939 

قيدت فى 10-11-2014 برقم ايداع    2949 وفى تاريخ  29-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة هو :    1- عموم التوريدات   2- عموم التصدير   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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43 - شركه اجرو اليكس جروب للتصنيع الزراعي و الستيراد و التصدير ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     

8824 قيدت فى 29-07-2002 برقم ايداع    3539 وفى تاريخ  29-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

وغرض الشركة هو:-  التصدير لكافة المنتجات سواء كانت صناعية أو زراعية و إنشاء المشروعات اللزمة 

للتصنيع الزراعي ولها فى سبيل  ذلك استيراد التقاوي وزراعتها وإنشاء المشروعات الزراعية للنتاج وكذلك إنشاء 

محطات الفرز والغربلة والتدريج والتعبئة وبالجمال كافة المشروعات الزراعية أو الصناعية اللزمة لنتاج سلع 

زراعية أو صناعية بهدف التصدير و الستيراد وكذلك أعمال الوكالة التجارية و كذلك تجارة السمدة و المبيدات و 

المخصبات مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح و القرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة.   ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى 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 فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

44 - دافنشى بيوتى لونج Davinci Beauty Lounge شركة سبق قيدها برقم     19872 قيدت فى 

05-06-2022 برقم ايداع    4586 وفى تاريخ  29-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو:    

التوريدات العمومية.    التجارة والتوزيع  اقامة و تشغيل و ادارة  مركز تجميل خاص  للعناية بالظافر  

التوكيلت التجارية. تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان  فيما هو مسموح به قانونا.    

تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

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

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

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

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

أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .
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45 - شركة غبور للتجارة العالمية بالمناطق الحرة بالسكندرية ش.م.م بنظام المناطق الحرة العامة بالسكندرية 

شركة سبق قيدها برقم     134429 قيدت فى 17-06-1993 برقم ايداع    3624 وفى تاريخ  2022-08-29    

تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة بعد التعديل هو :-القيام في المنطقة الحرة العامة بالسكندرية بمزاولة نشاط 

وحدات النقل الثقيل )سيارات النقل العادية وذات التجهيزات الخاصة لقطاعات البترول  تخزين السلع التية :-  1-

وخدمات المطافى - التوبيسات - المقطورات والنصف المقطورات - وحدات صهاريج السوائل - القلبات الثقيلة 

إطارات الكاوتشوك بمختلف  الروافع الهيدروليكية .  4- المحركات الصناعية والبحرية .  3- المفصلية(.  2-

قطع غيار السيارات .  7- ماكينات الخياطة وقطع غيارها .  6- المقاسات ولمختلف الغراض .  5-

الشاسيهات وشاسيهات كاملة للتوبيس بالمحرك والجيربوكس والمحاور والطارات , أجزاء مفككة لشاسيهات 

سيارات الركوب ) مع  جميع لوازم السيارات .  9- التوبيسات , أجزاء وهياكل التوبيسات وتجهيزاتها .   8-

عدم الربط بين نشاط التخزين في المناطق الحرة وأى نشاط يمارس داخل البلد(.  10- سيارات المينى باص 

والميكروباص والنصف نقل والنقل والسعاف .  11- لوازم مصانع الملبس الجاهزة واللت والجهزة 

الكهربائية اللزمة للغراض الصناعية والمنزلية.  12- وحدات توليد كهرباء كاملة وأجزائها ولوازمها وقطع 

تجهيز السيارات )إسعاف - شرطة - نقل موتى - صناديق  غيارها , على أن تكون قطع الغيار جديدة.  13-

للسيارات النقل - خزان مياة داخل موقع الشركة بالمنطقة , مع مراعاة إعتبار هذا النشاط ضمن النشطة التخزينية 

تخزين وبيع الزيوت الجديدة بكافة أنواعها والمعدت  المرخص للشركة بمزاولتها ومعاملته ذات المعاملة .  14-

تجهيز السيارات الملكى )المخزنة بأسم الشركة( من تكييف وكاسيت  الثقيلة بكافة أنواعها ولوازمها .  15-

وجهاز إنذار داخل موقع الشركة بالمنطقة , مع مراعاة إعتبار هذا النشاط ضمن النشطة التخزينية المرخص 

تخزين وبيع الجديد من الشحوم والجديد من سيارات نقل خفيف  للشركة بمزاولتها ومعاملته ذات المعاملة .  16-

تجميع معدات ثقيلة )لوادر - حفارات - جريدارات - فناشر( مع مراعاه إعتبار هذا النشاط  ومتوسط .   17-

تخزين وبيع الجديد الوارد  ضمن النشطة التخزينية المرخص للشركة بمزاولتها ومعاملته ذات المعاملة .  18-

من السوق المحلى من الدرجات اللية ذات العجلتين والثلث عجلت وأجزائها وقطع غيارها للتصدير لخارج البلد 

تخزين الجديد من قطع غيار التوك توك والموتوسيكل  فقط دون السوق المحلى والمدينة الحرة ببور سعيد.    19-

نشاط التوريد المباشر من  وذلك للتصدير لخارج البلد فقط دون السوق المحلى والمدينة الحرة ببورسعيد .  20-

المورد الخارجى الى العميل الخارجى ) خارج البلد ( مباشرة وبما يتفق مع الصناف المرخص للشركة بمزاولتها   

إحتساب رسم 1% على قيمة  o  . مزاولة نشاط التحزين من خلل مخزن مغطى o   -: وذلك مع مراعاة ما يلى

أن تكون جميع أنواع وسائل النقل وسيارات الركوب جديدة .   o   التشغيل التى تتم داخل المنطقة لعمليات التجهيز

أن تلتزم الشركة  o  . إشتراطات الدفاع المدنى والحريق o  . أن تكون الشركة وكيل  لشركات النتاج العالمية o

بتخزين وتشوين السيارات داخل حدود مخزنها بالمنطقة الحرة دون إشغال أى أماكن أخرى خارجة .   مع مراعاه 

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

LAND TRANSIT INTERNATIONAL )EGYPT( ش ذ م م )46 - لند ترانزيت انترناشونال )مصر

LLC  شركة سبق قيدها برقم     6676 قيدت فى 09-07-2014 برقم ايداع    1835 وفى تاريخ  

القيام بجميع عمليات النقل البرى  30-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة بعد التعديل :-     1-

أعمال الترانزيت بالسيارات وتداول الحاويات البضائع داخليا وخارجيا .                                                                        للبضائع في مصر وخارجها .  2-

عموم التجارة والتصدير    تملك واستئجار وإدارة وتشغيل وسائل النقل البرى لحساب الشركة والغير .  4- -3

إدارة واستغلل واستئجار المستودعات والمخازن والساحات )عدا مخازن الكيماويات والمواد الخطرة ( و  -5

انشاء وتشغيل واستئجار المستودعات والساحات الجمركية .  6- تخزين حاويات البضائع  و أعمال صيانة 

وإصلح الحاويات.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية و بشرط إستصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة.  ويجوز الشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات أو 

غيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج كما يجوز 

لها ان تندمج  في الهيئات السابقة او تلحقها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .
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47 - ميديزانا للمستلزمات الطبية Medizana ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     8723 قيدت فى 

23-08-2016 برقم ايداع    2857 وفى تاريخ  30-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة بعد 

التعديل  هو : إقامة و تشغيل مصنع لنتاج و تصنيع و تجميع الجهزة و المستلزمات الطبية و تصنيع الملبس 

الطبية المنسوجة و الغير منسوجة بجميع أنواعها و تصنيع الجبائر  و الربطة الطبية مثل الحزمة و الركب و 

المنتجات الصحية و الطبية المصنعة من الفوم        و تصنيع الماسكات الطبية المنسوجة و غير المنسوجة بجميع 

أنواعها .   2- التصدير )فيما هو مسموح به قانونا (   مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و 

بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة و يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شهبية 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 لئحته التنفيذية .

48 - انترناشونال لستصلح الراضي  و الستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم     14400 قيدت فى 

14-01-2020 برقم ايداع    255 وفى تاريخ  30-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو:  

1- اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع العصائر المعلبة  2-  اقامة و تشغيل  ثلجات لحفظ المنتجات الغذائية بكافة 

انواعها .  3- استصلح و استزراع الراضي البور أو الصحراوية , و منها :  )أ  ( استصلح و تجهيز الراضي 

بالمرفقات الساسية التي تجعلها قابله للستزراع .  )ب ( استزراع الراضي المستصلحة .  ويشترط في الحالتين 

ان تكون الراضى المخصصة لغراض الستصلح والستزراع وأن تستخدم طرق الرى الحديثة في الستزراع 

وليس الى بطريقة الغمر. فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار 

رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008.  4 - نشاط صناعة السينما و منها إقامة أو استئجار 

استوديوهات أو معامل النتاج السينمائي أو دور العرض أو تشغيلها , بما في ذلك من تصوير و تحميض و طبع و 

انتاج و عرض و توزيع.                                                                                              5- 

عموم الستيراد و التصدير في حدود المسموح به قانونا.  6- تأجير مخازن   مع التزام الشركة إفراد حسابات مالية 

مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا 

الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية مع 

عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار لضمانات والحوافز الواردة بالقانون ولئحته التنفيذية.  مع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
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49 - النوبارية للميكنة والخدمات الزراعية ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     2831 قيدت فى 2009-03-25 

برقم ايداع    609 وفى تاريخ  31-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :-  1-استصلح 

وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع   واستزراع الراضي المستصلحة   ويشترط في 

هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحديثة 

وليس الري بطريق الغمر)فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء  رقم350 لسنة 2007 , 

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنه 2008(.    2- إقامة وتشغيل محطة لفرز  وتعبئة و تغليف و تشميع و 

تعبئة و تدريج المحاصيل الزراعية.  3-إقامة وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية و المنتجات 

الصناعية و المواد الغذائية وتبريدها او تجميدها .  4-تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت 

او اللبان او التسمين او اللحوم .  5-تربية جميع أنواع الدواجن والطيور, سواء كان ذلك لنتاج السللت أو 

التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم  6-اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف بكافة انواعها  .  7-الميكنة 

والخدمات الزراعية باستخدام اللت الزراعية  .  8-عموم الستيراد والتصدير .  مع التزام الشركة باستيفاء 

شروط القيد بسجل المستوردين وفقا لحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 وشروط القيد بسجل المصدرين وفقا 

لحكام القانون رقم 118 لسنه 1975 .  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 

وتلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية و مركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار و لئحته التنفيذية ؛ و 

في حالة عدم النزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017 ولئحته التنفيذية ؛ مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار اليه بالضمانات و الحوافز الواردة 

به وبلئحته التنفيذية 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 .

50 - سى بورت للتجارة والهندسة - Sea Port ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     2858 قيدت فى 

08-04-2009 برقم ايداع    722 وفى تاريخ  31-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   غرض الشركة هو :  

1اعمال المقاولت والستشارات الهندسية  2-الشغال البحريه والتوكيلت الملحية للسفن ماعدا النقل السياحي   

3-التوكيلت التجارية  4-عموم التجارة والستيراد والتصدير   5-التوريدات العمومية   6-شراء وتملك واستئجار 

وادارة وتشغيل سفن اعالي البحار والقائمة بالفعل والسابق  بعد الحصول لها علي التراخيص من الجهات المعنيه 

وتمثيل ملك السفن وتموين السفن واعمال التخليص الجمركي والتوريدات البحرية للسفن ايا كان حمولتها .  7-

تجارة السيارات   8-اقامة وتشغيل مركز خدمة وصيانه السيارات   9-مقاولت النقل البري للبضائع   10-صميم 

وتنفيذ وتشغيل وادارة الموازين بكافة انواعها    11-الستثمار العقاري   12-التجارة العامة في مواد البناء   13-

الشحن والتفريغ للبضائع  14-اقامة وتشغيل وصيانة محطات خلط للخرسانه الجاهزه .  15-شراء وبيع وتاجير 

وامتلك الراضي بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء عليها او بيعها بحالتها او بعد اقامة  

المنشأت عليها واقامة المباني والوحدات السكنية والتجارية والدارية والترفيهيه لتمليكها او تأجيرها او ادارتها او 

استغللها لحسابها او لحساب الغير   16-التسويق العقاري    17- المشروعات عدا الدارة الفندقيه    18-اقامة 

وتشغيل مخازن البضائع )عدا مخازن الكيماويات والمواد الخطرة (   19التخليص الجمركي  20- اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع وتجميع قطع غيار السيارات والمعدات   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة   وتلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120لسنة 1982 

والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية وسجل المستوردين وتعديلته
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51 - فور ليف نيتورك جروب  4life network Group شركة سبق قيدها برقم     8503 قيدت فى 

02-06-2016 برقم ايداع    1885 وفى تاريخ  31-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه هو :  

الدعايه والعلن بكافه الوسائل المقرره والمسموعه  التجاره اللكترونيه .  3- عموم التجار ة .  2- -1

اقامه واستئجار استوديوهات  اقامه واداره وتنظيم وتشغيل الحفلت والمؤتمرات والمعارض .  5- والمرئيه .  4-

ومعامل النتاج السينمائي ودور العرض وتشغيلها بما في ذلك من تصوير وتحميض وطبع وانتاج وعرض وتوزيع 

تقديم الستشارات فيما عدا ) الستشارات القانونيه  كل ما سبق فيما عدا تملك استوديهات البث الذاعي .  6-

والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات الماليه عن 

الوراق الماليه لنشطه الشركات العامله في مجال الوراق المنصوص عليها في الماده 27 من قانون سوق رأس 

التسويق اللكتروني عبر  اقامه وتشغيل مطبعه .  9- التوكيلت التجاريه .  8- المال ولئحته التنفيذيه .  7-

توريد  انتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفه من صوت وصوره وبيانات .  11- النترنت .  10-

شراء وبيع وتأجير وامتلك الراضي بهدف  الستثمار العقاري .  13- وتركيب جميع انواع النجاره .  12-

تقسيمها وتخطيطها و مدها بالمرافق واعدادها للبناء عليها او بيعها بحالتها او بعد اقامه المنشأت عليها واقامه 

المباني والوحدات السكنيه والتجاريه والداريه والترفيهيه لتمليكها او تأجيرها او ادارتها اواستغللها لحسابها او 

عموم التصدير .  مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات  التسويق العقاري .  15- لحساب الغير .  14-

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

52 - مزرعتنا للنتاج الحيوانى Mazr3tnaa. )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     17944 قيدت فى 

09-09-2021 برقم ايداع    5457 وفى تاريخ  31-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة   

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 التفربخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم .   اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع وتجهيز اللحوم والوجبات نص الجاهزة والجاهزة بكافة انواعها .  اقامة وتشغيل المطاعم الثابته 

لتقديم الوجبات والمشروبات بكافة انواعها فيما عدا المشروبات الكحولية .  استصلح واستزراع الراضي البور او 

الصحراوية ومنها :  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .  استزراع 

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

وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع  وليس الري بطريق  الغمر . فيما عدا المناطق الصادر بها قرار 

قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 , ومراعاه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 

2008.   عموم التصدير .  الهندسة الوراثية في مجالت النباتية والحيوانية.  تجارة الجملة و تجارة التجزئة .  

اقامة ونشغيل مراكز تجارية.  اقامة وتشغيل سلسل المداد.  التسويق اللكتروني عبرالنترنت.   وذلك دون 

الخلل بالحكام والقوانين واللوائح والقرارات السارية , ويشترط 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 وذلك طبقآ لحكام القانون .

الكيان القانونى

1 - محمد عبد الحافظ سلمه حامد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     8176 قيدت فى 17-02-2016 برقم 

ايداع    584 وفى تاريخ  04-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

2 - محمد عبد العال احمد خليفة وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     11658 قيدت فى 13-09-2018 برقم ايداع    

4554 وفى تاريخ  24-08-2022    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  , 20015   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-06-2022 برقم ايداع    5164 الى    رويال لينز للنقل البري ) ش. م. م (

2 -  فى تاريج :02-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 20307   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-08-2022 برقم ايداع    6439 الى   كواليتى للخدمات والتموين

3 -  فى تاريج :02-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 20314   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-08-2022 برقم ايداع    6453 الى   ليزر روم للعيادات التخصصية

4 -  فى تاريج :04-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 20335   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-08-2022 برقم ايداع    6546 الى   سى ام ايه سى جى ام لتوكيلت النقل البحرى

5 -  فى تاريج :04-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 20336   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-08-2022 برقم ايداع    6552 الى   جينوين  للمصنوعات الجلديه

6 -  فى تاريج :07-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9189   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-08-2022 برقم ايداع    6599 الى   تساهيل للتمويل متناهى الصغر

7 -  فى تاريج :07-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9189   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-08-2022 برقم ايداع    6597 الى   تساهيل للتمويل متناهى الصغر

8 -  فى تاريج :07-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 12644   وتم 

Spark  ايداعه بتاريخ 06-03-2019 برقم ايداع    1349 الى   سبارك للخدمات الملحية والهندسة الحديثة

Maritime & Nova Engineering

9 -  فى تاريج :09-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 20366   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-08-2022 برقم ايداع    6666 الى   حصاد الشمس للستصلح الزراعى

10 -  فى تاريج :10-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 8002   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-12-2015 برقم ايداع    4105 الى   الموافقة على اندماج فرع الشركة اجنبيه تحت اسم بنك 

ابو ظبى الول )مندمج ( فى بنك عودة ش.م.م )دامج(

11 -  فى تاريج :10-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 8002   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-06-2021 برقم ايداع    3662 الى   الموافقة على اندماج فرع الشركة اجنبيه تحت اسم بنك 

ابو ظبى الول )مندمج ( فى بنك عودة ش.م.م )دامج(

12 -  فى تاريج :10-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 8002   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-06-2021 برقم ايداع    3663 الى   الموافقة على اندماج فرع الشركة اجنبيه تحت اسم بنك 

ابو ظبى الول )مندمج ( فى بنك عودة ش.م.م )دامج(

13 -  فى تاريج :10-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 8002   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-02-2016 برقم ايداع    629 الى   الموافقة على اندماج فرع الشركة اجنبيه تحت اسم بنك ابو 

ظبى الول )مندمج ( فى بنك عودة ش.م.م )دامج(

14 -  فى تاريج :10-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 8002   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-02-2016 برقم ايداع    627 الى   الموافقة على اندماج فرع الشركة اجنبيه تحت اسم بنك ابو 

ظبى الول )مندمج ( فى بنك عودة ش.م.م )دامج(
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15 -  فى تاريج :10-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 8002   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-12-2015 برقم ايداع    4104 الى   الموافقة على اندماج فرع الشركة اجنبيه تحت اسم بنك 

ابو ظبى الول )مندمج ( فى بنك عودة ش.م.م )دامج(

16 -  فى تاريج :10-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 8002   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-02-2016 برقم ايداع    628 الى   الموافقة على اندماج فرع الشركة اجنبيه تحت اسم بنك ابو 

ظبى الول )مندمج ( فى بنك عودة ش.م.م )دامج(

17 -  فى تاريج :10-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 20202   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-08-2022 برقم ايداع    6691 الى   ريفين انترناشيونال تريدنج

18 -  فى تاريج :13-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9189   وتم 

Tasaheel  ايداعه بتاريخ 13-08-2022 برقم ايداع    6777 الى   تساهيل للتمويل متناهى الصغر

Microfinance Company S.A.E Tasaheel

19 -  فى تاريج :13-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9826   وتم 

PYRAMIDS EXPRESS ) ( ايداعه بتاريخ 13-08-2022 برقم ايداع    6774 الى   بيراميدز اكسبريس

 PE

20 -  فى تاريج :13-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9826   وتم 

PYRAMIDS EXPRESS ) ( ايداعه بتاريخ 13-08-2022 برقم ايداع    6775 الى   بيراميدز اكسبريس

 PE

21 -  فى تاريج :13-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9826   وتم 

PYRAMIDS EXPRESS ) ( ايداعه بتاريخ 13-08-2022 برقم ايداع    6772 الى   بيراميدز اكسبريس

 PE

22 -  فى تاريج :13-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9826   وتم 

PYRAMIDS EXPRESS ) ( ايداعه بتاريخ 13-08-2022 برقم ايداع    6771 الى   بيراميدز اكسبريس

 PE

23 -  فى تاريج :13-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9826   وتم 

PYRAMIDS EXPRESS ) ( ايداعه بتاريخ 13-08-2022 برقم ايداع    6776 الى   بيراميدز اكسبريس

 PE

24 -  فى تاريج :13-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9826   وتم 

PYRAMIDS EXPRESS ) ( ايداعه بتاريخ 13-08-2022 برقم ايداع    6770 الى   بيراميدز اكسبريس

 PE

25 -  فى تاريج :13-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9826   وتم 

PYRAMIDS EXPRESS ) ( ايداعه بتاريخ 13-08-2022 برقم ايداع    6773 الى   بيراميدز اكسبريس

 PE

26 -  فى تاريج :14-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 18404   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-11-2021 برقم ايداع    6948 الى   المتوسط للنقل وادارة المشروعات

27 -  فى تاريج :14-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 20406   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-08-2022 برقم ايداع    6818 الى   الشمس لداره المنشات السياحيه

28 -  فى تاريج :16-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 20427   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-08-2022 برقم ايداع    6899 الى   ايت كو ليمتد لداره المطاعم والكافتريات

29 -  فى تاريج :16-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 20427   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-08-2022 برقم ايداع    6901 الى   ايت كو ليمتد لداره المطاعم والكافتريات

Page 120 of 197 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

30 -  فى تاريج :16-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 20427   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-08-2022 برقم ايداع    6898 الى   ايت كو ليمتد لداره المطاعم والكافتريات

31 -  فى تاريج :16-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 20427   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-08-2022 برقم ايداع    6897 الى   ايت كو ليمتد لداره المطاعم والكافتريات

32 -  فى تاريج :17-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1358   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-06-2002 برقم ايداع    217 الى   تقسيم الشركة السلمية للدوية والكيماويات والمستلزمات 

الطبية " فاركو للدوية " )شركة مساهمة مصرية  إلي شركتين الولي قاسمة

33 -  فى تاريج :17-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 20434   وتم 

ايداعه بتاريخ 17-08-2022 برقم ايداع    6927 الى   العزبة للستثمار

34 -  فى تاريج :18-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 8947   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-11-2016 برقم ايداع    3914 الى   الشركة الهندسية لصناعة الليد

35 -  فى تاريج :18-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 20453   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-08-2022 برقم ايداع    6970 الى   عصر الدهب لتجارة الدهب

36 -  فى تاريج :21-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9299   وتم 

Oleo Chem Limted ايداعه بتاريخ 19-02-2017 برقم ايداع    660 الى   أوليو كيم ليمتد

37 -  فى تاريج :22-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 20476   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-08-2022 برقم ايداع    7100 الى   التجار العرب للملبس و الحذية

38 -  فى تاريج :23-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 14373   وتم 

Sky Glass ايداعه بتاريخ 09-01-2020 برقم ايداع    161 الى   سكاى جلس

39 -  فى تاريج :23-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 20487   وتم 

safy telecomunications  ايداعه بتاريخ 23-08-2022 برقم ايداع    7164 الى   صافى للتصالت

40 -  فى تاريج :24-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 20496   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-08-2022 برقم ايداع    7202 الى   شركة فاب ايجيبت لدارة المطاعم وكافية شوب 

الفوشايز والتوكيلت الجارية

41 -  فى تاريج :28-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 20527   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-08-2022 برقم ايداع    7328 الى   عبدالمعطي محمد منصور وشركاة

42 -  فى تاريج :28-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 20528   وتم 

A To Z ايداعه بتاريخ 28-08-2022 برقم ايداع    7331 الى   ايه تو زد لصناعة وسائل النقل

43 -  فى تاريج :29-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 10870   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-08-2022 برقم ايداع    7368 الى   جوهرة للمجوهرات

44 -  فى تاريج :29-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 10870   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-08-2022 برقم ايداع    7367 الى   جوهرة للمجوهرات

45 -  فى تاريج :29-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 15924   وتم 

Logicca Shipping company ايداعه بتاريخ 03-11-2020 برقم ايداع    5325 الى   لوجيكا للشحن

46 -  فى تاريج :29-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 19872   وتم 

Davinci Beauty Lounge ايداعه بتاريخ 05-06-2022 برقم ايداع    4586 الى   دافنشى بيوتى لونج

47 -  فى تاريج :29-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 20539   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-08-2022 برقم ايداع    7351 الى   رامكو فارم لتجارة الدوية
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48 -  فى تاريج :30-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 14400   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-01-2020 برقم ايداع    255 الى   انترناشونال لستصلح الراضي  و الستيراد والتصدير

49 -  فى تاريج :31-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 8503   وتم 

4life network Group  ايداعه بتاريخ 02-06-2016 برقم ايداع    1885 الى   فور ليف نيتورك جروب

50 -  فى تاريج :31-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 13728   وتم 

ايداعه بتاريخ 31-08-2022 برقم ايداع    7473 الى   شركة مصر للمنشأت السياحية )ش م م(
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الشخاص

1 - جهاد محمد عثمان محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    49447   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-1992 برقم ايداع   997 تم التأشير فى تاريخ 24-03-1992  بــ :  تفويض السيد المحاسب / جهاد 

محمد عثمان محمد ) عضو مجلس الدارة ( منفردا  وذلك في بيع سيارات الشركة للغير أيا  كان نوعها وإستخراج 

رخصها وتجديدها سنويا  ودفع الرسوم والتأمينات وتحويل النمر المعدنية وكافة إجراءات المرور والتوقيع على 

عقود بيع سيارات الشركة أمام مصلحة الشهر العقاري وإدارات المرور المختلفة وفي إستخراج شهادات البيانات 

الموجهه للشهر العقاري والوراق الخاصة بذلك وله الحق أن يوكل من يشاء في بعض أو كل ما ذكر .

2 - أحمد أحمد أحمد أحمد اسماعيل العربى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    139229   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-11-1995 برقم ايداع   8034 تم التأشير فى تاريخ 16-11-1995  بــ :  ممثل عن الشركة 

المصرية لخدمات وهندسة سوائل الحفر ايمك ) ش.م.م(

3 - محمود طاهرحسن محمود  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    139229   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-11-1995 برقم ايداع   8034 تم التأشير فى تاريخ 16-11-1995  بــ :  تعديل سلطات 

وصلحيات مجلس الدارة فى تمثيل الشركة والتوقيع عنها لتصبح على النحو التالى :   يكون لكل من المهندس / 

محمود طاهر حسن طاهر - رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب , والمهندس / حسن محمود طاهر حسن - 

عضو مجلس الدارة , والسيد / عمرو محمود طاهر حسن - عضو مجلس الدارة ) منفردين ( سلطة تمثيل 

الشركة والتوقيع عنها لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية والتعاقد بإسم الشركة والتعامل بإسمها مع البنوك 

والتوقيع أمامها لجراء كافة العمليات البنكية دون حصر وبدون حد أقصى بما فى ذلك فتح وغلق الحسابات 

والسحب واليداع والتظهير وفتح العتمادات وإصدار وتحصيل الشيكات والكمبيالت والسندات الذنية 

والقتراض والرهن بضمان أصول الشركة والحصول على التسهيلت وغيرها من العمليات البنكية سواء الصرفية 

أو الئتمانية , كما يكون لهم ) منفردين ( سلطة البيع والرهن والتصرف فى أى أصل من أصول الشركة سواء 

الثابتة أو المنقولة بما فيها السيارات والعقارات بكافة أوجه التصرف الناقلة للملكية أو المقيدة لها وذلك فى حدود 

غرض الشركة وتسير أعمالها , ويكون لكل منهم حق تفويض أو توكيل الغير فى كل أو بعض الصلحيات 

المخولة إليه , ويكون للمهندس / محمود طاهر حسن طاهر . رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب . منفردآ 

سلطة منح الكفالت للغير .

4 - ادهم عادل ثابت مرسى عبد الحليم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13924   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-1996 برقم ايداع   2429 تم التأشير فى تاريخ 15-08-1996  بــ :  

5 - نجوى عبدالعزيز فهمى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13924   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-1996 برقم ايداع   2429 تم التأشير فى تاريخ 15-08-1996  بــ :  

6 - مى عادل ثابت مرسى عبد الحليم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13924   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-1996 برقم ايداع   2429 تم التأشير فى تاريخ 15-08-1996  بــ :  

7 - فرحه  محمد احمد سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    141501   وتم ايداعه بتاريخ    

08-10-1996 برقم ايداع   7929 تم التأشير فى تاريخ 08-10-1996  بــ :  ممثل عن شركة مطاحن ومخابز 

شمال القاهرة  بدل من السيد المهندس طارق صابر محمد عفيفى

8 - ابراهيم  مسعود ابراهيم مسعود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    144492   وتم ايداعه بتاريخ    

19-08-1997 برقم ايداع   6697 تم التأشير فى تاريخ 19-08-1997  بــ :  عن شركة العامرية لتكرير 

البترول
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9 - احمد عبد الموجود علم نصر  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    144492   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-08-1997 برقم ايداع   6697 تم التأشير فى تاريخ 19-08-1997  بــ :  بدل من السيد / احمد 

فؤاد سيد احمد ابو جنديه  إعتبارا  من تاريخ 2022/6/8////الموافقة على تعديل التوقيع البنكي ليكون من لهم حق 

رئيس مجلس  التوقيع عن الشركةهم السادة التي أسمائهم:   السيد المهندس / أحمد عبدالموجود علم نصر

مدير عام التخطيط  و التكاليف الهندسية توقيع أول  السيد المهندس/ خالد محمدعلي أحمد الدارة والعضو المنتدب

مدير عام الحسابات العامة والمدفوعات توقيع أول  السيد المحاسب / محمود عبد الرحمن محمود نصيب

توقيع ثان   مدير عام المراقبة المالية واليرادات توقيع ثان  السيد المحاسب / محمد محمد فوزي علي أبو الوفا

على أن تكون هذه التوقيعات كالتى :  أن يوقع إثنان فقط منهم مجتمعان وأن يكون أحدهما من السادة أصحاب 

 - التوقيع الول والخر من السادة أصحاب التوقيع الثاني على ما يلي :  - الشيكات الصادرة وأوامر الدفع البنكية

- فك وربط الودائع  طلب إصدار خطابات الضمان بالعملة المصرية والجنبية  - طلب فتح العتمادات المستندية

بالعملة المصرية والجنبية  - عقود القروض والئتمان التجاري   أما فيما يختص بتوكيل الغير فى إتخاذ 

الجراءات القانونية اللزمة فهو حق منفرد للسيد/ رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب.  أما فيما يختص 

بالرهون التجارية والعقارية والقروض طويلة الجل فيتم ذلك بعد العرض على مجلس الدارة وموافقته

10 - مراد عبده عزيز  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    144600   وتم ايداعه بتاريخ    1997-08-27 

برقم ايداع   7032 تم التأشير فى تاريخ 27-08-1997  بــ :  استقاله

28 - محمد السيد حسن رزق حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    528   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-1998 برقم ايداع   1335 تم التأشير فى تاريخ 05-05-1998  بــ :  

29 - ابراهيم السيد حسن رزق حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    528   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-1998 برقم ايداع   1335 تم التأشير فى تاريخ 05-05-1998  بــ :  

30 - رنا رزق حسن رزق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    528   وتم ايداعه بتاريخ    1998-05-05 

برقم ايداع   1335 تم التأشير فى تاريخ 05-05-1998  بــ :  

31 - ريهام رزق حسن رزق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    528   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-1998 برقم ايداع   1335 تم التأشير فى تاريخ 05-05-1998  بــ :  

32 - احمد رزق حسن رزق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    528   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-1998 برقم ايداع   1335 تم التأشير فى تاريخ 05-05-1998  بــ :  

11 - شيرين عادل حليم عازر فانوس  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    144600   وتم 

ايداعه بتاريخ    27-08-1997 برقم ايداع   7032 تم التأشير فى تاريخ 27-08-1997  بــ :  تجديد مدة 

مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات - تختص كل من الستاذة / شيرين عادل حليم عازر فانوس ) رئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب ( والسيدة / مارى نادية كمال قسطندى فانوس - ) منفردين او مجتمعين ( بحق الدارة 

والتوقيع نيابة عن الشركة على كافة معاملتها تجاه الغير وتمثيل الشركة تمثيل كامل امام كافة الجهات الحكومية 

وغير الحكومية , ولهما في ذلك اوسع السلطات والختصاصات اللزمة لدارة الشركة ولهما الحق فى ابرام كافة 

العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة , وكذلك لهما الحق فى تاجير وشراء وبيع العقارات والمنقولت 

والسيارات وكافة الصول المادية والمعنوية للشركة والتوقيع على كافة العقود والوكالت امام الشهر العقاري , 

ولهما حق التوقيع عن الشركة امام كافة البنوك وفتح الحسابات المختلفة والسحب واليداع واصدار الشيكات وفتح 

العتمادات والقتراض من البنوك سواء بتسهيلت ائتمانية او قروض قصيرة وطويلة الجل والتوقيع على عقود 

القروض والتسهيلت الئتمانية وعقد الرهن التجاري والعقاري , ولهما حق تفويض او توكيل الغير فى كل او 

بعض مما ذكر.

12 - مارى ناديه كمال فانوس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    144600   وتم ايداعه بتاريخ    

27-08-1997 برقم ايداع   7032 تم التأشير فى تاريخ 27-08-1997  بــ :  والعضو المنتدب

13 - هنا حليم عادل حليم عازر فانوس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    144600   وتم ايداعه بتاريخ    

27-08-1997 برقم ايداع   7032 تم التأشير فى تاريخ 27-08-1997  بــ :  
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14 - ميريام يسري حسن فريج  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    145008   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-10-1997 برقم ايداع   8397 تم التأشير فى تاريخ 12-10-1997  بــ :  تجديد مدة مجلس 

الدارة لمدة ثلث سنوات اعتبارا من تاريخ انعقاد الجمعية العامه العادية بتاريخ 17/7/2022   مع  بقاء  

الختصاصات والصلحيات وحق الدارة والتوقيع للسيد/ ميريام يسرى حسن فريج رئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب كما هى مدونه بالسجل التجارى دون تعديل .

15 - محمد كمال السيد مصطفى عبد الرحمن  مدير عام   المقيد برقم قيد    2286   وتم ايداعه بتاريخ    

16-10-1997 برقم ايداع   537 تم التأشير فى تاريخ 16-10-1997  بــ :  

16 - بهجت نصيف اسكندر منقريوس  مدير عام   المقيد برقم قيد    2286   وتم ايداعه بتاريخ    

16-10-1997 برقم ايداع   537 تم التأشير فى تاريخ 16-10-1997  بــ :  

17 - جهاد محمد عثمان محمد  مدير عام   المقيد برقم قيد    2286   وتم ايداعه بتاريخ    16-10-1997 برقم 

ايداع   537 تم التأشير فى تاريخ 16-10-1997  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتهما مع الغير ولهم 

منفردين أومجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات للتعامل بإسمها وإجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن 

غرض الشركة وعلى الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم 

ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وإبرام جميع العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل لهم شراء جميع المواد والمهمات والبضائع 

والمنقولت والقتراض بطريق العتمادات.  أما القروض غير المفتوح بها إعتمادات بالبنوك والمشتريات 

والمبادلت وبيع المحلت التجارية والعقارات والرهون وكذلك الشتراك في المؤسسات الخرى فل يجوز 

إجراؤها إل بعد موافقة الجمعية العامة بأغلبية الشركاء الحائزة لثلثة أرباع رأس المال وليكون التصرف ملزما  

للشركة إل إذا وقعه المدير أوغيره من العاملين بالشركة مشفوعا  بالصفة التي يتعامل بها .

18 - عمر اسماعيل ابراهيم حسنين  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    145548   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-1997 برقم ايداع   10194 تم التأشير فى تاريخ 01-12-1997  بــ :  حق الداره والتوقيع عن 

الشركه والمسئوليه امام الجهات الرسميه للطرف الول السيد / عمر اسماعيل ابراهيم حسنين منفردا وله حق 

تمثيل الشركة والتوقيع نيابه عنها امام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه ايا كانت وحق اجراء كافه العقود 

والمعاملت الداخله ضمن غرض الشركه وابرام جميع عقود البيع والشراء والمشاركات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركه بالنقد أو الجل والتعامل مع البنوك من سحب وإيداع وصرف الشيكات والرهن والقتراض من 

البنوك وكافه المعاملت البنكيه الخرى وله حق بيع وشراء كافه اصول الشركه منفردا وله الحق فى بيع السيارات 

منفردا وله حق توكيل الغير فيما عدا الشريك الموصى .

19 - صديقه محمد  عبده الشناوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145723   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-1997 برقم ايداع   10796 تم التأشير فى تاريخ 20-12-1997  بــ :  

20 - نسرين محمد سعد الشربينى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145723   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-1997 برقم ايداع   10796 تم التأشير فى تاريخ 20-12-1997  بــ :  

21 - نجلء محمد سعد محمد الشربيني  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145723   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-1997 برقم ايداع   10796 تم التأشير فى تاريخ 20-12-1997  بــ :  

22 - نانسى محمد سعد محمد الشربينى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145723   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-1997 برقم ايداع   10796 تم التأشير فى تاريخ 20-12-1997  بــ :  

23 - محمد محمد سعد محمد الشربينى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145723   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-1997 برقم ايداع   10796 تم التأشير فى تاريخ 20-12-1997  بــ :  

24 - رزق حسن رزق حسن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    528   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-1998 برقم ايداع   1335 تم التأشير فى تاريخ 05-05-1998  بــ :  اعادة انتخاب وتشكيل مجلس 

الدارة عن دورته من 8-7-2022 ولمدة ثلث سنوات بذات التشكيل والختصاصات الواردة بالسجل التجارى 

كما هو .

25 - السيد حسن رزق حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    528   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-1998 برقم ايداع   1335 تم التأشير فى تاريخ 05-05-1998  بــ :  المنتدب

26 - هدى سعيد احمد مرسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    528   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-1998 برقم ايداع   1335 تم التأشير فى تاريخ 05-05-1998  بــ :  
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27 - مني فاروق محمد لطفي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    528   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-1998 برقم ايداع   1335 تم التأشير فى تاريخ 05-05-1998  بــ :  

33 - منى زكى عبدالحميد محمد الدكاوى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    1493   وتم 

ايداعه بتاريخ    20-09-1998 برقم ايداع   4415 تم التأشير فى تاريخ 20-09-1998  بــ :  انتخاب مجلس 

الدارة لتسيير أعمال الشركة اثناء التوقف المؤقت لحين الدعوة لجمعية عامة غير عادية لحل و تصفية الشركة  

على  أن يكون صلحيات رئيس مجلس الدارة العضو منتدب والعضو المنتدب السيدة راوية مصطفى جلل هو 

حق التوقييع عن الشركة لدى البنوك و جميع الجهات الرسمية منفردة أو مجتمعة وتوكيل الغير وله الحق فى رهن 

وبيع وشراء الصول الثابتة .

34 - راويه مصطفي جلل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1493   وتم ايداعه بتاريخ    

20-09-1998 برقم ايداع   4415 تم التأشير فى تاريخ 20-09-1998  بــ :  منتدب

35 - نهله محمد على حافظ  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1493   وتم ايداعه بتاريخ    

20-09-1998 برقم ايداع   4415 تم التأشير فى تاريخ 20-09-1998  بــ :  

36 - عزه مهدي مصطفي مهدي  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    149155   وتم 

ايداعه بتاريخ    23-11-1998 برقم ايداع   10542 تم التأشير فى تاريخ 23-11-1998  بــ :  وعضو منتدب 

من ذوى الخبرة - استقاله

37 - محمد عبدالحميد حموده الديب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    149155   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-1998 برقم ايداع   10542 تم التأشير فى تاريخ 23-11-1998  بــ :  تشكل مجلس الداره

38 - هشام عبد العزيز ابراهيم القطان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    149155   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-1998 برقم ايداع   10542 تم التأشير فى تاريخ 23-11-1998  بــ :  

39 - محمد عبدالمجيد عباس رمضان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    149155   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-1998 برقم ايداع   10542 تم التأشير فى تاريخ 23-11-1998  بــ :  

40 - فتحيه على  عبد الدايم حسن البنا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    149155   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-1998 برقم ايداع   10542 تم التأشير فى تاريخ 23-11-1998  بــ :  

41 - محمود حاتم عبد الحليم السيد القاضي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    2770   وتم 

ايداعه بتاريخ    11-04-1999 برقم ايداع   1729 تم التأشير فى تاريخ 11-04-1999  بــ :  تجديد عضوية 

مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات اعتبارا من 21 يونيو 2022 مع بقاء الصلحيات الممنوحة لكل من رئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب وعضو مجلس الدارة المنتدب واعضاء مجلس الدارة كما هى واردة بالسجل 

التجارى

42 - مدحت محمود حاتم عبد الحليم السيد القاضي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2770   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-04-1999 برقم ايداع   1729 تم التأشير فى تاريخ 11-04-1999  بــ :  المنتدب

43 - هالة محمود حاتم عبد الحليم القاضى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2770   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-1999 برقم ايداع   1729 تم التأشير فى تاريخ 11-04-1999  بــ :  

44 - نشوى محمود حاتم عبد الحليم القاضى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2770   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-1999 برقم ايداع   1729 تم التأشير فى تاريخ 11-04-1999  بــ :  

45 - حاتم عبد المنعم محمد منتصر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2770   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-1999 برقم ايداع   1729 تم التأشير فى تاريخ 11-04-1999  بــ :  

46 - عمر احمد محمد جوده النجار  مدير عام   المقيد برقم قيد    2770   وتم ايداعه بتاريخ    1999-04-11 

برقم ايداع   1729 تم التأشير فى تاريخ 11-04-1999  بــ :  

47 - طارق عبد الغنى  محمود الفحام  مدير فرع   المقيد برقم قيد    2770   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-1999 برقم ايداع   1729 تم التأشير فى تاريخ 11-04-1999  بــ :  مدينة دمياط الجديدة  بدل من 

اسلم زين العابدين عبيدى

48 - سيد فتحى محمود على البغدادى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    2973   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-05-1999 برقم ايداع   2359 تم التأشير فى تاريخ 12-05-1999  بــ :  استمرار مجلس الدارة 

بذات الصلحيات والختصاصات
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49 - سامح احمد محمد على العمرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    142327   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-1996 برقم ايداع   10635 تم التأشير فى تاريخ 21-08-1999  بــ :  ممثل عن الشركة القابضة 

للنقل البحرى والبرى

50 - ايمن زغلول عبد السلم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    142327   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-1996 برقم ايداع   10635 تم التأشير فى تاريخ 21-08-1999  بــ :  ممثل عن اتحاد العاملين 

المساهمين - استقاله

51 - طارق محمد شوقى محمد على  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    142327   وتم 

ايداعه بتاريخ    18-12-1996 برقم ايداع   10635 تم التأشير فى تاريخ 21-08-1999  بــ :  ممثل للشركة 

القابضة للنقل البحرى والبرى -  اعادة تشكيل مجلس الدارة

52 - نبيل احمد محمد احمد العريان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    142327   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-1996 برقم ايداع   10635 تم التأشير فى تاريخ 21-08-1999  بــ :  ممثل عن الشركة القابضة 

للنقل البحرى والبرى

53 - عزت احمد فتح ا حريشه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    142327   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-1996 برقم ايداع   10635 تم التأشير فى تاريخ 21-08-1999  بــ :  ممثل لشركة السكندرية لتداول 

الحاويات والبضائع

54 - صدف حسين  عبد الخالق البارودى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    142327   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-1996 برقم ايداع   10635 تم التأشير فى تاريخ 21-08-1999  بــ :  ممثل عن القطاع الخاص

55 - علء الدين محمد علي حسن سيف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4544   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2000 برقم ايداع   215 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2000  بــ :  المنتدب

56 - جيهان علي محمد توفيق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4544   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2000 برقم ايداع   215 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2000  بــ :  

57 - على محمد على حسن سيف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4544   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2000 برقم ايداع   215 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2000  بــ :  تجديد عضوية مجلس الدارة 

لثلث سنوات

58 - مصطفى محمد على السيد عبادة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5414   وتم ايداعه بتاريخ    

21-06-2000 برقم ايداع   3319 تم التأشير فى تاريخ 21-06-2000  بــ :  

59 - محمد على السيد على عباده  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5414   وتم ايداعه بتاريخ    

21-06-2000 برقم ايداع   3319 تم التأشير فى تاريخ 21-06-2000  بــ :  إعادة تشكيل  مجلس الدارة و 

تحديد إختصاصاته ليكون تشكيل  مجلس الدارة   وتحديد اختصاصاتة كالتالى : ان يكون حق التوقيع للسيد / 

محمد على السيد على عباده  بصفتة رئيس مجلس ادارة  و لرئيس مجلس الدارة حق التوقيع على عقود البيع 

والشراء للراضى والعقارات و المنقولت و شراء و بيع السيارات والمعدات من اصل الشركة وغيرها باسم 

الشركة و الحضور امام الشهر العقارى و التوثيق فى الجهات الرسمية والحكومية وقطاع العمال العام و القطاع 

الخاص و التوقيع على عقود التسهيلت المصرفية و الئتمانية و الرهن وفك الرهن وجميع المعاملت مع البنوك 

من سحب وايداع وفتح الحسابات واغلقها وفتح العتمادات المستندية لدى البنوك والهيئات المالية وله حق 

القراض والرهن من البنوك المصرية و المشتركة والجنبية وكذلك ضمان حق كفاله الغير ولهما حق تفويض و 

توكيل الغير فى الجراءات السابقة

60 - صباح يونس عبد الجليل رشوان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5414   وتم ايداعه بتاريخ    

21-06-2000 برقم ايداع   3319 تم التأشير فى تاريخ 21-06-2000  بــ :  

61 - مجدى حسنى خليل عبدالنعيم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    155501   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-10-2000 برقم ايداع   8600 تم التأشير فى تاريخ 26-10-2000  بــ :  اول :ـ تجديد مدة 

مجلس الدارة لثلث سنوات تبداء من تاريخ نهاية المدة الحالية   ثانيا :ـ تفويض السيد / رئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب فى التوقيع على عقود كفالة الشركات الشقيقة –                                   ) شركة خلفاء 

خليل عبد النعيم  ) ش.ذ.م.م ( وشركة اسكندرية للصاج المعرج – اليكس بروفيل – مجدى حسنى خليل وشريكتيه 

– توصية بسيطه –  ) شركة السكندرية لللواح العازلة - اليكس بانل  ) ش.ذ.م.م (
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62 - شريف سعيد محمد الصفطاوي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6440   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2001 برقم ايداع   434 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2001  بــ :  المنتدب للسيد الستاذ / سامي عبد 

الرحيم فؤاد عبد الرواف - رئيس مجلس الدارة -  والسيد الدكتور / شريف سعيد محمد الصفطاوي - العضو 

المنتدب  ) مجتمعين أو منفردين ( الحق في تمثيل الشركة أمام كافة الجهات والمصالح الحكومية وغير الحكومية 

وعلى وجه الخصوص الشهر العقاري والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية 

والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 

والمحافظات والمحليات والهيئة القومية للتأمينات الجتماعية ومكاتب العمل والسجل التجاري ومصلحة الضرائب 

ومصلحة الجمارك ووزارة القوى العاملة والتعامل مع إدارات المرور واستخراج التراخيص وتجديدها 

ســـــــــــــنويا وكافة التراخيص  الخرى والتجديد وحـق التوقيع على عقود البيع والشراء للسيارات وغير ذلك 

مما يدخل في نشاط الشركة ولهما الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر سابقا . وللسيد الستاذ / 

سامي عبد الرحيم فؤاد عبد الرواف -رئيس مجلس الدارة الحق في التوقيع على كافة عقود البيع والشراء البتدائية 

والنهائية للعقارات والوحدات السكنية في حدود نشاط الشركة. وللسيد الستاذ / سامي عبد الرحيم فؤاد عبد الرواف 

- رئيس مجلس الدارة -  والسيد الدكتور / شريف سعيد محمد الصفطاوي - العضو المنتدب - ) مجتمعين بدون 

حد اقصي ( حق القتراض والرهن والمتياز والتسهيلت الئتمانية والتوقيع علي العقود و تمثيل الشركة والتعامل 

مع البنوك والمصارف بشأن فتح الحسابات والسحب واليداع والصرف والتوقيع علي الشيكات وتظهير الشيكات 

والتوقيع عليها للغير .

63 - عمرو احمد محمد مصطفى بدوى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    2390   وتم 

ايداعه بتاريخ    11-03-2001 برقم ايداع   128 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2001  بــ :  ممثل  عن شركة 

بتروجت بدل  من السيد المهندس / اشرف محمد امام دياب .  ـ الغاء توقيع السيد المهندس / اشرف امام دياب من 

التوقيع على اتفاقيات التسهيلت الئتمانية والمعاملت المصرفيه .  ـ إضافة توقيع السيد المهندس / عمرو احمد 

محمد مصطفى بدوي - رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب على اتفاقيات التسهيلت الئتمانية والمعاملت 

المصرفيه )مجموعة أولى( , مع تفويض سيادته في الضافة او الحذف لكل مجموعة من المجموعات المفوضة 

بالتوقيع على الشيكات والمعاملت المصرفيه .

64 - محمد رشدى جلل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2390   وتم ايداعه بتاريخ    2001-03-11 

برقم ايداع   128 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2001  بــ :  ممثل  عن شركة بتروجت وذلك بدل  من السيد 

المهندس / نبيل صلح جابر نصار .

65 - خالد محمد السيد موافى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2390   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2001 برقم ايداع   128 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2001  بــ :  ممثل  عن شركة بتروجت وذلك 

بدل  من السيد المهندس / محمد حسن رضوان بدران  .

66 - اسكندر مخايل البيطار  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35703   وتم ايداعه بتاريخ    

13-03-2002 برقم ايداع   1209 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2002  بــ :  تجديد تعيين مجلس الدارة على 

النحو السابق و تحديد صلحيات  السيد / رئيس مجلس الدارة  والسيد / العضو المنتدب على النحو التالى :   لهما 

كافة السلطات للتعامل بإسم الشركة  وإجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة كما يكون لهما 

الحق فى التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين أمام كافة الجهات الرسمية والحكومية والغير حكومية وأمام 

البنوك ولهما الحق فى فتح الحسابات والعتمادات المستندية وإغلقها وتوقيع الشيكات والكمبيالت وتظهيرها 

مجتمعين أو   منفردين وتوقيع كافة العقود بأنواعها ويكون لهما الحق فى تسيير أعمال الشركة مجتمعين أو 

منفردين ولهما الحق فى توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ماذكر

67 - محمد فؤاد عبدالوهاب محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8475   وتم ايداعه بتاريخ    

28-04-2002 برقم ايداع   1931 تم التأشير فى تاريخ 28-04-2002  بــ :  

68 - عمر فؤاد عبد الوهاب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8475   وتم ايداعه بتاريخ    

28-04-2002 برقم ايداع   1931 تم التأشير فى تاريخ 28-04-2002  بــ :  
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69 - فؤاد عبد الوهاب محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8475   وتم ايداعه بتاريخ    

28-04-2002 برقم ايداع   1931 تم التأشير فى تاريخ 28-04-2002  بــ :  اعادة تشكيل مجلس الدارة  

تجديد مدة مجلس الدارة الحالى لمدة جديدة اعتبارا من تاريخ الجتماع وتنتهى بعد انقضاء المدة القانونية   ولهم 

حق ادارة الشركة والتوقيع مجتمعين او منفردين فى كافة النواحى المالية والدارية ولهم الحق فى تمثيل الشركة 

امام كافة الجهات الحكومية والمحاكم وتحرير العقود مع الموردين و العملء وتمثيل الشركة امام البنوك والتوقيع 

على الشيكات واستلمها وصرفها وفتح الحسابات الخاصة بالشركة

70 - شيرين عبد المنعم موسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8824   وتم ايداعه بتاريخ    

29-07-2002 برقم ايداع   3539 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2002  بــ :  

71 - خالد عبد الواحد ابراهيم البسومى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8824   وتم ايداعه بتاريخ    

29-07-2002 برقم ايداع   3539 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2002  بــ :  اعادة تشكيل مجلس الدارة 

وتحديد اختصاصاته على النحو التالى يظل للسيد / خالد  عبد الواحد البسومى  رئيس مجلس الدارة حق الدارة 

والتوقيع عن الشركة  منفردا  وكافة الصلحيات السابقة كما هى  واردة بالسجل التجارى .

72 - احمد خالد عبد الواحد ابراهيم  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8824   وتم ايداعه بتاريخ    

29-07-2002 برقم ايداع   3539 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2002  بــ :  

73 - ماهينور خالد عبد الواحد ابراهيم البسومى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8824   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-07-2002 برقم ايداع   3539 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2002  بــ :  

74 - نبيل عبد الحليم عبد النبي  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    8824   وتم ايداعه بتاريخ    

29-07-2002 برقم ايداع   3539 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2002  بــ :  

75 - احمد حلمى محمد الغربى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10223   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2003 برقم ايداع   4183 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2003  بــ :  استقاله

76 - صلح الدين عبد المنعم عبد الغنى عوض  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10223   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-08-2003 برقم ايداع   4183 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2003  بــ :  

77 - سمير كمال خليل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10223   وتم ايداعه بتاريخ    2003-08-24 

برقم ايداع   4183 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2003  بــ :  

78 - مصطفى محمد السيد رحال  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10223   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2003 برقم ايداع   4183 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2003  بــ :  تجديد تعين مجلس ادارة الشركة 

لمدة ثلث سنوات من تاريخ الجمعية15-10-2021 -  تشكيل مجلس الدارة  وتكون اختصاصات مجلس الدارة 

كالتي :  يملك حق التوقيع علي معاملت الشركة وتعهداتها المهندس / مصطفي محمد السيد رحال وله حق تمثيل 

الشركة والتوقيع علي كافة العقود بأسم الشركة وعقود الشراء والبيع والرهن للعقارات و الراضي و الوحدات 

السكنية والدارية والتجارية والمنقولت والسيارات وغيرها باسم الشركة ولغراض الشركة وله قبض الثمن سواء 

نقدا او بشيكات بنكية سواء باسمه او باسم الشركة والتوقيع علي العقود النهائية امام الشهر العقاري وتمثيل الشركة 

امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والخاص والتعامل مع المحافظات 

والحياء والمراكز الذكية وشركات الكهرباء والمياه والغاز واي نوع من المعاملت المالية مع البنوك والمصارف 

والهيئات المالية كالسحب واليداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات والرهن والقتراض وله حق 

توكيل وتفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

79 - جنكيز تاتش  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1718   وتم ايداعه بتاريخ    02-11-2003 برقم 

ايداع   410 تم التأشير فى تاريخ 02-11-2003  بــ :  تكون الصلحيات للسيد / احمد محمد محمود شعبان  

مدير الحسابات و السيد / اقطاى جونش مدير التخطيط   لهما حق شراء وبيع كافة الصول الثابتة والمنقولة 

والمركبات والسيارات والشاحنات بكافة انواعها والتوقيع على ذلك أمام الشهر العقارى وإدارات المرور وكافة 

الجهات الحكومية وغير الحكومية.  و لهما الحق في توكيل او تفويض الغير في كل اوبعض الصلحيات الممنوحة 

لهم, وكذلك لهم الحق في توكيل محامين بالنيابه عن الشركة في كل ما يتعلق بشئون الشركه مع القضاء وكل 

ماشابه ذلك .
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80 - منى جلل فهمى عبدالوهاب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10486   وتم ايداعه بتاريخ    

04-11-2003 برقم ايداع   6587 تم التأشير فى تاريخ 04-11-2003  بــ :  اعادة تشكيل  مجلس ادارة 

الشركة لدورة جديدة مدتها ثلث سنوات بذات التشكيل الحالى مع البقاء على سلطات التوقيع بالنابة عن الشركة 

والواردة  بالسجل التجارى كما هى  دون تغيير  .

81 - محمد حسن عبد القادر ابراهيم حسين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    10592   وتم 

ايداعه بتاريخ    10-12-2003 برقم ايداع   7115 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2003  بــ :  تجديد مدة 

مجلس الدارة لثلث سنوات قادمة بنفس تشكيله وصلحياته وتفويضاته الواردة بالسجل التجاري .

82 - علء الدين احمد عطية ابراهيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    165600   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2004 برقم ايداع   4259 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2004  بــ :  تجديد و تغيير عضوية مجلس 

الدارة و اعادة التشكيل   ولهم نفس صلحيات المجلس السابق

83 - محمد احمد محمد حمبوطة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    165600   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2004 برقم ايداع   4259 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2004  بــ :  

84 - ياسر جلل محمد مصطفى رجب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    165600   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2004 برقم ايداع   4259 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2004  بــ :  

85 - عبد الوهاب عبد ا عبد الكريم الخريجى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    165600   وتم ايداعه 

بتاريخ    30-05-2004 برقم ايداع   4259 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2004  بــ :  تفويض الستاذ 

عبدالوهاب عبدا الخريجي و الستاذ فهد عبدالعزيز سليمان الحمدان في التوقيع منفردين أو مجتمعين علي عقود 

التسوية بشان انفساخ العقد المؤرخ 25 مارس 2017 و المبرم بين الشركة و محافظة السكندرية و الذي سيتم 

إعداده من اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الستثمار بعد التصديق عليه و اعتماده من مجلس الوزراء و له 

الحق في تفويض من يراه في استلم شيكات مبلغ التعويض المنصوص عليها بالعقود

86 - حسام ثروت محمد وصفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    165600   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2004 برقم ايداع   4259 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2004  بــ :  

87 - عمرو محمود احمد اللقانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    165600   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2004 برقم ايداع   4259 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2004  بــ :  

88 - فهد عبد العزيز سليمان الحمدان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    165600   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2004 برقم ايداع   4259 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2004  بــ :  

119 - ماهيناز محمد عوض هلل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2518   وتم ايداعه بتاريخ    

28-09-2008 برقم ايداع   2079 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2008  بــ :  

120 - جيداء محمد اشرف محمد فؤاد الغنيمى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2518   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-09-2008 برقم ايداع   2079 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2008  بــ :  

121 - منة ا محمد اشرف محمد فؤاد الغنيمى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2518   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-09-2008 برقم ايداع   2079 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2008  بــ :  

122 - كريم محمد عيد محمد عيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    37746   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-2002 برقم ايداع   5146 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2008  بــ :  استقاله

89 - صفوت صلح الدين على النحاس  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    114458   وتم 

ايداعه بتاريخ    30-07-1985 برقم ايداع   4978 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2004  بــ :  وافق مجلس 

الدارة على تكهين السيارة رقم  ج  هـ  ي  9523 ماركة لدا موديل 2007 رقم شاسيه 710891 ورقم  موتور 

8547478 وتسليمها لشركة مصر للتامين مقابل صرف التعويض فى حدود 25000 جنيه  وتفويض السيد 

الستاذ / عمرو عبد العزيز عبد الحميد - مدير ادارة الشئون القانونية  - فى التوقيع على عقد التنتازل عن السيارة  

لدى  مامورية  الشهر العقارى  والتوثيق  .
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90 - نجيب محمد محمد مسعود  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    4239   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-04-2001 برقم ايداع   264 تم التأشير فى تاريخ 01-11-2004  بــ :  ايماء الى  خطاب اللجنة  

رقم  2103 الصادر  بتاريخ  8-8-2022  بشان شركة مستشفى  الحجاز  للخدمات الطبية  سجل  تجارى  رقم  

4239  مكتب سجل تجارى  استثمار السكندرية  المتضمن  اضافة كل من  الدكتور  / محمد حسين  زكى  

الدقاق مدير المستشفى  والستاذ / سمير  محمد فتح ا  جاد  خير ا  مجتمعين  امام جميع البنوك  العاملة  فى  

ج . م . ع  وللول حق التوقيع على  معاملت المستشفى  ومتعهداتهت  وله حق تعيين عدة  مديرين او وكلء 

مفوضين وان يوقع  عن المستشفى  منفردا  وله كافة الصلحيات والختصاصات فى ادارة المستشفى  والتعامل 

مع جميع جميع  الجهات الخارجية  وفى  ماعدا  ذلك من اختصاصات يتم  الرجوع  الى اللجنة  .

91 - ابراهيم القطب عبدالعزيز قطب ساروخ  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    24   وتم 

ايداعه بتاريخ    26-03-2005 برقم ايداع   39 تم التأشير فى تاريخ 26-03-2005  بــ :  تجديد مدة تعيين 

مجلس إدارة الشركة ويظل مجلس إدارة الشركة كما هو   إضافة صلحيات للسيد رئيس مجلس الدارة إبراهيم 

القطب عبد العزيز قطب ساروخ كالتالي:- تظل كافة الصلحيات المؤشر بها في السجل التجاري كما هي دون 

تعديل ويضاف إليها للسيد/ إبراهيم القطب عبد العزيز قطب ساروخ رئيس مجلس الدارة .حق التفويض أو 

التوكيل للغير في كل أو بعض مما سبق من الصلحيات المؤشر بها .

92 - صلح الدين عبد العزيز قطب ساروخ  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24   وتم ايداعه بتاريخ    

26-03-2005 برقم ايداع   39 تم التأشير فى تاريخ 26-03-2005  بــ :  

93 - محمد عماد الدين عبد العزيز قطب ساروخ  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24   وتم ايداعه بتاريخ    

26-03-2005 برقم ايداع   39 تم التأشير فى تاريخ 26-03-2005  بــ :  

94 - حسنى احمد مصطفى الشاذلى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    152   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2005 برقم ايداع   252 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2005  بــ :  السيد / محمد عبد ا عبد ا عبد 

القادر بصفته المدير المالي للشركة في تمثيل الشركة والتعامل باسمها والتوقيع نيابة عن الشركة و مسئوليته 

القانونية الكاملة امام الجهات التيه : مصلحة الضرائب المصرية بكافة مؤسساتها ومصلحة الجمارك المصرية 

وكذا امام الهيئة العامة للصادرات والواردات 33والسيد /علي سعد علي محمود هو المدير المسئول عن النتاج في 

كافة مراحله للشركة عن التأمينات الجتماعية وعن تراخيص السيارات وعن مخازن الشركة  وتبقى الصلحيات 

السابقة كما هى .

95 - مريم محمد عبدالسلم محمود الشافعي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    166   وتم ايداعه بتاريخ    

05-06-2005 برقم ايداع   276 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2005  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن السيد / يوسف محمد عبد السلم الشافعي والسيدة / مريم محمد 

عبد السلم محمود  الشافعي )مجتمعين او منفردين( ولهما 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 والرهن والقتراض والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن غراضها , 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 وله حق توكيل الغير فى كل او بعض ما 

ذكر .

117 - مهند محمد اشرف فؤاد الغنيمى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2518   وتم ايداعه بتاريخ    

28-09-2008 برقم ايداع   2079 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2008  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة لمدة 

ثلث سنوات بنفس صلحياته  واعادة تشكيلة  -وللسيد / مهند محمد أشرف فؤاد الغنيمي - رئيس مجلس ادارة - 

والستاذ/ مؤمن محمد أشرف محمد فؤاد الغنيمي - نائب رئيس مجلس ادارة - مجتمعين فقط الصلحيات التية: 

حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها ولهما الحق في تعيين المديرين أو الوكلء وأن يكون لهما حق التوقيع 

عن الشركة مجتمعين فقط ولرئيس  مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة مجتمعين فقط حق التعامل مع 

البنوك بالسحب واليداع والتوقيع على الشيكات والتوقيع على عقود البيع والشراء أمام الشهر العقاري وابرام 

التعاقدات والمعاملت مع الغير والتعامل مع كافة المصالح الحكومية و الغير حكومية باسم ولصالح الشركة 

ومنحهم حق فتح حسابات البنوك وسحب وايداع الموال وحق القتراض من البنوك والرهن بكافة الضمانات.
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118 - مؤمن محمد اشرف محمد فؤاد الغنيمى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2518   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-09-2008 برقم ايداع   2079 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2008  بــ :  

96 - عادل  حمدى  السيد كامل  سيف  مدير   المقيد برقم قيد    166   وتم ايداعه بتاريخ    2005-06-05 

برقم ايداع   276 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2005  بــ :  )مدير غير نظامي   (   وله الحق في التعامل امام 

وزارة الصناعة والتجارة ومصلحة الكيمياء وجهاز مدينة برج العرب الجديدة والهيئة العامة للتنمية الصناعية 

ووزارة الكهرباء ووزارة القوى العاملة ووزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة 

التأمينات الجتماعية وهيئاتها وومكانتها ووزارة السكان ويعد مسئول عن تطبيق القوانين ولوائحها وتعليماتها 

وذلك فى كافة القوانين المتعلقة بالنشاط ويعد مسئول عم مدى سلمة وصلحية الرخص والسجل الصناعي وله 

حق تمثيل الشركة امام كافة الجهات المذكورة وكذلك له حق اصدار الرخص والسجلت المتعلقة بالنشاط وله حق 

تمثيل الشركة امام كافة الهيئات والوزارة والجهات الحكومية وغير الحكومية بما فيها وزارة الدفاع والدفاع المدنى 

والحريق والجهزة المختصة ومكاتبها وادارتها وهيئة الكهرباء والمياه والصرف الصحى ووزارة البيئة والحياء 

ومجالس المدينة والتصالت ويعد مسئول عن سلمة المنتجات وصلحيتها .

97 - صبحي حنا مرقص حنا  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    166   وتم ايداعه بتاريخ    2005-06-05 

برقم ايداع   276 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2005  بــ :  

98 - مكرم  حنا مرقص حنا  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    166   وتم ايداعه بتاريخ    2005-06-05 

برقم ايداع   276 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2005  بــ :  

99 - اسامة عطارد زكى فرج  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    166   وتم ايداعه بتاريخ    2005-06-05 

برقم ايداع   276 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2005  بــ :  

100 - مرقص حنا مرقص حنا  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    166   وتم ايداعه بتاريخ    2005-06-05 

برقم ايداع   276 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2005  بــ :  

101 - يوسف محمد عبدالسلم الشافعي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    166   وتم ايداعه بتاريخ    

05-06-2005 برقم ايداع   276 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2005  بــ :  

102 - منى جلل فهمى عبدالوهاب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    216   وتم ايداعه بتاريخ    

12-06-2005 برقم ايداع   356 تم التأشير فى تاريخ 12-06-2005  بــ :  تجديد مجلس ادارة الشركة  بذات 

التشكيل الحالى لدورة  جديدة مدتها ثلثة سنوات وبذات سلطات التوقيع الواردة  فى السجل التجارى  للشركة .

103 - احمد شوقى محمد حسن حميدة  مدير فرع   المقيد برقم قيد    311   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2005 برقم ايداع   509 تم التأشير فى تاريخ 13-07-2005  بــ :  

104 - نشوى كمال محمود الشعراوي  مدير   المقيد برقم قيد    763   وتم ايداعه بتاريخ    2005-11-21 

برقم ايداع   1313 تم التأشير فى تاريخ 21-11-2005  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهم 

حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها ولهم ) مجتمعين او منفردين ( الحق في فتح الحسابات باسم الشركة 

امام البنوك والسحب منها واليداع والتوقيع على الشيكات بشرط ان يتم ذلك كله باسم الشركة وتحقيقا لغرضها 

واصدار خطابات الضمان وفتح العتمادات المستنديه وللسيد / طارق حافظ يونس الحق في اجراء كافة العقود 

والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنية التجارية 

وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله )منفردا( حق 

التوقيع على عقود الشتراك في تأسيس الشركات وتعديل النظام الساسي للشركة وحق شراء وبيع جميع المواد 

والمهمات والبضائع والمنقولت والعقارات والراضي والسيارات والتوقيع على تلك العقود امام مصلحه الشهر 

العقاري والتوثيق وله )منفردا( حق ادارة الشركة وتمثيلها امام الغير والتوقيع عن الشركة والتعامل باسمها امام 

جميع الجهات الحكومية والرسمية الوزرات والجهزة التنفيذية التابعة للدولة والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص ومصلحه الجوازات والهجرة والجنسية ومصلحة الجمارك والسجل التجاري والشهر العقاري 

والهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة العامة للرقابة المالية وجميع 

السفارات والقنصليات داخل وخارج جمهورية مصر العربية والموانئ والمطارات وكافة الجهزة التابعة للحياء 

بكافة محافظات الجمهورية وله ) منفردا ( حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

105 - طارق حافظ يونس مصطفي  مدير   المقيد برقم قيد    763   وتم ايداعه بتاريخ    21-11-2005 برقم 

ايداع   1313 تم التأشير فى تاريخ 21-11-2005  بــ :  
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123 - وليد محمد عيد محمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    37746   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-2002 برقم ايداع   5146 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2008  بــ :  تشكيل مجلس الدارة لعام 

2022 ولمدة ثلث سنوات بذات الختصاصات والصلحيات السابقة  وبدون مكافات وبدلت

124 - باسم محمدعيد محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    37746   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-2002 برقم ايداع   5146 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2008  بــ :  

125 - مها صبرى حافظ عبدالرحمن  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    37746   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-10-2002 برقم ايداع   5146 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2008  بــ :  

126 - عادل السيد عبد العزيز محمد احمد  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    37746   وتم 

ايداعه بتاريخ    21-10-2002 برقم ايداع   5146 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2008  بــ :  

127 - احمد عبدا محمد علي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2831   وتم ايداعه بتاريخ    

25-03-2009 برقم ايداع   609 تم التأشير فى تاريخ 25-03-2009  بــ :  تجديد مدة تعيين مجلس ادارة 

الشركة لفترة جديدة مع بقاء كامل الصلحيات والممنوحة سابقا  لعضاء مجلس الدارة والمؤشر بها بالسجل 

التجاري المختص كما هي دون تعديل  .  اضافة الصلحيات التية   لرئيس مجلس الدارة السيد / احمد عبد ا 

محمد علي حق الدارة و  تمثيل الشركة امام المحاكم وعمل وانهاء التصالح عن القضايا  التي ترفع من او ضد 

الشركة والتصالح مع مصلحتي الضرائب والجمارك والتامينات وكافة الجهات الحكومية ذات الصلة وحق توكيل 

الغير بموجب توكيلت بالشهر العقاري  عن كل او بعض ماذكر .

106 - ديماراتوس اريس ديماراتوس تشاكوس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    774   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2005 برقم ايداع   1328 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2005  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة و 

تفويض السيد/ ديماراتوس اريس تشاكوس  رئيس مجلس الدارة والسيد/ اياس ديماراتوس تشاكوس- عضو منتدب 

والسيد/ داريوس اوراتيوس جورج ميلس-عضو منتدب منفردين لهم حق التوقيع علي معاملت الشركة ولهم حق 

التوقيع عن الشركة امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وله الحق في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها 

لدي كافة المصالح والمؤسسات الحكومية بما فيها ماموريات التوثيق والشهر العقاري وجميع اقلم ونيابات المرور 

بما في ذلك تجديد واستصدار تراخيص سيارات الشركة ولهم منفردين حق فتح الحسابات باسم الشركة أمام البنوك 

ولهم منفردين حق السحب واليداع والتوقيع علي الشيكات وا لتوقيع علي عقودالقرض والرهن وله الحق في 

اجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن       غرض الشركة وعلي الخص تعيين ووقف القرض والرهن وله 

الحق في اجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلي الخص تعيين ووفق وعزل وكلء 

ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية التجارية وابرام العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد وبالجل 

ولهم منفردين حق شراء وبيع جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والعقارات والراضي والسيارات 

والتوقيع علي تلك العقود امام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وابرام جميع العقود والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد وبلجل والتوقيع عليها وله حق التعامل مع الجمارك وادارة الكهرباء والمياه والتصالت 

والبورصة المصرية ووزارة الدفاع وكافة الجهات الحكومية والغير الحكومية والقطاع الخاص والعام وقطاع 

العمال وشركات المحمول وشراء السيارات ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض    ماذكر.
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107 - بروس جوزيف ويتوير BRUCE JOSEPH WITWER  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    

1199   وتم ايداعه بتاريخ    10-09-2006 برقم ايداع   1206 تم التأشير فى تاريخ 10-09-2006  بــ :  

تعديل بعض حقوق التوقيع بالشركة لتصبح كالتالي:  يملك حق التوقيع بالنيابة عن الشركة بالنسبة للمبالغ التي ل 

تزيد عن مائتي ألف )200,000( جنيه مصري )أو ما يعادلها بالدولر المريكي(: )1( أي عضوين من أعضاء 

مجلس الدارة مجتمعين, أو )2( أي عضو من أعضاء مجلس الدارة مجتمعا مع الستاذ/ كايل فرانسيس ميكلور 

أو الستاذ/ دايفيد فوستر شيب, أو )3( الستاذ/ خالد عبد العزيز حامد علي والستاذة/ هند عادل عبدا إبراهيم 

مجتمعين, أو )4( أي من الستاذ/ خالد عبد العزيز حامد علي أو الستاذة/ هند عادل عبدا إبراهيم أو الستاذ/ 

شيزهين لو مجتمعا  مع أحد أعضاء مجلس الدارة أو مجتمعا  مع الستاذ/ كايل فرانسيس ميكلور أو الستاذ/ دايفيد 

فوستر شيب, أو )5( الستاذ/ كايل فرانسيس ميكلور والستاذ/ دايفيد فوستر شيب مجتمعين.  يملك حق التوقيع 

بالنيابة عن الشركة بالنسبة للمبالغ التي تزيد عن مائتي ألف )200,000( جنيه مصري )أو ما يعادلها بالدولر 

المريكي(: )1( أي عضوين من أعضاء مجلس الدارة مجتمعين, أو )2( أحد أعضاء مجلس الدارة مجتمعا  مع 

الستاذ/ كايل فرانسيس ميكلور أو الستاذ/ دايفيد فوستر شيب, أو )3( الستاذ/ كايل فرانسيس ميكلور والستاذ/ 

دايفيد فوستر شيب مجتمعين.  الموافقة على فتح وتشغيل الحسابات ببنك اتش أس بي سى مصر باسم الشركة. كما 

وافق مجلس الدارة بالتعامل على كافة المعاملت البنكية والتي تشمل المعاملت البنكية اللكترونية أو التي تتم 

عن طريق النترنت.  وكذلك تفويض الستاذ/ دايفيد فوستر شيب والستاذ/ خالد عبد العزيز حامد علي مجتمعين 

تنفيذ كل المستندات المطلوبة لستخدام قنوات توصيل الخدمات البنكية اللكترونية دون حدود وأتخاذ  بالتي:  •

كل التصرفات الضرورية والتى من شأنها القدرة على التفويض وصلحية اعادة التفويض كما هو مطلوب لتأسيس 

تفويض الغير في كل أو بعض  مديرين ومستخدمين قنوات توصيل الخدمات البنكية اللكترونية دون أي حدود.  •

من الصلحيات الممنوحة لهم بالنيابة عن الشركة.

108 - انريكو مارزولي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1272   وتم ايداعه بتاريخ    2006-11-02 

برقم ايداع   1432 تم التأشير فى تاريخ 02-11-2006  بــ :  مد مدة مجلس الدارة لمدة ثلثة سنوات أخرى 

بنفس تشكيل المجلس الحالي وبنفس الصلحيات المدونة بالسجل التجاري دون تغيير .

128 - احمد رجب عبد العليم  عفيفى الصيفى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    2858   

الموافقه  وتم ايداعه بتاريخ    08-04-2009 برقم ايداع   722 تم التأشير فى تاريخ 08-04-2009  بــ :  -

علي  تجديد مده مجلس الداره  ثلث سنوات قادمه بذات تشكيله واختصاصاته .

129 - نادر حسين احمد منورى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2965   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2009 برقم ايداع   1208 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2009  بــ :  

163 - باسكال كرستيان شيفستير  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145031   وتم ايداعه بتاريخ    

14-10-1997 برقم ايداع   8470 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2012  بــ :  ممثل لشركة ايرليكيد ميدل ايست 

- استقاله

164 - بريان  شيتى  PREAN CHETTY  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145031   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-10-1997 برقم ايداع   8470 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2012  بــ :  ممثل لشركة ايرليكيد 

ميدل ايست

109 - محمد نزار عصام عبد القادر  مدير   المقيد برقم قيد    1612   وتم ايداعه بتاريخ    2007-06-05 

برقم ايداع   855 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2007  بــ :  ويمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير, 

ويكون السيد/ شنجي شنكر ونزار SANJAY SHANKAR WANZARE والسيد/ لرس كريستوف 

جيسينكيرتشين LARS CHRISTOPH GIESENKIRCHEN والسادة شركة جرومي ماركيتينج )

قبرص( ليمتد ويمثلها السيد/ محمد كامل محمد عطايا والسادة شركة جرومي ماركيتينج )قبرص( ليمتد ويمثلها 

السيد/ محمد نزار عصام عبد القادر )يكون لي من السادة المديرين الربعة سالفو الذكر مجتمعين( في هذا الصدد 

أوسع السلطات لدارة الشركة, والتعامل باسمها وإجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة 

وإبرام جميع العقود والمشارطات التي تتعلق بمعاملت الشركة والتوقيع نيابة عن الشركة على عقود التعديل وذلك 

امام الشهر العقاري والسجل التجاري والهيئة العامة للستثمار وكافة الجهات الحكومية ولهما الحق في توكيل أو 

تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر. بالضافة الي التعامل مع البنوك في اليداع والسحب وفتح الحسابات 

والقتراض والرهن وكافة التعاملت البنكية, والتوقيع على بيع أصول الشركة ولهما الحق في توكيل أو تفويض 

الغير في كل أو بعض ما ذكر.
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110 - شنجي شنكر ونزارSANJAY SHANKAR WANZARE  مدير   المقيد برقم قيد    1612   وتم 

ايداعه بتاريخ    05-06-2007 برقم ايداع   855 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2007  بــ :  

111 - لرس كريستوف جيسينكيرتشينLARS CHRISTOPH GIESENKIRCHEN  مدير   المقيد 

برقم قيد    1612   وتم ايداعه بتاريخ    05-06-2007 برقم ايداع   855 تم التأشير فى تاريخ 2007-06-05  

بــ :  

112 - طاهر محمد على عبد الكريم اثير الدين  مدير عام   المقيد برقم قيد    1791   وتم ايداعه بتاريخ    

04-09-2007 برقم ايداع   1445 تم التأشير فى تاريخ 04-09-2007  بــ :  تفويض السيد/ طاهر محمد على 

عبد الكريم أثير الدين – مصرى الجنسية مدير عام للفرع والممثل القانوني بالضافة الى السيد / محمد على موسى 

أبو زيد اسماعيل – مصرى الجنسية مدير عام للفرع والممثل القانوني وذلك مجتمعين أو منفردين بمتابعة وتمثيل 

وتوقيع واتمام الجراءات القانونية ذات العلقة بادراة الشركة فى جمهورية مصر العربية وتمثيل الشركة لدى كافة 

الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام والخاص والمراجعة والمتابعة ولهما حق التوقيع والتعامل مع 

الهيئة العامة للسثثمار والمناطق الحرة وجميع فروعها وأختصاصاتها و مصلحة الشركات ومصلحة الضرائب 

ومامورياتها بجميع فروعها وأختصاصاتها والشهر العقارى وهيئة الكهرباء والمياه والتصالت السلكية والسلكية 

والدفاع المدنى والتامينات الجتماعية ومصلحة الجمارك بجميع ادارتها المختلفة وادارات السجل التجاري والغرفة 

التجارية والرقابة علي الصادارات والواردات ووزارة الداخلية والخارجية والصناعة والتجارة وجميع السفارات 

والدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية والمن العام وجميع هيئات البريد وجميع الجهات الرسمية والغير 

رسمية بخصوص ادارة فرع الشركة والتوقيع في كافة انواع العقود التي تخص ادارة فرع الشركة كما لهما الحق 

فى مراجعة ومتابعة جميع البنوك لفتح الحسابات الخاصة بالشركة وأضافة أو حذف التوقيعات لموظفى الشركة 

على الحسابات لدى البنوك وكذلك جميع المعاملت البنكية كما لهما الحق في القتراض او الرهن أو فتح الودائع 

ولهما الحق فى التوقيع عن الشركة بخصوص ما سبق. ولهما الحق فى تفويض او توكيل  الغير في كل او بعض 

ما سبق اعله وعمل توكيلت للمحامين في جميع القضايا المدنية والجنائية والحوال الشخصية امام كافة المحاكم 

والجهات القضائية من نيابات وخلفة لتمام الجراءات المتعلقه بادارة الفرع .  ) علي ال تمتد عقود القتراض 

والرهن الي المباني والنشاءات المقامة علي موقع الشركة بالمنطقة الحرة العامة بالسكندرية (

113 - وائل طارق محمد محمد اسماعيل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1910   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2007 برقم ايداع   1882 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2007  بــ :  - الموافقه علي منح الستاذ/وائل 

طارق محمد محمد اسماعيل بصفته رئيس مجلس الداره  تفويض كل من   السيد/عمرو محمد محمود سالم                  

بطاقه رقم 26101180201491 منفردا   والسيد/عصام مصطفي علي ابراهيم  بطاقه رقم 

25811250201098 مجتمعا مع اي من له حق التوقيع لدي البنوك  والسيد /صلح قابيل محمد علي             

بطاقه رقم 27505170202453 مجتمعا مع اي من له حق التوقيع لدي البنوك  في التعامل امام البنوك 

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات الضمان نيابه عن 

الشركه
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114 - صبحى حميدو صبحى ابراهيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2200   وتم ايداعه بتاريخ    

يكون  للسيد المحاسب / صبحى  29-04-2008 برقم ايداع   846 تم التأشير فى تاريخ 29-04-2008  بــ :  1

حميدو صبحى ابراهيم - رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب – منفردا  - حق القتراض والرهن والبيع والشراء 

لنفسه وللغير والتعامل مع البنوك وله تمثيل الشركة والتوقيع على عقود الشراء والبيع والمعاوضة للعقارات 

والسيارات والمنقولت وغيرها بأسم الشركة ولغراض الشركة أمام الشهر العقاري والتوثيق أمام الجهات 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والخاص وكفالة الغيربالنيابة عن الشركة  والتوقيع على عقود التسهيلت 

الئتمانية وفتح العتمادات المستندية وأى نوع  من المعاملت المالية مع البنوك والمصارف والهيئات المالية 

كالسحب واليداع وفتح وغلق الحسابات والتوقيع على الشيكات وله توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.   2-

يكون  للسيد / أحمد صبحى حميدو صبحى ابراهيم  عضو مجلس الدارة حق القتراض والتوقيع  على عقود 

التسهيلت  الئتمانية وفتح  العتمادات  المستندية  والتوقيع  على كافة  نماذج  البنوك والمصارف  بتوقبع 

مزدوج مع السيد / عبد الرحمن صبحى حميدو صبحى  عضو مجلس الدارة أو  السيد / ياسر صبحى حميدو 

صبحى عضو مجلس الدارة  وله الحق التعامل مع البنوك والمصارف والهيئات المالية كالسحب واليداع وفتح 

وغلق الحسابات البنكية والتوقيع  على الشيكات والسحب سواء من الحسابات الجارية او التسهيلت الئتمانية من 

البنوك والمصارف منفردا حتى 500 الف جنية مصرى ) فقط  خمسمائة الف جنيها  مصرى لغير  (  وما زاد 

على ذلك  يكون مجتمعا مع  السيد / عبد الرحمن صبحى حميدو صبحى  عضو مجلس  الدارة  أو السيد / ياسر  

صبحى  حميدو صبحى  عضو  مجلس الدارة .     3-يكون  للسيد / عبد الرحمن  صبحى حميدو صبحى ابراهيم 

عضو مجلس الدارة  حق القتراض  والتوقيع  على  عقود  التسهيلت  الئتمانية  وفتح  العتمادات  المستندية  

والتوقيع  على كافة  نماذج  البنوك والمصارف  بتوقبع  مزدوج مع السيد / أحمد صبحى  حميدو صبحى  عضو 

مجلس الدارة أو السيد / ياسر صبحى حميدو صبحى  عضو مجلس الدارة  وله الحق التعامل مع البنوك  

والمصارف  والهيئات المالية  كالسحب واليداع  وفتح وغلق الحسابات البنكية والتوقيع على الشيكات والسحب 

سواء من الحسابات الجارية او التسهيلت الئتمانية من البنوك والمصارف ذلك  يكون مجتمعا مع السيد / أحمد 

صبحى حميدو صبحى  عضو مجلس الدارة  أو السيد / ياسر صبحى حميدو صبحى  عضو  مجلس الدارة .    

والستاذ / عبد  الرحمن صبحى  حميدو له حق التوقيع  منفردا على عقود التاجير  التمويلى نيابة  عن الشركة .     

رئيس مجلس الدارة   والعضو المنتدب ,,     ممدوح سليم السباعى امين السر ,,

محاسب / صبحي حميدو صبحي    4-يكون للسيد / ياسر صبحى حميدو صبحى ابراهيم 

عضو مجلس الدارة  حق القتراض والتوقيع  على  عقود  التسهيلت الئتمانية  وفتح  العتمادات المستندية  

والتوقيع على كافة  نماذج  البنوك بتوقبع  مزدوج مع السيد / أحمد صبحى حميدو صبحى  عضو مجلس الدارة  

أو السيد / عبد الرحمن صبحى  حميدو عضو مجلس الدارة  وله الحق التعامل مع البنوك  والمصارف  والهيئات 

المالية كالسحب واليداع وفتح وغلق الحسابات البنكية والتوقيع على الشيكات والسحب سواء من الحسابات الجارية 

او التسهيلت الئتمانية من البنوك والمصارف منفردا حتى 500 الف جنية مصرى ) فقط  خمسمائة الف جنيها  

مصرى لغير  ( ومازاد على ذلك  يكون مجتمعا مع السيد / أحمد صبحى حميدو صبحى  عضو  مجلس  الدارة  

أو السيد / عبد الرحمن  صبحى  حميدو صبحى  عضو مجلس الدارة         والستاذ / ياسر صبحى  حميدو 

عضو  مجلس الدارة  له حق التوقيع   منفردا على  عقود  التاجير  التمويلى  نيابة  عن الشركة وكذلك  له الحق  

التوقيع على عقود بيع السيارات  نيابة  عن الشركة .   5-تفويض الستاذة / أسماء  صبحى حميدو صبحى 

ابراهيم توقيع  منفردا على المعاملت البنكية  للشركة ولها الحق التعامل مع البنوك والمصارف والهيئات المالية 

كالسحب واليداعات البنكية والتوقيع على الشيكات والسحب من الحسابات الجارية من البنوك والمصارف منفردا 

حتى 250 الف جنية مصرى ) فقط  مائتان  وخمسون  الف جنيها  مصرى لغير  (  .  2-  تفويض مسؤلين  

تفويض السيد /  ممدوح  سليم السباعى  أما م الجهات  الخارجية والغير للتوقيع  عن الشركة  فى التى  :   -

عامر المدير المالى للشركة   بطاقة  رقم  قومى   26507310201079  اول الرمل   والسيد  / مصطفى  

محسن  محمد فتحى عبد الحميد رئيس قسم المراجعة الداخلية  بالشركة رقم  قومى 28202060201614 اول 

الرمل    مجتمعيين   فى  التى  :  توقيع  عقود التوزيع والتوكيلت التجارية والتفاقيات وكافة المعاملت 

-تفويض السيد / محمد  حسن محمد ابراهيم على  مدير  والعقود مع الشركات والموردين والعملء.    -

فرع المطار  بطاقة  رقم  قومى  28809110201639  أول الرمل      للتوقيع   نيابة  عن الشركة  توقيع  

منفرد أ فى  التى  :  عقود التاجير التمويلى التى تبرمها  الشركة مع شركات التاجير التمويلى .  -   عقود 

عقود  تاجير المخازن والفروع  والمكاتب  إيجار  المخازن والفروع  والمكاتب والمقرات  الدارية   .  1-
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رئيس مجلس الدارة   والعضو المنتدب ,,      والمقرات  الدارية.   امين السر ,,

محاسب / صبحي حميدو صبحي             تعيين السيد / عمر ماهر  ممدوح سليم السباعى

على مصطفى شومان الدخيلة –ممثل  ومديرا  مسؤل  عن المن الصناعى  والصحة المهنية :  .  مسؤليات  

وصلحيات المدير  المسؤل  :  ممثل ومديرأ  مسؤل  امام الجهات الخارجية  والجهات الحكومية والغير:  1- 

المن  الصناعى للشركة والصحة المهنيةوالدفاع والحماية المدنية.  2- مكاتب العمل فيما يخص المن الصناعى 

والحصائيات واصابات العمل والحوادث  بكافة اشكالها.  3- تمثيل الشركة والتعامل مع كافة الجهات الحكومية 

المرتبطة بالمن  الصناعى  والصحة المهنية والدفاع المدنى ومكاتب العمل الخاصة  بالمن  الصناعى مع كافة 

الفروع والمخازن والمقرات الدارية الخاصة بها بجميع المحافظات .

115 - جمال الصافى خليفه مصطفى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2248   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-2008 برقم ايداع   1037 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2008  بــ :  مد مدة مجلس الدارة لمدة مماثلة

116 - ايهاب فتحى احمد محمد محيلبه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2281   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2008 برقم ايداع   1154 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2008  بــ :  لجميع اعضاء مجلس الدارة 

منفردين  الحق فى التوقيع على فتح وغلق حسابات البنوك  الخاصة بالشركة وايداع وسحب وصرف المبالغ من 

البنوك باسم الشركة وايداع وسحب وصرف المالغ من البنوك باسم الشركة والتوقيع على كافة عقود القتراض 

والره بكافة انواعها لكافة اصول الشركة بما فيها من ثابت او منقول وذلك امام كافة البنوك والجهات الحكومية 

والغير حكومية والخاصة بذلك .

130 - عمر يوسف مصطفى الحمامى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    2965   وتم 

ايداعه بتاريخ    08-06-2009 برقم ايداع   1208 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2009  بــ :  إعادة تشكيل 

مجلس الدارة وتحديد الصلحيات والختصاصات وذلك على النحو التالى :   ويملك كل من الستاذ / عمر يوسف 

مصطفى الحمامى - رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والستاذ / نادر حسين احمد منورى - نائب رئيس 

مجلس الدارة )مجتمعين( حق التوقيع نيابة عن الشركة امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع امام 

كافة البنوك في كافة العمليات المصرفية وفتح الحسابات لدى البنوك والقتراض منها ولهما تقديم الطلبات والتوقيع 

عليها امام كافة الجهات وتمثيل الشركة امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق والهيئة العامة للستثمار والمناطق 

الحرة والسجل التجارى ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب والتوقيع على جميع العقود المتعلقة باسم الشركة 

ولهما )مجتمعين( الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر من الختصاصات  السابقة

131 - عمر محمد بهي الدين احمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    2965   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-06-2009 برقم ايداع   1208 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2009  بــ :  استقاله

132 - عبدالرحمن يعقوب احمد محمد

 نصار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2965   وتم ايداعه بتاريخ    08-06-2009 برقم ايداع   

1208 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2009  بــ :  استقاله

133 - حيدر حسين احمد منورى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2965   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2009 برقم ايداع   1208 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2009  بــ :  

134 - على يوسف مصطفى كمال

 الحمامى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2965   وتم ايداعه بتاريخ    08-06-2009 برقم ايداع   

1208 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2009  بــ :  

135 - عمر حمدى السيد احمد السويفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2965   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2009 برقم ايداع   1208 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2009  بــ :  
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136 - مجدى عوض محمود امبيوه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3026   وتم ايداعه بتاريخ    

06-07-2009 برقم ايداع   1465 تم التأشير فى تاريخ 06-07-2009  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة لفترة 

جديدة واعادة تشكيله وتحديد اختصاصاته.  ليصبح تشكيل مجلس الدارة   وتكون اختصاصاته على النحو التالى 

:-  منح السيد / مجدى عوض محمود أمبيوة  رئيس مجلس الدارة لة حق التوقيع نيابة عن الشركة امام جميع 

المصالح والهيئات الحكومية وقطاع العمال العام والخاص كما له الحق     فى التوقيع امام كافة البنوك بكافة 

انواعها نيابة عن الشركة باليداع وفتح الحساب باسم الشركة  وكذلك فى التوقيع على العقود والتسهيلت الئتمانية 

والرهن والقرض واى نوع من المعاملت المالية مع البنوك والمصارف والهيئات المالية كالسحب واليداع 

والتوقيع على الشيكات والقتراض وفتح وغلق الحساب وله الحق فى استلم وتسليم الشيكات الخاصة بالشركة وله 

الحق في التنازل عن أصول وممتلكات الشركة الى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتوقيع على كافة العقود 

والتعاملت مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع احقية سيادته فى تفويض غيرة من اعضاء مجلس الدارة فى 

كل او بعض كل  ما ذكر.  وللسيد/مجدى عوض محمود امبيوة والسيدة/ زويدة سيد عيسى السيد عضو مجلس 

الدارة يكون لهما حق التوقيع نيابة عن الشركة على عقود الشراء والبيع البتدائية والنهائية امام الشهر العقارى 

مجتمعين او منفردين .

137 - بغداد عوض محمود إمبيوة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3026   وتم ايداعه بتاريخ    

06-07-2009 برقم ايداع   1465 تم التأشير فى تاريخ 06-07-2009  بــ :  

138 - زويدة سيد عيسى السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3026   وتم ايداعه بتاريخ    

06-07-2009 برقم ايداع   1465 تم التأشير فى تاريخ 06-07-2009  بــ :  

139 - محمود طاهرحسن محمود  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    117365   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-07-1986 برقم ايداع   4998 تم التأشير فى تاريخ 01-10-2009  بــ :  تجديد تعيين مجلس 

الدارة القائم لمدة ثلث سنوات تبدأ من تاريخ التأشير بتجديد التعيين فى صحيفة قيد الشركة بالسجل التجارى مع 

إستمرار الصفات الوظيفية لعضاءه وكافة السلطات وصلحيات التوقيع الممنوحة لهم فى تمثيل الشركة والتوقيع 

عنها كما هى , مع مراعاة خروج المهندس / شريف رمزى من تشكيل المجلس القائم نظرا  لوفاته

156 - سامر عادل يعقوب شكرى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145031   وتم ايداعه بتاريخ    

14-10-1997 برقم ايداع   8470 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2012  بــ :  ممثل شركة ايرليكيد ميدل ايست 

-اعادة تشكيل مجلس الدارة وتجديد فترته وافقت الجمعية بالجماع على القرض الممنوح من بنك اتش اس بي 

سي مصر )HSBC( الى الشركة بمبلغ 1,050,000,000 جنيه مصرى )فقط مليار وخمسون مليون جنيه 

مصرى(  وذلك لتمويل مشروع EFS السخنة ) الخطبوط (.  كما فوضت الجمعية  نسيمة ميليسا محمدى المدير 

العام للشركة في الموافقة على أحكام وشروط العقود والتفاقيات الخاصة بالقرض مع بنك اتش اس بي سي  مصر 

سالف الذكر , وتفعيل هذه العقود والتفاقيات.  كما فوضت نسيمة ميليسا محمدى  المدير العام للشركة نيابة عن 

الشركة في التوقيع و/أو إيفاد جميع الوثائق والشعارات )بما في ذلك طلبات السحب( تحت أو المتعلقة بالعقود 

والتفاقيات الخاصة بهذا القرض وتعديل قيمته والتي يتم توقيعها و/أو تسليمها.

157 - فيليب كريستودولو  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145031   وتم ايداعه بتاريخ    

14-10-1997 برقم ايداع   8470 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2012  بــ :  ممثل شركة ايرليكيد ميدل ايست

158 - بريان  شيتى  PREAN CHETTY  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145031   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-10-1997 برقم ايداع   8470 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2012  بــ :  ممثل لشركة ايرليكيد 

ميدل ايست

159 - فرانسو كزافييه جان بيير  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145031   وتم ايداعه بتاريخ    

14-10-1997 برقم ايداع   8470 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2012  بــ :  ممثل لشركة ايرليكيد ميدل ايست

160 - سامر عادل يعقوب شكرى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145031   وتم ايداعه بتاريخ    

14-10-1997 برقم ايداع   8470 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2012  بــ :  ممثل شركة ايرليكيد ميدل ايست 

- اعادة تشكيل مجلس الدارة + تجديد فترته
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140 - صبحى سمير عوض ا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3212   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2009 برقم ايداع   2292 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2009  بــ :  اول:   إعادة تشكيل مجلس 

الدارة   ثانيا: تعديل صلحيات التوقيع عن الشركة لتصبح على النحو التالى:  يملك حق التوقيع علي معاملت 

الشركة و تعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت من مجلس الدارة ,  ولمجلس الدارة الحق في 

أن يعين عدة مديرين او وكلء أو مفوضين و أن يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين - و 

للسيد/ رئيس مجلس الدارة حق تمثيل الشركة أمام القضاء و تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية و غير 

الحكومية و الرسمية و الوزارات و الجهزة التنفيذية التابعة للحياء بكافة محافظات الجمهورية , ويملك حق 

التوقيع علي معاملت الشركة نائب رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب المهندس/ كريم خالد محمود فؤاد 

فوزي و له حق تمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية و غير الحكومية و الرسمية و الوزارات و الجهزة 

التنفيذية التابعة للحياء بكافة محافظات الجمهورية وله )منفردا ( الحق في اجراء كافة العقود و المعاملت الداخلة 

في غرض الشركة علي الخص تعيين ووقف وعزل وكلء و مستخدمي الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و 

مكافأتهم و قبض و دفع كافة المبالغ و توقيع و تحويل و بيع وتسديد كافة السندات الذنية و التجارية , و ابرام كافة 

العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل والشراء والبيع للنفس وللغير 

للسيارات ووسائل النقل وله الحق )منفردا ( فى البيع للنفس وللغير للعقارات والراضى و المنقولت و جميع المواد 

و المهمات و جميع ما من شأنه تحقيق غرض الشركة و التعامل مع مصلحة  الجمارك و الضرائب و الهيئة العامة 

للتأمينات الجتماعية و السجل التجاري و الشهر العقاري و الغرفة التجارية و كافة ادارات المرور - وله )منفردا (  

حق التوقيع علي عقود بيع و تأجير و استئجار و ادارة العقارات و التوقيع علي عقود التأجير التمويلي و كافة 

القرارات المتعلقة بها و التوقيع علي كافة العقود المذكورة امام مكاتب توثيق الشهر العقاري وله ) منفردا( حق 

توكيل المحامين و المحاسبين و تعيين المستشارين و المديرين وله ) منفردا( حق التعامل مع البنوك من فتح و 

الغاء الحسابات بجميع انواعها )حسابات جارية - اعتمادات - خطابات ضمان - ودائع( و السحب و اليداع و 

الفراج عن رأس المال و اصدار الشيكات امام البنوك و صرف الشيكات - وله ) منفردا( حق القتراض و الرهن 

من البنوك و كافة المؤسسات المالية - ومؤسسات و شركات التأجير التمويلي و له )منفردا ( الحق في تأسيس 

الشركات و تعديلها و تحرير العقود اللزمة لذلك و التوقيع نيابة عن الشركة علي كافة العقود المذكورة امام مكاتب 

الشهر العقاري و السجل التجاري و الغرفة التجارية و الهيئة العامة للستثمار و المناطق الحرة و الهيئة العامة 

للرقابة المالية و امام مصلحة التسجيل التجاري , و له حق تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ماذكر.)على 

ان يسبق بيع لنفس  بموافقة الجمعية العامة مسبقا (

141 - كريم خالد محمود فؤاد فوزى  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    3212   وتم 

ايداعه بتاريخ    22-10-2009 برقم ايداع   2292 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2009  بــ :  

142 - شهير برسوم سلمة البرت  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3212   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2009 برقم ايداع   2292 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2009  بــ :  

143 - محمود خالد محمد عبد السلم الشاذلى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3212   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2009 برقم ايداع   2292 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2009  بــ :  

144 - شريف خالد محمود فؤاد فوزى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3212   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2009 برقم ايداع   2292 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2009  بــ :  

145 - كريم ماجد فوزى قوسه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3212   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2009 برقم ايداع   2292 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2009  بــ :  

146 - ايمن عبدا محمد ايوب  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    3345   وتم ايداعه بتاريخ    2010-01-04 

برقم ايداع   19 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2010  بــ :  
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147 - عمر عطيه الشناوى ابراهيم عيد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    3345   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2010 برقم ايداع   19 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2010  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين السيد / عمر عطية الشناوي إبراهيم عيد والسيد / محمد 

إبراهيم الشناوي عيد ) منفردين او مجتمعين ( ولهما اجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة 

وابرام جميع العقود والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق شراء جميع المواد 

والمهمات والبضائع والمنقولت والتعامل مع البنوك والمصارف والهيئات المالية باي نوع من المعاملت المالية 

كالسحب واليداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات .  والسيد / أبو المعاطي إبراهيم الشناوي حجازي 

مديرا للشركة ويكون له حق اجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وابرام جميع العقود 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق شراء جميع المواد والمهمات والبضائع 

والمنقولت والتعامل مع البنوك والمصارف والهيئات المالية باي نوع من المعاملت المالية كالسحب واليداع 

والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات .

148 - محمد ابراهيم الشناوى عيد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    3345   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2010 برقم ايداع   19 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2010  بــ :  

149 - محمد انور عزب فرج  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3537   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2010 برقم ايداع   857 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2010  بــ :  تحديد اختصاصات مجلس الدارة 

كالتالي: -  تفويض الربان / محمد أنور عزب فرج  - رئيس مجلس الدارة في تمثيل الشركة امام القضاء و  

تعديل عقد الشركة و النظام الساسي بعد أخد موافقة الجمعية العامة كما ان له الحق في تفويض الغير في كل او 

بعض ما ذكر.  تفويض الربان / محمد أنور عزب فرج  - رئيس مجلس الدارة  - والربان / طارق أحمد فاروق 

عبد المنعم  - عضو مجلس الدارة المنتدب - والربان / ياسر فاروق دسوقي أحمد - عضو مجلس الدارة المنتدب  

- مجتمعين أو منفردين - في التوقيع عن الشركة على كافة عقود التأسيس و النضمام و التعديل للشركات و 

التخارج و تصفية الشركات  داخل أو خارج مصر كما ان لهم الحق في تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.  و 

يكون حق الدارة و التوقيع و المسؤولية أمام الجهات الرسمية للربان / طارق أحمد فاروق عبد المنعم  - عضو 

مجلس الدارة المنتدب - والربان / ياسر فاروق دسوقي أحمد - عضو مجلس الدارة المنتدب  - مجتمعين أو 

منفردين -  مجتمعين أو منفردين - و لهم في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها مع جميع 

الهيئات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال العام و الخاص داخل أو خارج مصر و لهم - 

مجتمعين أو منفردين -  حق التوقيع على عقود البيع و الشراء و اليجار و الرهن و المعاوضة للعقارات و 

المنقولت و الصول و الوحدات البحرية و السيارات و وسائل النقل بكافة أنواعها وكذلك عقود الوكالة 

والمقاولت واليجار التمويلي وكافة أنواع العقود و غيرها باسم الشركة و لغراض الشركة أمام الشهر العقاري و 

اى جهة اخرى داخل أو خارج مصر .  و لهم - مجتمعين أو منفردين -  الحق في التوقيع على كافة عقود 

القتراض و الرهن بكافة أنواعها لكافة أصول الشركة بما فيها من ثابت او منقول و ذلك للنفس او للغير و أمام 

كافة الجهات الحكومية و الغير حكومية الخاصة بذلك و اى نوع من المعاملت المالية مع البنوك و المصارف و 

الهيئات المالية كالسحب و اليداع و فتح العتمادات المستندية البنكية و التوقيع على الشيكات و اعتماد الصرف 

عموما  على أن يكونا مجتمعين بالنسبة لعتماد الصرف و الشيكات فقط فيما يزيد عن مبلغ 1000000 جنيه 

مصري )فقط مليون جنيها  مصريا  ل غير(  و فك و ربط الودائع و فتح التسهيلت الئتمانية داخل أو خارج مصر 

و  لهم - مجتمعين أو منفردين - الحق في توكيل او تفويض الغير و ذلك لصالح البنوك او الغير في كل أو بعض 

ما ذكر داخل أو خارج مصر
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150 - ايهاب احمد عبد الحليم مبروك  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    143507   وتم 

ايداعه بتاريخ    06-05-1997 برقم ايداع   3491 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2010  بــ :  ) ممثل  عن 

شركة السكندرية للبترول ( -لموافقة باجتماع مجلس الدارة المؤرخ 28/7/2022 على مايلى : الغاء حق التوقيع 

الول الممنوح للسيد المحاسب/ خالد محمد رافت حرب   الغاء حق التوقيع الثانى الممنوح للسيد الثانى / محمد 

صالح بسيونى الشافعى   الغاء حق التوقيع الثانى الممنوح للسيد المحاسب / محمد جمعة عبدالرازق بيومى   

وتحديد من له حق التوقيع الول والثانى على الشيكات واليداعات فى البنوك والسحب منها وكافة العمال 

المصرفية  وذلك على النحو التالى :   اول: من له حق التوقيع الول   1- السيد الكيميائى / إيهاب احمد عبدالحليم 

مبروك  رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب   2- السيدالمهندس / عمرو احمد لطفى شحاته مرسى  مدير عام 

التسويق والمبيعات   3- السيد المحاسب / محمد صالح بسيونى الشافعى  قائم باعمال مساعد رئيس للشئون المالية   

4- السيد المحاسب / محمد جمعة عبدالرازق بيومى. مدير عام الشئون المالية   ثانيا : من له حق التوقيع الثانى :  

1_ السيد المهندس/ حسام الدين زكى عبده محمود بركات مساعد رئيس الشركة للسلمة والصحة المهنية وحماية 

البيئة   2- السيد المحاسب / عمرو محمد نور الدين الكباريتى  مدير عام بالدارة العامة للشئون المالية   3- السيد 

المحاسب/ إبراهيم صلح الدين محمد هيبة مدير عام مساعد الميزانية والتحليل المالى والضرائب   4- السيد 

المحاسب / مسعد حسن صفار  مدير عام مساعد الحسابات.

151 - محمود محمد خميس الزواوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4243   وتم ايداعه بتاريخ    

03-04-2011 برقم ايداع   571 تم التأشير فى تاريخ 03-04-2011  بــ :  استقاله

152 - امين محمد على الملح  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4243   وتم ايداعه بتاريخ    

03-04-2011 برقم ايداع   571 تم التأشير فى تاريخ 03-04-2011  بــ :  

153 - ياسر عبد العزيز محمد محمد الحنش  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    4243   

وتم ايداعه بتاريخ    03-04-2011 برقم ايداع   571 تم التأشير فى تاريخ 03-04-2011  بــ :  من ذوى 

الخبرة

154 - محمود عز العرب مصطفى ابو زبادي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4243   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-04-2011 برقم ايداع   571 تم التأشير فى تاريخ 03-04-2011  بــ :  و عضو منتدب

155 - مصطفى محمد شهاوى رسلن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4478   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-2011 برقم ايداع   1689 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2011  بــ :  تجديد مدة  مجلس الدارة لمدة 

اخرى مماثلة

161 - فيليب كريستودولو  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145031   وتم ايداعه بتاريخ    

14-10-1997 برقم ايداع   8470 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2012  بــ :  ممثل شركة ايرليكيد ميدل ايست

162 - وسام حسن محمد محمد حسن  مدير   المقيد برقم قيد    145031   وتم ايداعه بتاريخ    1997-10-14 

برقم ايداع   8470 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2012  بــ :  الغاء الصلحيات الممنوحة له والغاء توقيعة

165 - فرانسو كزافييه جان بيير  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145031   وتم ايداعه بتاريخ    

14-10-1997 برقم ايداع   8470 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2012  بــ :  ممثل لشركة ايرليكيد ميدل ايست

166 - مجدى حسنى خليل عبدالنعيم  مدير   المقيد برقم قيد    54533   وتم ايداعه بتاريخ    1959-09-05 

برقم ايداع   1721 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2012  بــ :  تفويض السيد / مدير الشركة فى التوقيع على 

عقود كفالة الشركات الشقيقة -  ) شركة السكندرية لتشكيل المعادن )اليكس فورم ( وشركة اسكندرية للصاج 

المعرج - اليكس بروفيل  و) شركة السكندرية لللواح العازلة - اليكس بانل  ) ش.ذ.م.م (

167 - احمد صلح احمد محمود ابودنقل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    5087   وتم 

ايداعه بتاريخ    05-06-2012 برقم ايداع   1407 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2012  بــ :  تجديد عضوية 

السادة اعضاء مجلس الدارة الحالين والواردة  اسمائهم بالسجل  التجارى لمدة ثلث سنوات تبدا من  31 مارس 

2021 مع البقاء على الصلحيات الممنوحة  لهم والواردة  بالسجل التجارى كما هى  بدون تعديل  .

168 - جلل رمضان جمعه سرحان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5124   وتم ايداعه بتاريخ    

01-07-2012 برقم ايداع   1610 تم التأشير فى تاريخ 01-07-2012  بــ :  
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169 - كريم ممدوح محمد زهران  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    5124   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-07-2012 برقم ايداع   1610 تم التأشير فى تاريخ 01-07-2012  بــ :  اعادة تشكيل مجلس 

الدارة و تحديد الصلحيات.  تحديد صلحيات أعضاء مجلس الدارة على النحو التالى :ـ   للسيد رئيس مجلس 

الدارة و العضو المنتدب منفردا الحق فى التوقيع عن الشركة و التمثيل  أمام الجهات الحكومية و الغير حكومية و 

القضاء و إبرام كافة عقود البيع أو الشراء لصول للشركة العقارية أو الثابتة أو المنقولة بما فيها السيارات و 

المركبات و الدرجات البخارية المملوكة للشركة و إتخاذ كافة الجراءات اللزمة لتمام التصرفات و التوقيع على 

العقود البتدائية و النهائية و إنهاء إجراءات نقل الملكية أمام مكاتب  الشهر و التوثيق العقارى و أمام كافة الجهات 

التى يلزم التعامل معها فى هذا الشأن سواء الحكومية                أو الغير حكومية , و إبرام عقود الكفالة 

للشركات الشقيقة فى إلتزامتها قبل الغير وحق التعامل مع البنوك فى عمليات السحب و اليداع.   منح الصلحيات 

لكل من السيد / عمر ممدوح محمد زهران و السيد / حسين ممدوح محمد زهران مجتمعين أو منفردين 

الصلحيات التية :   حق التعامل مع البنوك فى عمليات السحب و اليداع .   حق تمثيل الشركة أمام الجهات 

الحكومية و الغير حكومية .   إبرام و تنفيذ العقود و التفاقات و عقود اليجار التى تعد الشركة طرفا فيها .   حق 

التصرف بالبيع و الشراء بالنسبة للسيارات و المركبات و الدرجات البخارية المملوكة للشركة .   الحق فى الرهن 

و القتراض من البنوك بكافة الضمانات ل يكون إل بتوقيع عضوين من مجلس أعضاء الدارة على القل 

مجتمعين .

170 - عمر ممدوح محمد زهران  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5124   وتم ايداعه بتاريخ    

01-07-2012 برقم ايداع   1610 تم التأشير فى تاريخ 01-07-2012  بــ :  

171 - حسين ممدوح محمد زهران  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5124   وتم ايداعه بتاريخ    

01-07-2012 برقم ايداع   1610 تم التأشير فى تاريخ 01-07-2012  بــ :  

172 - احمد على احمد محمد موسى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    5457   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-12-2012 برقم ايداع   3050 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2012  بــ :  البقاء على تمديد الثقة 

فى مجلس الدارة الحالى وبتغيير اختصاصاته ولمدة ثلث سنوات جديدة  يمتلك حق التوقيع على معاملت الشركة 

وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه التعاملت 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 ونائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب ) مجتمعين او منفردين ( الحق فى التعامل 

باسم الشركة وضمن اغراضها اما جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع العمال العام والقطاع الخاص 

والتوقيع اما البنوك بكافة معاملتها من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات والتوقيع على الشيكات والفراج عن 

راس المال والتوقيع على عقود شراء الصول الثابتة والمنقولة وتعين ووقف وعزل وكلء ومستخدمى الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

التجارية وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكل لك باسم 

ولصالح الشركة وتحقيقا لغراضها ولما حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر .

173 - طارق مسكين بكر على  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    5457   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-12-2012 برقم ايداع   3050 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2012  بــ :  

174 - احمد عبد السلم انور عبد السلم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5457   وتم ايداعه بتاريخ    

25-12-2012 برقم ايداع   3050 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2012  بــ :  

175 - احمد عبدا حميده  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5545   وتم ايداعه بتاريخ    04-02-2013 برقم 

ايداع   318 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2013  بــ :  

176 - رياض جاك قليونجى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5552   وتم ايداعه بتاريخ    

05-02-2013 برقم ايداع   337 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2013  بــ :  تجديد تشكيل مجلس الدارة لمدة 

جديدة  ومنحة اختصاصات جديدة

177 - كريم محمد يسرى شلقامى عبد القادر  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5552   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-02-2013 برقم ايداع   337 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2013  بــ :  

178 - عماد جاك قليونجى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5552   وتم ايداعه بتاريخ    

05-02-2013 برقم ايداع   337 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2013  بــ :  
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179 - جورج جاك قليونجى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5552   وتم ايداعه بتاريخ    

05-02-2013 برقم ايداع   337 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2013  بــ :  

180 - حمدى محمد يسرى شلقامى عبدالقادر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5552   وتم ايداعه بتاريخ    

05-02-2013 برقم ايداع   337 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2013  بــ :  

247 - محمود محمد محمود محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    8830   وتم ايداعه بتاريخ    2016-10-04 

برقم ايداع   3317 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2016  بــ :  

248 - سامح فايز نظيم زخارى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9181   وتم ايداعه بتاريخ    

15-01-2017 برقم ايداع   187 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2017  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة الحالى 

لمدة ثلث سنوات بنفس ذات الصلحيات الواردة بالسجل التجارى

181 - احمد عبد المنعم عبد الواحد احمد اباظه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5655   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-03-2013 برقم ايداع   713 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2013  بــ :  تحديد صلحيات 

واختصاصات اعضاء مجلس الدارة لتصبح علي النحو التالي :-  يكون للسيد/ احمد عبد المنعم عبد الواحد احمد 

اباظة رئيس مجلس الدارة والسيد/ عبد المنعم عبد الواحد احمد اباظة عضو مجلس ادارة وعضو منتدب )

مجتمعين او منفردين ( حق الدارة والتوقيع عن الشركة امام كافة الجهات الرسمية وتمثيلها امام كافة الجهات 

الحكومية والفراد وكافة البنوك وكذلك حق تمثيل الشركة امام السجل التجاري ومصلحة الشهر العقاري  واثبات 

التاريخ علي عقود اليجار والبراء والتصالح والتصديق علي العقود ومصلحة الضرائب والجمارك وهيئة 

الستثمار وغيرها من الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع العمال العام والقطاع الخاص وكذلك حق الرهن 

واصدار الشيكات للغير وتحصيلها والتوقيع علي عقود التسهيلت الئتمانية واي نوع من المعاملت المالية مع 

البنوك والمصارف والهيئات المالية كالسحب واليداع وفتح وغلق الحسابات والتوقيع علي الشيكات وكذلك حق 

تمثيل الشركة والتوقيع علي عقود شراء وبيع المنقولت والسيارات للنفس او الغير  ويكون للسيد/ احمد عبد المنعم 

عبد الواحد احمد اباظة رئيس مجلس الدارة والسيد/ عبد المنعم عبد الواحد احمد اباظة عضو مجلس ادارة وعضو 

منتدب )مجتمعين( حق التوقيع علي عقود الشراء وبيع كافة الصول الثابتة باسم الشركة ولغراض الشركة امام 

الشهر العقاري والتوثيق ولهما الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر .

182 - احمد محى الدين سلمة الخولى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    5754   وتم 

ايداعه بتاريخ    02-05-2013 برقم ايداع   1165 تم التأشير فى تاريخ 02-05-2013  بــ :  

183 - محى الدين احمد محى الدين سلمه الخولى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5754   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-05-2013 برقم ايداع   1165 تم التأشير فى تاريخ 02-05-2013  بــ :  

184 - نبيله السعيد الجوهرى حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5754   وتم ايداعه بتاريخ    

02-05-2013 برقم ايداع   1165 تم التأشير فى تاريخ 02-05-2013  بــ :  

185 - عبير حبشى سيد احمد الجوهرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5754   وتم ايداعه بتاريخ    

02-05-2013 برقم ايداع   1165 تم التأشير فى تاريخ 02-05-2013  بــ :  

186 - عامر جديع الشيخ  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5456   وتم ايداعه بتاريخ    

25-12-2012 برقم ايداع   3047 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2013  بــ :  استقاله

187 - محمد محمد ابراهيم قره بولد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5456   وتم ايداعه بتاريخ    

25-12-2012 برقم ايداع   3047 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2013  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.

188 - على نزال الشيخ  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5456   وتم ايداعه بتاريخ    

25-12-2012 برقم ايداع   3047 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2013  بــ :  

189 - سعيد احمد الشماع  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5456   وتم ايداعه بتاريخ    2012-12-25 

برقم ايداع   3047 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2013  بــ :  المنتدب
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190 - عبد الرحمن مصطفى عبد المطلب البشل  مدير علقات عامة   المقيد برقم قيد    2627   وتم ايداعه 

بتاريخ    30-11-2008 برقم ايداع   2511 تم التأشير فى تاريخ 16-07-2013  بــ :  و التخليص الجمركى 

و إدارة النقل ( لتصبح صلحياته كالتالى :   ) مدير للعلقات العامة والتخليص الجمركى  وله الحق فى تمثيل 

الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام الجهات الحكومية و الهيئات الخاصة وكافة الجهات الرسمية و الدارية والتأمينات 

الجتماعية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة و جميع التوكيلت الملحية و التخليص الجمركى و مكتب 

العمل و تمثيل الشركة أمام جميع إدارات المرور و القسام والنيابات ودفع الرسوم والتجديد والترخيص وتحويل 

اللوحات المعدنية وتركيبها وإستخراج شهادات البيانات و كافة إجراءات المرور و التوقيع على العقود و الوراق 

الناتجة عن ذلك  و عمل كل مايلزم بشأن إدارة السيارات التابعة للشركة مع تحمله كافة المسئوليات المترتبة على 

إدارته ( .

191 - جلل محمد جلل محمود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    4589   وتم ايداعه بتاريخ    2011-10-17 

برقم ايداع   2170 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2013  بــ :  

192 - حنان بسيونى عبد المقصود بدوى  مدير   المقيد برقم قيد    2367   وتم ايداعه بتاريخ    

10-07-2008 برقم ايداع   1493 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2014  بــ :  تمثل مديرة الشركة فى علقتها 

مع الغير ولها منفردة فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما أحتفظ به صراحة عقد 

الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللسيده / حنان بسيونى عبد المقصود بدوى - الحق فى 

التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على 

الشيكات وفتح الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك وكذلك لها حق التوقيع على عقود 

الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولها حق قبض ودفع المبالغ وتحويل وبيع كافة 

السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو الجل 

ولها حق توكيل وتفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر.
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193 - محمد محمود حمدى اسماعيل

الدروى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    6319   وتم ايداعه بتاريخ    2014-02-05 

برقم ايداع   344 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2014  بــ :  تجديد عضوية السادة أعضاء مجلس الدارة 

الحاليين لمدة ثلث سنوات إعتبارا  من 31 مارس 2022 مع تعديل الختصاصات الممنوحة لهم وفقا  لما يلى :  

ومنح الستاذ / محمد محمود حمدى إسماعيل الدروى ـ رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا  حق التوقيع 

عن الشركة وله فى سبيل ذلك 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 ,وله حق شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والمشتريات 

والمبادلت ,والتعامل مع جميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والخاص 

والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والغرف التجارية والسجل التجارى 

ومصلحة الضرائب والرقابة العامة على الصادرات والواردات وأمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ومصلحة 

الجمارك والهيئة القومية للتأمينات الجتماعية ومكاتب العمل ومصلحة الحوال المدنية وبورصتى الوراق المالية 

بالقاهرة والسكندرية وشركة مصر للمقاصة والحفظ المركزى وفتح الحسابات بشركات السمسرة والحفظ 

المركزى والتوقيع على أوامر بيع وشراء الوراق المالية والتعامل مع أقلم ونيابات المرور وتجديد وترخيص 

السيارات واستخراج واستلم الرخص وشهادات البيانات وتأسيس جميع أنواع الشركات وتعديلها وفسخها سواء 

داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها فى جميع الدول والتوقيع على كافة محررات عقود التعديل الخاصة 

بالشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع على كافة التعاقدات سواء كانت محلية أو خارجية 

وحق دفع وسداد وقبض كافة المبالغ المالية سواء من أو إلى كافة الشركات أو الشخاص العتبارية أو الفراد أو 

الجهات الحكومية أو غير الحكومية ومن جميع الخزائن الحكومية وغير الحكومية والشركات وكافة الهيئات 

الحكومية وغير الحكومية وإثبات تاريخ عقود اليجار والتعامل مع البنوك والمصارف والهيئات المالية بأى نوع 

من المعاملت المالية كالسحب واليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات بإسم ولصالح الشركة 

وتحقيقا  لغراضها والفراج عن رأسمال الشركة ,وكذلك الشتراك فى المؤسسات الخرى وشراء وبيع المنقولت 

واللت والمعدات والسيارات وكافة أصول الشركة الثابتة والمنقولة وله الحق فى القتراض من البنوك والتوقيع 

على التسهيلت الئتمانية وفتح العتمادات المستندية وطلب خطابات الضمان وشراء وبيع المحلت التجارية 

والعقارات والتوقيع بذلك أمام الشهر العقارى وتوقيع الرهون والكفالت بكافة أنواعها والتوقيع على عقود العمل 

وشهادات الخبرة والتصديق عليهما بالشهر العقارى والخارجية المصرية وجميع السفارات والقنصليات داخل 

وخارج جمهورية مصر العربية ,وله منفردا  حق توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر دون الرجوع إلى مجلس 

الدارة أو الجمعية العامة للشركة

194 - رانيا اشرف محمد عبد الشافى الشربينى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6319   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-02-2014 برقم ايداع   344 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2014  بــ :  

195 - هناء حسين محمد حلمى حشاد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6319   وتم ايداعه بتاريخ    

05-02-2014 برقم ايداع   344 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2014  بــ :  

196 - طاهر محمد فخر الدين فتحى شرابيه  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    6543   وتم 

ايداعه بتاريخ    12-05-2014 برقم ايداع   1219 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2014  بــ :  تشكيل مجلس 

الدارة  وتحدد صلحيات مجلس الدارة فى اتخاذ كافة القرارات اللزمة لتنشيط اعمال الشركة فى حدود القانون 

ويكون لرئيس مجلس الدارة تمثيل الشركة امام الغير  او من يفوضه  بذلك ويملك رئيس مجلس الدارة حق 

التوقيع عن الشركة  منفردا  امام القضاء والبنوك  او الغير .

197 - مدحت على سليمان ابراهيم جمال الدين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6543   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-05-2014 برقم ايداع   1219 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2014  بــ :  المنتدب

198 - محمد السيد انور السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6543   وتم ايداعه بتاريخ    

12-05-2014 برقم ايداع   1219 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2014  بــ :  المنتدب

199 - شريف محمد فخرالدين فتحي حافظ  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6543   وتم ايداعه بتاريخ    

12-05-2014 برقم ايداع   1219 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2014  بــ :  المنتدب
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200 - إبراهيم محمد إبراهيم السيد الشيمى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6543   وتم ايداعه بتاريخ    

12-05-2014 برقم ايداع   1219 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2014  بــ :  المنتدب

201 - مدحت احمد يوسف بشير  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6707   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2014 برقم ايداع   1949 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2014  بــ :  تجديد عضوية مجلس الدارة 

لمدة ثلث سنوات قادمة  على ان يظل الصلحيات المخولة  لعضاء مجلس الدارة بالسجل التجارى كما هى دون  

تعديل

266 - طه احمد حامد ابوشادى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10009   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2017 برقم ايداع   3768 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2017  بــ :  

267 - محمد عبد الفتاح أبو المعاطي بحيري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10009   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-08-2017 برقم ايداع   3768 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2017  بــ :  

202 - محمد صديق علم رمضان  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    6715   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-07-2014 برقم ايداع   1976 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2014  بــ :  تجديد وإعادة التشكيل 

لمجلس الدارة لمدة ثلث سنوات   تحديد صلحيات مجلس الدارة كما يلى :-  لرئيس مجلس الدارة الستاذ / 

محمد صديق علم رمضان منفردا  ولعضوى مجلس الدارة المنتدبين الستاذ / أحمد جابر صديق علم رمضان 

والستاذ / صديق جابر صديق علم رمضان مجتمعين أو منفردين  - الحق فى التوقيع عن  الشركة و تمثيلها 

قانونا  و حق التوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات الحكومية و غير الحكومية و الرسمية و الوزارات والجهزة 

التنفيذية التابعة للدولة و كافة الجهزة التابعة للحياء بكافة محافظات الجمهورية و هيئة المجتمعات العمرانية 

الجديدة و أجهزة المدن التابعة للهيئة و هيئة التنمية الصناعية و التوقيع على العقود أمام الشهر العقارى و التوثيق 

والتوقيع لدى البنوك  و المصارف على المعاملت المالية وفتح الحسابات و التوقيع على الشيكات و خطابات 

الضمان و العتمادات المستندية و السحب و اليداع و حق القتراض و الرهن و إبرام عقود المعاوضة و إجراء 

كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة و على الخص تعيين و وقف و عزل وكلء و مستخدمى 

الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم و مكافاتهم و قبض و دفع كافة المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة 

السندات التجارية و إبرام كافة العقود و المشاركات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل و 

شراء و بيع جميع المواد والمهمات و البضائع و المنقولت و السيارات و التعامل مع مصلحة الجمارك و 

الضرائب و الهيئة العامة للتامينات الجتماعية و كافة إدارات المرور و الفراج عن رأس المال و التعامل مع 

البنوك فى فتح و الغاء الحسابات بجميع انواعها )حسابات جارية - إعتمادات - خطابات ضمان( والسحب واليداع 

وإصدارالشيكات وتقديم الشيكات واستلم الرفض عليها والتعامل مع الشهر العقاري والتوثيق والتصالح والقرار و 

النكار والبراء امام جميع المحاكم و كافة الجهات ولهم حق القتراض والرهن ولهم حق تفويض أو توكيل الغير 

فى بعض أو كل ما ذكر .

203 - أحمد جابر صديق علم رمضان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6715   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2014 برقم ايداع   1976 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2014  بــ :  المنتدب

204 - صديق جابر صديق علم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6715   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2014 برقم ايداع   1976 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2014  بــ :  

205 - محمد سعد زكي السعدي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6950   وتم ايداعه بتاريخ    

11-11-2014 برقم ايداع   2978 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2014  بــ :  تجديد مدة مجلس ادارة الشركة 

لفترة جديدة مع بقاء كامل الصلحيات والممنوحة سابقا  لعضاء مجلس الدارة والمؤشر بها بالسجل التجاري 

المختص كما هي دون تعديل  .
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206 - احمد محمد احمد راغب  مدير   المقيد برقم قيد    7027   وتم ايداعه بتاريخ    08-12-2014 برقم 

ايداع   3324 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2014  بــ :  يمثل المديران السيد / احمد محمد احمد راغب و  السيد 

/ محمد السيد البدوي  السقا الشركه في علقاتها مع الغير ولهما )مجتمعين او منفردين ( في هذا الصدد اوسع 

السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه 

للجمعيه العامه واجراء كافه العقود والمعاملت الداخله ضمن غرض الشركه وعلي الخص تعيين ووقف وعزل 

وكلء ومستخدمي الشركه وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم  وقبض ودفع كافه المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافه السندات الذنيه التجاريه وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه 

بالنقد او بالجل وله حق شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والقراض بطريق العتمادات ولهم 

حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر,وللسيد / احمد محمد احمد راغب )منفردا ( التعامل مع البنوك بالسحب 

واليداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات بإسم ولصالح الشركه وتحقيقا  لغراضها . والقروض غير 

المفتوح بها اعتمادات بالبنوك والمشتريات والمبادلت وبيع المحلت التجاريه والعقارات والرهون وكذلك 

الشتراك في المؤسسات الخري وبيع الصول الثابته والمنقوله ول يكون التصرف ملزما  للشركه ال اذا وقعه 

المدير مشفوعا  بالصفه التي يتعامل بها   وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر

207 - على محمد محمد غالى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    117481   وتم ايداعه بتاريخ    

06-08-1986 برقم ايداع   5519 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2014  بــ :  اعادة تشكيل مجلس الدارة 

السيد  والتجديد لمدة 3 سنوات وفقا للنظام الساسى للشركه  مع البقاء على كافه الصلحيات الممنوحه من:_   -

المهندس/رامى احمد  الدكتور/ على محمد محمد غالى                رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب  -

جلل محمد مصطفى              نائب رئيس مجلس الدارة

208 - رامى احمد جلل محمد مصطفى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    117481   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-08-1986 برقم ايداع   5519 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2014  بــ :  

209 - على على محمد محمد غالى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    117481   وتم ايداعه بتاريخ    

06-08-1986 برقم ايداع   5519 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2014  بــ :  

  - 268

 

 

 علي عبد الفتاح أبو المعاطي بحيري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10009   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2017 برقم ايداع   3768 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2017  بــ :  

210 - محمد احمد جلل محمد مصطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    117481   وتم ايداعه بتاريخ    

06-08-1986 برقم ايداع   5519 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2014  بــ :  مع منحه صلحيات وبيان 

حق الدارة والتوقيع عن الشركة وتمثيلها امام ايا من الهيئات والفراد والقتراض  الختصاصات كالتالى:_   -

باسمها ورهن اصولها رهنا تجاريا او عقاريا او الشراء باسمها وحق الضمان وتعديل اغراضها وعلى العموم 

تمثيل الشركات امام الجهات  اتخاذ اى من التصرفات والجراءات اللزمة لتيسيير الشركة دون اى معوقات .  -

الرسمية والغير رسمية والغير وله حق التوقيع عن الشركة وان يعيين عده مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم 

حق التوقيع عن الشركة مجتمعين او منفردين وله حق التوقيع نيابةه عن الشركة امام البنوك والتعاقد على القروض 

ابرام العقود الداخلة  والصفقات وله حق الرهن والتوقيع والتعامل مع مختلف الجهات والبنوك على اوسع مدى .  -

ضمن غرض الشركة ولصالحها والتوقيع على عقود الشراء او اليجار على كافه اصولها المنقولة منها او الثابتة 

والبيع لكافه اصول الشركة المنقوله منها ) سيارات الملكى بكافه انواعها او النقل بكافه انواعها والميكروباصات 

بكافه انواعها او الكلركات بكافه انواعها او الدراجات النارية بكافه انواعها او التوبيسات بكافه انوعها( والتوقيع 

التوقيع على عقد  على عقود اللتزامات والتباطات المالية وجميع المصالح الحكومية والغير حكوميه .  -

القتراض والرهن والمعاملت البنكية وحق الضمان وكفالة الغير كافة الجهات المصرفية وفتح العتماد المستندية 

وعقود التسهيلت الئتمانية والقروض البنكية واعتماد قروض الرهن والقتراض وخطابات الضمان واستلم 

المراسلت البنكية واصدار الشيكات ومستندات الدفع والتوقيع على الوراق لدى البنوك وله حق توكيل او تفويض 

الغير فى كل او بعض ما ذكر .

211 - حاتم عبد المنعم محمد منتصر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7142   وتم ايداعه بتاريخ    

19-01-2015 برقم ايداع   155 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2015  بــ :  
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212 - ياسر على عز العرب الناحل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7142   وتم ايداعه بتاريخ    

19-01-2015 برقم ايداع   155 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2015  بــ :  

213 - محمد مصطفى حمدان حامد بدوى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7189   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-02-2015 برقم ايداع   346 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2015  بــ :  

214 - مرسي جمال عبد الناصر

مرسي نور الدين محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7189   وتم ايداعه بتاريخ    2015-02-04 

برقم ايداع   346 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2015  بــ :  تجديد تعييين  مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات 

ليكون التشكيل  تحديد وتوزيع الصلحيات بين اعضاء مجلس الدارة لتكون علي النحو التالي :   يملك كل من 

الستاذ/ مرسي جمال عبد الناصر مرسي نور الدين رئيس مجلس الدارة  والستاذ/ محمد مصطفي حمدان حامد 

بدوي  نائب رئيس مجلس الدارة )منفردين أو مجتمعين(  حق التوقيع عن الشركة امام كافة الجهات الحكومية 

وغير الحكومية واما كافة البنوك والتسهيلت البنكية وحق الرهن والقتراض من البنوك وفتح الحسابات والتوقيع 

علي الشيكات والصرف واليداع من البنوك والتوقيع علي عقود البيع والشراء وابرام العقود وبيع ورهن الصول 

والسيارات والثاث المملوك للشركة ولهم الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر .

215 - دينا خالد احمد الرفاعى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7189   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-2015 برقم ايداع   346 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2015  بــ :  

216 - مجدى عبد العزيز حسن رفاعى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    4516   وتم 

ايداعه بتاريخ    06-09-2011 برقم ايداع   1831 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2015  بــ :  تجديد فترة 

جديدة لمجلس الدارة بنفس التشكيل والصلحيات لمدة ثلثة سنوات

269 - هشام محمد عبد السلم جاويش  مدير عام   المقيد برقم قيد    10009   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2017 برقم ايداع   3768 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2017  بــ :  عام لشركة السكندرية 

للصناعات الطبية )أميكو(

416 - ايمان محمود عطيه حلبى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17957   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2021 برقم ايداع   5509 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2021  بــ :  لرئيس مجلس الدارة  السيده/ 

ايمان محمود عطيه بالتوقيع باسم الشركة لدي البنوك بفتح الحسابات واقفالها والتوقيع علي الشيكات وحق السحب 

واليداع و حق الرهن والقتراض من البنوك منفردا   والتوقيع باسم الشركة امام وزاره الشباب والرياضة 

والتحادات الرياضية والشهر العقاري وجميع الهيئات والجهات الحكومية والخاصة  .

417 - فرح احمد عبدالفتاح شمردن محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17957   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2021 برقم ايداع   5509 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2021  بــ :  المسئول عن النواحي الفنيه 

والرياضيه وتنفيذ برامج التدريب .

418 - حسن علم الدين منصور محمد  مدير   المقيد برقم قيد    17965   وتم ايداعه بتاريخ    2021-09-13 

برقم ايداع   5533 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2021  بــ :  
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217 - محمد عبد اللطيف عبد ا على هويدى  مدير   المقيد برقم قيد    8160   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-2016 برقم ايداع   512 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2016  بــ :  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 العامةوبهم حق اجراء كافة العقود والتعاقدات 

الداخلة ضمن غرض الشركة ولهم مجتمعين او منفردين الحق في تعيين وعزل ووكلء مستخدمي الشركة                    

وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع المبالغ والتعامل مع جميع الجهات الحكومية والغير حكومية 

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

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد والجل امام الشهر العقاري علي كافة العقود ولهم مجتمعين او منفردين حق في 

قبض واستلم المبالغ المستحقة للشركة سواء كانت نقدية او بشيكات ولهم مجتمعين حق شراء وبيع جميع المواد 

والمهمات والبضائع والمنقولت والقراض بطريق العتمادات والتعامل مع البنوك والمصارف والهيئات المالية 

كالسحب واليداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات باسم ولصالح الشركة وتحقيقا لغراضها ولهم 

مجتمعين حق الفراج عن راس مال الشركة والرهن والقرض  وحق كفالة الغير والتصرف في اصل من اصول 

الشركة والقروض غير المفتوح بها اعتمادات بالبنوك والمشتريات والمبادلت وبيع المحلت التجارية والمعقارات 

والرهون وكذلك الشتراك في المؤسسات الخري وبيع الصول الثابتة المنقولة ول يكون التصرف ملزما للشركة 

ال اذا وقعه المدير مشفوعا بالصفة التي تتعامل بها ولهم مجتمعين حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما 

ذكر .

218 - عبد اللطيف عبد ا على هويدى  مدير   المقيد برقم قيد    8160   وتم ايداعه بتاريخ    2016-02-11 

برقم ايداع   512 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2016  بــ :  

219 - محمد عبد الحافظ سلمه حامد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    8176   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-2016 برقم ايداع   584 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2016  بــ :  

220 - احمد عبدالحافظ سلمه حامد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    8176   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-2016 برقم ايداع   584 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2016  بــ :  

221 - علء محمد ابراهيم عيسى  مدير فنى   المقيد برقم قيد    1864   وتم ايداعه بتاريخ    2007-11-01 

برقم ايداع   1728 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2016  بــ :  تفويض الدكتور / علء محمد ابراهيم عيسى ) 

له الحق فى تمثيل الشركه منفردا امام الجهات الداريه ايا كانت ومصالح  o  : المدير الطبى (  فيما يلى

الحكوميه ومصلحه الشهر العقارى ومكاتبها ومامورياتها ومديريه المساحه ومديريه السكان وتقديم الطلبات 

له الحق فى التوقيع على العقود  o   والتوقيع عليها و علي اللتماسات و المذكرات وتسلم الوراق و المستندات

له الحق فى التعامل  o  .  العرفيه والرسميه والحضور مجتمعا مع المدير المالى الستاذ /  خالد محمد احمد بازينة

امام اتحاد الصناعات المصريه والغرفه التجارية وغرف مقدمى خدمات الرعايه الصحيه و السجل الصناعى 

والدارة العامه للعلمات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعيه والتعامل امام كافه الجهات الصحيه ومنها ادارة 

العلج الحر ومصلحه الطب الشرعى والهيئه العامه للرقابه على الصادرات والهيئه العامه للستثمار وهيئه سوق 

المال والتعامل مع شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحى والغاز والتليفونات والمركز النموذجى و الحياء 

وله الحق في التعامل مع التأمينات والتوقيع علي عقود العمل  o   وجميع المصالح الحكوميه والغير حكوميه

وله حق التوقيع على الشيكات مجتمعا مع كل من :  o  . مجتمعا مع مدير شئون العاملين الستاذ كريم أبو بكر

المدير المالى / خالد محمد احمد بازينة  ومدير ادارة المراجعه / احمد مصطفى مرزوق بحد اقصى 250,000 

فقط  ) مائتان وخمسون الف جنيها لغير ( على ان يحق التوقيع من قبل اى اثنين منهم و بدون حد اقصى للجهات 

الحكوميه والضرائب وشركه المياه والكهرباء والغاز والتليفونات والمركز النموذجى و الحياء وجميع المصالح 

له حق التوقيع على عقود الرهن وعقود التاجير التمويلى والتوقيع  o  الحكوميه والحق فى التعامل امام التامينات

على الشيكات الصادره للبنوك ومؤسسات التمويل بدون حد اقصى مجتمعا مع  المدير المالى / خالد محمد احمد 

بازينة  - ومدير ادارة المراجعه / احمد مصطفى مرزوق  بعد الموافقه الكتابية من اي من المهندس / محمد احمد 

حمبوطه او الستاذ / ياسر جلل محمد مصطفى رجب منفردين
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222 - خالد محمد احمد بازينه  مدير مالى   المقيد برقم قيد    1864   وتم ايداعه بتاريخ    2007-11-01 

برقم ايداع   1728 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2016  بــ :  تفويض الستاذ / خالد محمد احمد بازينة  ) 

له الحق فى التوقيع على العقود العرفيه والرسميه والحضور مجتمعا مع المدير  o   : المدير المالى  (  فيما يلى

له الحق فى التعامل والحضور امام مصلحه الضرائب  o  . الفني الدكتور /علء محمد ابراهيم عيسى

وله حق التوقيع على الشيكات مجتمعا مع كل من : المدير الفني  /  o  . ومأمورياتها ولجان الطعن والتصالح

علء محمد ابراهيم عيسى ومدير ادارة المراجعه / احمد مصطفى مرزوق بحد اقصى 250,000 فقط  ) مائتان 

وخمسون الف جنيها لغير ( على ان يحق التوقيع من قبل اى اثنين منهم و بدون حد اقصى للجهات الحكوميه 

والضرائب وشركه المياه والكهرباء والغاز والتليفونات والمركز النموذجى و الحياء وجميع المصالح الحكوميه 

له حق التوقيع على عقود الرهن وعقود التاجير التمويلى والتوقيع على  o  والحق فى التعامل امام التامينات

الشيكات الصادره للبنوك ومؤسسات التمويل بدون حد اقصى مجتمعا مع المدير الفني  / علء محمد ابراهيم 

عيسى - ومدير ادارة المراجعه / احمد مصطفى مرزوق  بعد الموافقه الكتابية من اي من المهندس / محمد احمد 

حمبوطه او الستاذ / ياسر جلل محمد مصطفى رجب منفردين

223 - احمد مصطفى مرزوق ابراهيم  مدير ادارى   المقيد برقم قيد    1864   وتم ايداعه بتاريخ    

01-11-2007 برقم ايداع   1728 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2016  بــ :  تفويض الستاذ / احمد مصطفى 

وله حق التوقيع على الشيكات مجتمعا مع كل من : المدير  o   : مرزوق  ) مدير ادارة المراجعه   (  فيما يلى

المالى / خالد محمد احمد بازينة  والمدير الفني/ علء محمد ابراهيم عيسى بحد اقصى 250,000 فقط  ) مائتان 

وخمسون الف جنيها لغير ( على ان يحق التوقيع من قبل اى اثنين منهم و بدون حد اقصى للجهات الحكوميه 

والضرائب وشركه المياه والكهرباء والغاز والتليفونات والمركز النموذجى و الحياء وجميع المصالح الحكوميه 

حق التوقيع على عقود الرهن وعقود التاجير التمويلى والتوقيع على الشيكات  o  والحق فى التعامل امام التامينات

الصادره للبنوك ومؤسسات التمويل بدون حد اقصى مجتمعا مع كل من :المدير الفني  / علء محمد ابراهيم عيسى 

- و المدير المالى / خالد محمد احمد بازينة  بعد الموافقه الكتابية من اي من المهندس / محمد احمد حمبوطه او 

الستاذ / ياسر جلل محمد مصطفى رجب منفردين

224 - عمرو منير عبد الفتاح عبدا يوسف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    8206   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-2016 برقم ايداع   718 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2016  بــ :  

225 - أدهم مجدى صادق محمد زكى الوليلى  مدير عام   المقيد برقم قيد    8235   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2016 برقم ايداع   847 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2016  بــ :  

226 - عاصم ابرهيم عبد الحميد عطيه  مدير غير شريك   المقيد برقم قيد    8235   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2016 برقم ايداع   847 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2016  بــ :  

227 - مهاب أحمد محمد أحمد فتح

 ل  مدير   المقيد برقم قيد    8235   وتم ايداعه بتاريخ    07-03-2016 برقم ايداع   847 تم التأشير فى 

تاريخ 07-03-2016  بــ :  يمثل المديرون الشركه في علقاتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا 

الصدد اوسع السلطات لدارةوالشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركه او القانون 

ولىحته التنفيذيه للجمعيه العامه واجراء كافة العقود والمعاملت الداخله ضمن غرض الشركه وعلى الخص 

تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع كافة المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه التجارريه وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق شراء جميع المواد والمهمات والبضاىع والمنقولت , اما بالنسبه 

للقراض بطريق العتمادات والتعامل مع البنوك بالسحب و اليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق السحابات 

باسم ولصالح الشركه وتحقيقا لغراضها والقراج عن رأس المال فيكون من حق السيد / مهاب احمد محمد احمد 

فتح ا و السيد / ادهم محدي صادق محمد زكي الوليلي مجتمعين او منفردين , اما القروض غير المفتوح بها 

اعتمادات بالبنوك والمشتريات والمبادلت وبيع المحلت التجاريه والعقارات والرهون وكذلك الشتراك في 

المؤسسات الخرى وبيع الصول الثابته والمنقوله فل يجوز اجراؤها ال بعد موافقة الجمعيه باغلبية الشركاء 

الحائزه على ثلثة ارباع رأس المال ول يكون التصرف ملزما للشركه ال اذا وقع المدير مشفوعا بالصفه التي 

يتعامل بها , اما حق بيع الصول الثابته والمنقوله بما في ذلك بيع السيارات ووسائل النقل فيكون من حق السيد / 

مهاب احمد محمد احمد فتح ا والسيد / ادهم مجدي صادق محمد زكي الوليلي مجتمعين او منفردين ولهم حق 

توكيل الغير في كل او بعض ماذكر
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228 - محمد جابر سالم سيد احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    7387   وتم ايداعه بتاريخ    2015-04-14 

برقم ايداع   1176 تم التأشير فى تاريخ 20-04-2016  بــ :  

229 - محمد جابر سالم سيد احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    7387   وتم ايداعه بتاريخ    2015-04-14 

برقم ايداع   1176 تم التأشير فى تاريخ 20-04-2016  بــ :  

230 - شاهيناز السيد احمد خليفه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8663   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-2016 برقم ايداع   2601 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2016  بــ :  استقاله

231 - محمد علي السيد احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8663   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-2016 برقم ايداع   2601 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2016  بــ :  اعاده تشكيل مجلس الدارة  

صلحيات مجلس الدارة كالتالى:  على أن يكون حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها للساده اعضاء 

مجلس الدارة :-  السيد/ محمد على السيد احمد سليمان      رئيس مجلس الدارة  له الحق منفردا فى إجراء كافة 

العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وابرام جميع العقود والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد أو بالجل والحق فى الفراج عن رأس مال الشركة وفتح الحسابات بالبنوك على اختلف أنواعها وفتح 

العتمادات المستندية وتعديلها والغائها وحق التوقيع على الشيكات وصرفها وفى التوقيع اما الغرفة التجارية 

والسجل التجارى ومصلحة الضرائب وجميع الجهات وجميع الهيئات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام 

وقطاع العمال العام والخاص والتوقيع أمام الشهر العقارى والتوثيق بأسم الشركة ولغراض الشركة ولهم الحق 

في تفويض أو توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر

232 - هيثم  على السيد احمد سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8663   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-2016 برقم ايداع   2601 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2016  بــ :  

233 - الء على السيد احمد سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8663   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-2016 برقم ايداع   2601 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2016  بــ :  

234 - احمد سعد احمد محمد حميده  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8692   وتم ايداعه بتاريخ    

14-08-2016 برقم ايداع   2725 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2016  بــ :  

235 - حسام عبد العزيز محمود صالح  عضو مجلس ادارة غير متفرغ   المقيد برقم قيد    8743   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-08-2016 برقم ايداع   2923 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2016  بــ :  

236 - انس وليد على  الفولى  متولى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8743   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2016 برقم ايداع   2923 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2016  بــ :  

237 - يوسف وليد على الفولى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8743   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2016 برقم ايداع   2923 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2016  بــ :  

238 - زياد محمد احمد شيخون محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8743   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2016 برقم ايداع   2923 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2016  بــ :  

239 - علي وليد علي الفولي متولي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    8743   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-08-2016 برقم ايداع   2923 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2016  بــ :  إعـادة تـشـكـيـل 

مـجـلـس الدارة وتجديد مدته وتحديد الختصاصات   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 .  ويملك السيد / 

علي وليد علي الفولي متولي - رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا  الحق في التعامل بإسم الشركة 

وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة أشكالهم , وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات والفراج عن رأس 

المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك 

بإسم الشركة ولصالحها , وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية  ,          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 المشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل الغير في كل أو بعض ماذكر.
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240 - سعيد جابر عطيه عبدالعال  مدير عام   المقيد برقم قيد    8755   وتم ايداعه بتاريخ    2016-08-30 

برقم ايداع   2966 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2016  بــ :  للشركة و تحدد صلحياته بالتعامل مع جميع 

الجهات الحكومية و الغير حكومية و وزارة الصحة و السكان و وزارة الصناعه. و ادارات العلج الحر و الحياء 

وشركات الكهرباء و المياه وذلك فيما يتعلق بنشاط الشركة و اغراضها

241 - بافاجوتو راجورام شيتى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8755   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-2016 برقم ايداع   2966 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2016  بــ :  يكون لكل من السيد الدكتور/ 

رئيس مجلس الدارة و السيد الستاذ /نائب رئيس مجلس الدارة الحق في التوقيع مجتمعين او منفردين علي 

الشيكات المصرفية فيما ل يزيد عن 200000جم)مائتي الف جنيه مصري فقط(  في المرة الواحدة  2-يكون لكل 

من السيد الدكتور /سعيد جابر عطية عبد العال )مدير عام الشركة(  و السيدة/سمر محمد عبد ا محمد)المدير 

المالي للشركة(  الحق في التوقيع مجتمعينن علي الشيكات المصرفثة فيما ل يزيد عن)مائةالف جنيه مصري فقط( 

100000جم  في المرة الواحدة

242 - شريف محمد عمرو الديواني أحمد كمال الديواني  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8794   وتم 

ايداعه بتاريخ    19-09-2016 برقم ايداع   43137 تم التأشير فى تاريخ 19-09-2016  بــ :  منتدب-ممثل 

عن شركه الخدمات البحريه والهندسيه "ميسكو" ش.م.م

243 - منى جلل فهمى عبدالوهاب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8794   وتم ايداعه بتاريخ    

19-09-2016 برقم ايداع   43137 تم التأشير فى تاريخ 19-09-2016  بــ :  ممثل عن شركة الخدمات 

البحرية  والهندسية  ميسكو ش.م.م -  اعادة تشكيل مجلس الدارة لدورة جديدة مدتها ثلثة سنوات

244 - طارق جلل محمد فهمى عبدالوهاب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8794   وتم ايداعه بتاريخ    

19-09-2016 برقم ايداع   43137 تم التأشير فى تاريخ 19-09-2016  بــ :  ممثل عن شركه الخدمات 

البحريه والهندسيه "ميسكو" ش.م.م

245 - كونستانتينوس بابا ميخائيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8794   وتم ايداعه بتاريخ    

19-09-2016 برقم ايداع   43137 تم التأشير فى تاريخ 19-09-2016  بــ :  ممثل عن شركه ساكو شبينج 

لين لمتد )قبرصيه(

246 - هارولد باهل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8794   وتم ايداعه بتاريخ    19-09-2016 برقم 

ايداع   43137 تم التأشير فى تاريخ 19-09-2016  بــ :  ممثل عن شركه ساكو شبينج لين لمتد )قبرصيه(

249 - طارق محمد رشاد ابراهيم صالح  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9437   وتم ايداعه بتاريخ    

26-03-2017 برقم ايداع   1151 تم التأشير فى تاريخ 26-03-2017  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة لمدة 

ثلث سنوات   إعادة تشكيل مجلس الدارة   تحديد إختصاصات مجلس الدارة  كالتي:   يكون حق الدارة و 

التوقيع و المسؤلية أمام الجهات الرسمية للدكتور / طارق محمد رشاد إبراهيم صالح - رئيس مجلس الدارة , و 

الدكتور / محمد إيهاب سامى فؤاد رضا - عضو مجلس الدارة - و الستاذ / حسن محمد خميس محمود - عضو 

مجلس الدارة - مجتمعين أو منفردين - و لهم فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها مع 

جميع الهيئات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال العام و الخاص داخل أو خارج مصر و 

لهم - مجتمعين أو منفردين -  حق التوقيع على عقود البيع و الشراء و الرهن و المعاوضة للعقارات و المنقولت 

و غيرها باسم الشركة و لغراض الشركة أمام الشهر العقارى داخل أو خارج مصر و لهم - مجتمعين أو منفردين 

-  الحق في التوقيع على كافة عقود القتراض و الرهن بكافة أنواعها لكافة أصول الشركة بما فيها من ثابت او 

منقول و ذلك للنفس او للغير و أمام كافة الجهات الحكومية و الغير حكومية الخاصة بذلك و اى نوع من المعاملت 

المالية مع البنوك و المصارف و الهيئات المالية كالسحب و اليداع و فتح العتمادات المستندية البنكية داخل أو 

خارج مصر و  لهم - مجتمعين أو منفردين -   الحق في توكيل او تفويض الغير و ذلك لصالح البنوك او الغير فى 

كل أو بعض ما ذكر داخل أو خارج مصر.

250 - محمد ايهاب سامى فؤاد رضا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9437   وتم ايداعه بتاريخ    

26-03-2017 برقم ايداع   1151 تم التأشير فى تاريخ 26-03-2017  بــ :  

251 - حسن محمد خميس محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9437   وتم ايداعه بتاريخ    

26-03-2017 برقم ايداع   1151 تم التأشير فى تاريخ 26-03-2017  بــ :  

252 - مدحت السيد عبدالمعطى الطيبى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9437   وتم ايداعه بتاريخ    

26-03-2017 برقم ايداع   1151 تم التأشير فى تاريخ 26-03-2017  بــ :  
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253 - محمد احمد عبد القادر الديب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9437   وتم ايداعه بتاريخ    

26-03-2017 برقم ايداع   1151 تم التأشير فى تاريخ 26-03-2017  بــ :  

254 - بهاء الدين صلح سيد محمود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1758   وتم ايداعه بتاريخ    

22-08-2007 برقم ايداع   1361 تم التأشير فى تاريخ 12-04-2017  بــ :  

255 - عمرو وجيه محمد عبد العظيم عزب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9538   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-2017 برقم ايداع   1598 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2017  بــ :  

256 - محمود احمد ابوالمجد حسين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9683   وتم ايداعه بتاريخ    

24-05-2017 برقم ايداع   2187 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2017  بــ :  

257 - خالد عبد الرحمن عباس العمراوي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9746   وتم ايداعه بتاريخ    

11-06-2017 برقم ايداع   2443 تم التأشير فى تاريخ 11-06-2017  بــ :  اول : الموافقة على تجديد مدة 

مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات اعتبارا من تاريخ انعقاد الجمعية العادية بتاريخ 20/8/2022 .   ثانيا : الموافقة 

على بقاء حق التوقيع والتفويض فى الصلحيات والختصاصات للسيد / رئيس مجلس الدارة والساده اعضاء 

مجلس الدارة  كما هى دون تعديل بالسجل التجارى

258 - وليد احمد احمد احمد مخلوف  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    9871   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-07-2017 برقم ايداع   3010 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2017  بــ :  يكون حق التوقيع على 

جميع تعاملت وتعهدات الشركة كالتالى :  يكون حق الدارة والتوقيع للسيد  رئيس مجلس الدارة العضو المنتدب 

منفردا و له حق فى السحب واليداع وفتح وغلق الحسابات والتوقيع على الشيكات و العتمادات المستندية وأى 

نوع من المعاملت المالية مع البنوك والهيئات والمؤسسات المالية والبريد وله حق القتراض من البنوك و الرهن 

لصالح البنوك والتوقيع على المستندات والعقود البنكية وحق كفالة الغير باسم الشركة اللزمة لتنفيذ جميع 

المعاملت المالية وله حق تمثيل الشركة امام الجهات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات والشهر العقارى 

والمرور والسجل التجارى وكافة الجهات لستصدار التصاريح والتراخيص اللزمة لنشاط الشركة  و التوقيع على 

معاملت الشركة وتعهداتها و التوقيع على عقود اليجار وعقود الشراء والبيع والمعاوضة للعقارات والمنقولت 

والرهن وغيرها باسم الشركة ولغراض الشركة امام الشهر العقارى والتوثيق امام الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والخاص و للسيد رئيس مجلس الدارة العضو المنتدب توكيل الغير 

فى كل او بعض ما ذكر - اما عقد المعاوضة فيلزم القرار 16 لسنة 2010 -  أما بيع الصول فيلزم موافقة 

الجمعية العامة مسبقا على بيع الصول .  ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب الحق فى الفراج عن رأس 

المال الشركة المودع لدى البنك .

259 - محمود البدرى يوسف محمود  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9908   وتم ايداعه بتاريخ    

30-07-2017 برقم ايداع   3220 تم التأشير فى تاريخ 30-07-2017  بــ :  استقالة

260 - عيد ابراهيم عيد عبد الفتاح  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9908   وتم ايداعه بتاريخ    

30-07-2017 برقم ايداع   3220 تم التأشير فى تاريخ 30-07-2017  بــ :  استقاله

261 - مسعد ابراهيم عيد عبد الفتاح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9908   وتم ايداعه بتاريخ    

30-07-2017 برقم ايداع   3220 تم التأشير فى تاريخ 30-07-2017  بــ :  استقاله

262 - محمود جابر محمد توفيق مرسى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9908   وتم ايداعه بتاريخ    

30-07-2017 برقم ايداع   3220 تم التأشير فى تاريخ 30-07-2017  بــ :  

263 - خالد عبدالناصر محمد ابراهيم نايل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9908   وتم ايداعه بتاريخ    

30-07-2017 برقم ايداع   3220 تم التأشير فى تاريخ 30-07-2017  بــ :  اعادة عضوية مجلس الدارة 

وبنفس الصلحيات السابقة بالسجل التجارى   اعادة تشكيل مجلس الدارة

264 - محمد عادل منسى حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9908   وتم ايداعه بتاريخ    

30-07-2017 برقم ايداع   3220 تم التأشير فى تاريخ 30-07-2017  بــ :  

265 - عبد السلم عبد الفتاح أبو المعاطي بحيري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10009   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-08-2017 برقم ايداع   3768 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2017  بــ :  
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270 - علي محمود محمد القرش  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    10009   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-08-2017 برقم ايداع   3768 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2017  بــ :  إعادة تشكيل مجلس 

الدارة.  وتفويض السيد الدكتور/ علي محمود محمد القرش - رئيس مجلس الدارة في تحديد راتبه وبدلته.  البند 

الثالث: تعديل صلحيات مجلس الدارة.  وافق الحاضرين على تعديل صلحيات اعضاء مجلس الدارة على 

النحو التالى :  القرار:- يملك حق التوقيع على جميع معاملت الشركة و تعاهداتها اى عضوين مجتمعين من 

اعضاء مجلس الدارة السادة الدكتور/ عبد السلم عبد الفتاح أبو المعاطى بحيري والدكتور/ علي محمود محمد 

القرش والدكتور/ طه احمد حامد أبو شادي  أو المدير العام  السيد الدكتور / هشام محمد عبد السلم جاويش وواحد 

من أعضاء مجلس الدارة الثلثة السابق ذكرهم مجتمعين ول يجوز لي منهم منفردا  ول يحق لى منهم منفردا 

ولهما الحق فى تمثيل الشركة قانونا ولهما الحق فى التوقيع على عقود الشراء و البيع و التوقيع عن الشركة امام 

الشهر العقارى والتوثيق والجهات  الحكومية وغير الحكومية والتوقيع لدى البنوك والمصارف على المعاملت 

المالية وفتح الحسابات والتوقيع على الشيكات وخطابات الضمان والعتمادات المستندية والسحب واليداع وحق 

القتراض والرهن والتفويض فى التوقيع على ابرام عقود التمويل مع البنوك والمؤسسات التمويلية وكذلك كل ما 

يخص هذه التفاقيات والعقود من تفويضات او رهونات او توكيلت للغير كما لهما الحق فى شراء اسهم الشركات 

او المساهمة فى الشركات الخرى و لهما الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ذلك .

271 - محمد محمود السيد سلمه ابراهيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    10017   وتم ايداعه بتاريخ    

27-08-2017 برقم ايداع   3799 تم التأشير فى تاريخ 27-08-2017  بــ :  خروج عدد واحد شريك موصي 

+ دخول واحد اخر مكانه

272 - عبد الرزا ق محمد فراج احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10032   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-2017 برقم ايداع   3890 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2017  بــ :  تجديد مجلس الدارة الحالى 

بنفس صلحياتة  لمدة  اخرى  طبقا للئحة الشركة  ونظامها  الساسى  مع تحديد مكافاته وابراء ذمته  عن الفترة 

السابقة  .

273 - ايمن ممتاز اسماعيل محمد عمار  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10278   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2017 برقم ايداع   4930 تم التأشير فى تاريخ 29-10-2017  بــ :  إضافة صلحيات إلي رئيس 

مجلس الدارة أيمن ممتاز إسماعيل محمد عمار و عضو مجلس الدارة محمد ممتاز إسماعيل محمد وتتمثل في ان 

لهم الحق مجتمعين  او منفردين في فتح الحسابات باسم الشركة امام البنوك والسحب و اليداع و التوقيع علي 

الشيكات  و الفراج عن رأسمال الشركة من البنك وإصدار خطابات الضمان وفتح العتمادات المستندية و الحق 

في اجراء كافة العقود و المعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة و علي الخص تعيين ووقف و عزل وكلء و 

مستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم و مكافاتهم و قبض و دفع كافة المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و 

تسديد كافة السندات الذنية التجارية و ابرام جميع العقود والمشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل .  و لهم الحق في شراء جميع المواد و المهمات و البضائع و المنقولت و العقارات و الراضي 

و السيارات و التوقيع علي تلك العقود امام مصلحة الشهر العقاري و التوثيق ولهم حق إدارة الشركة و تمثيلها امام 

الغير و التوقيع عن الشركة و التعامل باسمها امام جميع الجهات الحكومية و الغير حكومية ولهم الحق في 

القتراض من البنوك و ان لهم الحق مجتمعين او منفردين  في القرار و النكار  والتصالح وترك الخصومة  امام 

النيابة العامة والمحامي العام  و لهم الحق في بيع أصول الشركة ولهم الحق في توقيع عقود كفالة الغير و لهم حق 

توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر  .

296 - محمد سعد عبد الله احمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    11658   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2018 برقم ايداع   4554 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2018  بــ :  

297 - مدحت عبد العال احمد خليفه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    11658   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2018 برقم ايداع   4554 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2018  بــ :  

298 - حسام الدين محمد محمد الحلو  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11775   وتم ايداعه بتاريخ    

04-10-2018 برقم ايداع   4998 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2018  بــ :  

299 - على رءوف على عبدالخالق

البدرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11775   وتم ايداعه بتاريخ    04-10-2018 برقم ايداع   

4998 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2018  بــ :  

Page 154 of 197 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

300 - سهيله سامى عبد الرحيم فؤاد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11775   وتم ايداعه بتاريخ    

04-10-2018 برقم ايداع   4998 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2018  بــ :  

301 - ايهاب محي الدين عبد السيد محي

الدين الجندي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11775   وتم ايداعه بتاريخ    04-10-2018 برقم ايداع   

4998 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2018  بــ :  تشكيل مجلس الدارة على ان يقوم اعضاء مجلس الدارة 

بتوزيع الصلحيات والختصاصات فيما بينهم  .

302 - سامى عبد الرحيم فؤاد عبد الرواف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11775   وتم ايداعه بتاريخ    

04-10-2018 برقم ايداع   4998 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2018  بــ :  

334 - اسماء ابراهيم محمد حسن النباصى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12584   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-02-2019 برقم ايداع   1050 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2019  بــ :  

335 - محمد ابراهيم محمد حسن النباصي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12584   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2019 برقم ايداع   1050 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2019  بــ :  

387 - هانى احمد عبدالعظيم علوش  مدير   المقيد برقم قيد    16291   وتم ايداعه بتاريخ    2021-01-03 

برقم ايداع   10 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2021  بــ :  

393 - رامز  احمد جمعه محمد شعبان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10670   وتم ايداعه بتاريخ    

21-03-2018 برقم ايداع   1539 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2021  بــ :  

394 - فادى جمال عبد الغنلى ابراهيم الملح  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10670   وتم ايداعه بتاريخ    

21-03-2018 برقم ايداع   1539 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2021  بــ :  

395 - عمرو محمد احمد احمد محمد السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10670   وتم ايداعه بتاريخ    

21-03-2018 برقم ايداع   1539 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2021  بــ :  

396 - مستور محمد النشرتى عامر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    16513   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-2021 برقم ايداع   697 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2021  بــ :  

274 - ناهد محمد ماجد محمد كمال محمود  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10282   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2017 برقم ايداع   4950 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2017  بــ :  تشكيل مجلس الدارة  وتحديد 

إختصاصات مجلس الدارة على النحو التالى :-  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 لرئيس مجلس 

الدارة حق التوقيع بالسحب و الفراج عن رأس مال الشركة المودع لدى البنك .  تفويض رئيس مجلس الدارة 

الحق فى التعامل باسم الشركة و ضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و 

القطاع الخاص بكافة أشكالها و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع و التوقيع منفردا  

على الشيكات و فتح و غلق الحسابات و إصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع البنوك و 

المصارف و كل ذلك بإسم الشركة و ضمن أغراضها و كذلك له الحق فى التوقيع على عقود الشراء و العقود بكافة 

أنواعها و أشكالها و له الحق فى تعيين و عزل مستخدمى 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 

المشاركات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل و له حق توكيل و تفويض الغير فى كل أو 

بعض ما ذكر أما حق القتراض أو الرهن و البيع لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضى و السيارات 

يكون بموافقة الجمعية العامة العادية للشركة .

275 - تامر محمد عبد الحليم محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10282   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2017 برقم ايداع   4950 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2017  بــ :  

276 - خالد حسن عيد حسن عيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10282   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2017 برقم ايداع   4950 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2017  بــ :  

277 - ماجدة حامد محمود شمه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10282   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2017 برقم ايداع   4950 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2017  بــ :  

278 - عمرو محمد ابوزيد مرسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10282   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2017 برقم ايداع   4950 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2017  بــ :  
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279 - محمد فضل انور منصور  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    10417   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-12-2017 برقم ايداع   5588 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2017  بــ :  تحديد اختصاصات 

رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب الستاذ/ محمد فضل انور عبد العزيز ونائبه الستاذ/حسن فضل انور عبد 

العزيز في التي   ان يكون حق الدارة والتوقيع عن الشركة لكل من رئيس مجلس الدارة ونائبه ولهما )مجتمعين 

او منفردين (حق تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ومصلحة الضرائب 

والجمارك بأنواعها والتوقيع عن الشركة امام كافة الجهات والشهر العقاري والسجل التجاري والهيئة العامة 

للستثمار وهيئة الرقابة المالية وهيئة التنمية الصناعية والمجالس المحلية والتوقيع على كافة المستندات وعقود 

التعديل وغيرها من العقود شريطة ان تكون العمال والتصرفات الصادرة والموقعة منهما باسم الشركة وضمن 

اغراضها   كما يجوز لهما )مجتمعين او منفردين (توكيل اوتفويض الغير في كل او بعض ما ذكر ولهما )

مجتمعين(حق شراء او بيع اصول الشركة وحق الرهن والقتراض والستدانة من البنوك والتعامل مع البنوك 

بكافة معاملتها من سحب وايداع وتحويل واجراء التعاقدات المودع لديها والسحب بضمان البضائع وكافة 

المعاملت اللزمة

280 - محمد فضل انور منصور  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    10417   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-12-2017 برقم ايداع   5588 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2017  بــ :  يتولى ادارة الشركة  

مجلس اداره  مؤلف من ثلثة اعضاء على القل ومن سبعة اعضاء على الكثر تعينهم الجمعية العامه وقد عينت 

الجمعيه العامة غير العاديه المجلس

281 - حسن فضل انور منصور عبدالعزيز  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10417   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-12-2017 برقم ايداع   5588 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2017  بــ :  

282 - حسين فضل انور منصور عبدالعزيز  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10417   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-12-2017 برقم ايداع   5588 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2017  بــ :  

283 - هانى عبدالرازق فرج غنبوه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10417   وتم ايداعه بتاريخ    

04-12-2017 برقم ايداع   5588 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2017  بــ :  

284 - حسين رضوان يونس على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10417   وتم ايداعه بتاريخ    

04-12-2017 برقم ايداع   5588 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2017  بــ :  

285 - محمد فتح ا احمد محمد صقر  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    10480   وتم ايداعه بتاريخ    

19-12-2017 برقم ايداع   5917 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2017  بــ :  دخول شريك موصى+ خروج 

ش ريك موصى مذكور بالعقد

286 - اسامه امين العريس على  مدير   المقيد برقم قيد    10899   وتم ايداعه بتاريخ    21-03-2018 برقم 

ايداع   1536 تم التأشير فى تاريخ 21-03-2018  بــ :  للفرع بدل  من السيد / بول جرايسون ) بريطاني 

الجنسية (بالصلحيات الواردة بموافقة الشركة الم والتي تنص على يكون للسيد / أسامة امين على العريس مدير 

الفرع اوسع السلطات في تمثيل الفرع امام المحاكم والغير وكافة الهيئات والمنظمات الحكومية والغير حكومية كما 

له الحق في تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الفرع وتحديد مرتباته وأجورهم وله الحق في شراء وبيع 

السيارات بكافة انواعها واشكالها والعقارات والراضي المملوكة للفرع والمطلوبة لنشطة الفرع وله الحق في 

إبراموتعديل وإنهاء كافة انواع العقود الخاصة بالفرع كما له الحق في تفويض او توكيل الغير في كل او بعض مما 

ذكر
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287 - مروان محمود احمد السماك  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    10987   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-04-2018 برقم ايداع   1852 تم التأشير فى تاريخ 05-04-2018  بــ :  تعديل باثر فورى كافه 

سلطات التوقيع عن الشركه امام البنوك السابق صدورها و ان يتم التعامل على حسابات الشركه البنكيه عن طريق 

اصحاب حق التوقيع عن الشركه امام البنوك التاليين و وفقا لفئات  و مستويات التوقيع التاليه:  يحق لصحاب حق 

التوقيع عن الشركه امام البنوك المحددين فى هذا القرار التعامل عن الشركه امام البنوك مجتمعيين فى التالى:  1-

التوقيع على كل او اى مستند التى قد يراها  اصحاب حق التوقيع عن الشركه امام البنوك لزمه او مرتبطه 

يحق لصحاب حق التوقيع عن الشركه امام البنوك  بالتعاملت البنكيه و اى مؤسسه تمويليه و ائتمانيه.   2-

التعامل لصالح و نيابا عن الشركه فى تعاملتها مع البنوك و اى مؤسسه تمويليه او ائتمانيه  و ذلك لتمام 

التحويلت البنكيه, اصدار الشيكات البنكيه و الشيكات المصرفيه وفقا للمستويات التاليه:   ا- لى مبلغ حتى و 

مشتمل على  2,500,000 دولر امريكى )او ما يعادله باى عمله اخرى( يتطلب توقيع اى اثنان من المجموعه "

أ" او "ب" او "ج" مجتمعان على ان يكون هذان الشخصان من مجموعات مختلفه.    ب- لى مبلغ حتى و 

مشتمل على 500,000 دولر امريكى ( )او ما يعادله بأى عمله اخرى( يتطلب توقيع كل من المهندس/ مروان 

محمود احمد محمد ابراهيم السماك  و الستاذ/ ياسر فؤاد سليمان البلتاجى مجتمعيين.    ج -لى مبلغ حتى و 

مشتمل على 10,000 دولر امريكى )او ما يعادله باى عمله اخرى( يتطلب توقيع اى اثنان من المجموعه "أ" او 

"ب" مجتمعان او اى شخص من المجموعه "ج" مجتمع مع اى شخص من المجموعه "أ" او"ب" .    د-لى مبلغ 

حتى و مشتمل على 5,000 دولر امريكى )او ما يعادله باى عمله اخرى( يتطلب توقيع اى اثنان من المجموعه 

"أ" او "ب"  او "ج" او "د" مجتمعان.   الفئه )أ(   المهندس/ مروان محمود احمد محمد ابراهيم السماك .  

الدكتور/ احمد سعد محمود رجب   الفئه )ب(  الستاذ/ خوان بابلو ريتشاردس برافو   الستاذ/ ماتياس فرانك 

مولر  الستاذ/ كريس شميد  الستاذ/ اسماعيل جازيل  الفئه )ج(  السيد/ مورات توران   السيده/ بورشو سينيم 

اورجانشى   الفئه )د(  الستاذ/ ياسر فؤاد سليمان البلتاجى  الستاذ/ عصام عوض ا جلل حسين    للمهندس/ 

مروان محمود احمد محمد ابراهيم السماك و الستاذ/ ياسر فؤاد سليمان البلتاجى السلطه فى التوقيع مجتمعيين عن 

الشركه امام البنوك على اوامر التحويل البنكيه و الشيكات البنكيه وطلبات اصدار الشيكات المصرفيه لى مبلغ 

حتى و مشتمل على  500000 دولر امريكى )او ما يعادله باى عمله اخرى( لصالح )1( شركة السكندرية 

لتداول الحاويات والبضائع - السكندريه و )2( شركة السكندرية لتداول الحاويات والبضائع - الدخيلة و )3( 

شـركــة دميــاط لتداول الحـاويــات والبضائع و )4( شـركـة بـورسعيـد لتداول الحـاويات والبضائع و )5( هيئــة 

مينــاء دميــاط و )6( هيئة ميناء السكندرية و )7( الهيئة العامة للمنطقة القتصادية لقناة السويس - موانئ 

بورسعيد و )8( الهيئة العامة لموانىء البحر الحمر و )9( شركة القناة لرباط و انوار السفن و )10( الهيئة 

المصرية لسلمة الملحة البحرية- دمياط و )11( الهيئة المصرية لسلمة الملحة البحرية- بورسعيد و )12( 

الهيئة المصرية لسلمة الملحة البحرية - السكندرية و )13( الهيئة المصرية لسلمة الملحة البحرية- سويس.

288 - محمد عادل محمد فرج حبارة  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    11308   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-2018 برقم ايداع   3074 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2018  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن السيد / محمد عادل محمد فرج حبارة وله منفرد فى هذا الصدد 

أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال العام والخاص , وإبرام التعاقدات بكافة أنواعها والتوقيع على عقود الشراء للمنقولت أو العقارات لصالح 

الشركة وبإسمها والتعامل مع البنوك والمصارف بكافة أنواعها فى فتح وغلق الحسابات البنكية والسحب واليداع 

والتوقيع على الشيكات وصرفها والقتراض والرهن وذلك بإسم الشركة وله منفردا حق التصرف فى منقولت 

الشركة أو أى أصل من أصول الشركة بالبيع أو التنازل عنها وتسجيلها أمام الشهر العقارى أو  أجهزة المدن أو 

الهيئات والتوقيع على عقود البيع البتدائية أو النهائية  وتحرير التوكيلت عنها وله الحق فى تفويض أو توكيل 

الغير فى كل أو بعض ما ذكر  .

289 - نجاح محمد سليمان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    11308   وتم ايداعه بتاريخ    2018-06-14 

برقم ايداع   3074 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2018  بــ :  

290 - مصطفى عادل محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    11308   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-2018 برقم ايداع   3074 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2018  بــ :  

291 - معتز عادل محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    11308   وتم ايداعه بتاريخ    2018-06-14 

برقم ايداع   3074 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2018  بــ :  
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292 - محفوظه عادل محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    11308   وتم ايداعه بتاريخ    2018-06-14 

برقم ايداع   3074 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2018  بــ :  

293 - ملك عادل محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    11308   وتم ايداعه بتاريخ    2018-06-14 

برقم ايداع   3074 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2018  بــ :  

294 - سعاد عادل محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    11308   وتم ايداعه بتاريخ    2018-06-14 

برقم ايداع   3074 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2018  بــ :  

295 - محمد عبد العال احمد خليفه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    11658   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2018 برقم ايداع   4554 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2018  بــ :  

303 - سامى عبد الرحيم فؤاد عبد الرواف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11775   وتم ايداعه بتاريخ    

04-10-2018 برقم ايداع   4998 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2018  بــ :  اعادة تشكيل مجلس الدارة  

تحديد صلحيات السيد / سامي عبدالرحيم فؤاد رئيس مجلس الدارة يكون له الحق فى تمثيل الشركة امام القضاء 

و تمثيل الشركة أمام كافة الجهات والمصالح الحكومية وغير الحكومية .   ثالثا :- تحديد صلحيات السيد / ايهاب 

محي الدين عبد السيد محي الدين الجندي  " نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب يكون له "  منفرد "  حق 

الدارة والتوقيع تمثيل الشركة أمام كافة الجهات والمصالح الحكومية وغير الحكومية وعلى وجه الخصوص الشهر 

العقاري والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر 

للمقاصة لليداع والقيد المركزي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحليات والهيئة القومية للتأمينات 

الجتماعية ومكاتب العمل والسجل التجاري ومصلحة الضرائب والجمارك ووزارة القوى العاملة والتعامل مع 

ادارات المرور واستخراج التراخيص وتجديدها سنويا وكافة التراخيص الخرى والتجديد وحق التوقيع على عقود 

البيع والشراء للسيارات وله الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر سابقا .   رابعا:- يكون للسيد 

رئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب "مجتمعين" الحق فى التوقيع على كافة عقود 

البيع البتدائية والنهائية للعقارات والوحدات السكنية وعقود القتراض والرهن والمتياز والتسهيلت الئتمانية, 

ولهم الحق مجتمعين فى التوقيع علي الشيكات وتظهيرها في المبالغ التي تتجاوز مائة ألف جنية .  خامسا :- للسيد/ 

ايهاب محى الدين عبد السيد نائب رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب          " منفرد " حق فتح الحسابات 

البنكية وغلقها و التعامل باسم الشركة على حساباتها سحبا وإيداعا بحد أقصى مبلغ مائة الف جنيه والتحويلت 

البنكية وربط كافة الودائع وشهادات الستثمار واصدار خطابات الضمان والشهادات بدون حد اقصي وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات وتظهيرها بحد أقصى مائة الف جنيه.)يلزم موافقة 

الجمعية العامة مسبقا على بيع الصول (

304 - ايهاب محي الدين عبد السيد محي

الدين الجندي  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    11775   وتم ايداعه بتاريخ    

04-10-2018 برقم ايداع   4998 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2018  بــ :  

305 - على رءوف على عبدالخالق

البدرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11775   وتم ايداعه بتاريخ    04-10-2018 برقم ايداع   

4998 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2018  بــ :  

306 - سهيله سامى عبد الرحيم فؤاد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11775   وتم ايداعه بتاريخ    

04-10-2018 برقم ايداع   4998 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2018  بــ :  

307 - حسام الدين محمد محمد الحلو  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11775   وتم ايداعه بتاريخ    

04-10-2018 برقم ايداع   4998 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2018  بــ :  

308 - ياسر يونس سليم عبد العال  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    11785   وتم ايداعه بتاريخ    

08-10-2018 برقم ايداع   5036 تم التأشير فى تاريخ 08-10-2018  بــ :  
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309 - اسلم  ياسر يونس سليم عبدالعال  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    11785   وتم ايداعه بتاريخ    

08-10-2018 برقم ايداع   5036 تم التأشير فى تاريخ 08-10-2018  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين   ياسر يونس سليم عبدالعال   اسلم ياسر يونس سليم 

عبدالعال ولهما : يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين ) منفردين او 

مجتمعين ( ولهما فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها مع جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والخاص , وله حق التوقيع على عقود البيع والشراء والرهن 

للعقارات والمنقولت وغيرها باسم الشركة ولغراض الشركة امام الشهر العقارى , والتوقيع على عقود 

التسهيلت الئتمانية والقروض واى نوع من المعاملت المالية مع البنوك والمصارف والهيئات المالية كالسحب 

واليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات ولهم حق توكيل الغير فى بعض او كل ما ذكر .

310 - احمد يونس سليم عبد العال  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    11785   وتم ايداعه بتاريخ    

08-10-2018 برقم ايداع   5036 تم التأشير فى تاريخ 08-10-2018  بــ :  

311 - السيد  صدقى السيد محرم  مدير   المقيد برقم قيد    11849   وتم ايداعه بتاريخ    17-10-2018 برقم 

ايداع   5276 تم التأشير فى تاريخ 17-10-2018  بــ :  

336 - وليد ابراهيم فتحى محمد ابراهيم الريس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11109   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-05-2018 برقم ايداع   2282 تم التأشير فى تاريخ 25-03-2019  بــ :  اعادة تشكيل مجلس 

الدارة وتحديد اختصاصاتة  يكون حق الداره والتوقيع للسيد رئيس مجلس الداره وله ايضا حق تمثيل الشركه 

والتوقيع علي عقود الشراء والبيع والمعاوضه للعقارات والمنقولت وغيرها بإسم الشركه ولغراض الشركه امام 

الشهر العقاري والتوثيق وامام الجهات الحكوميه والغير حكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والخاص والتوقيع 

علي التسهيلت الئتمانيه واي نوع من المعاملت الماليه مع البنوك والمصارف والهيئات الماليه كالسحب واليداع 

وفتح وغلق الحسابات وعلي الشيكات  وحق الرهن وله حق توكيل الغير وحق التوكيل القضائي للغير في كل او 

بعض ما ذكر

337 - عمرو محمد سعيد مرسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11109   وتم ايداعه بتاريخ    

03-05-2018 برقم ايداع   2282 تم التأشير فى تاريخ 25-03-2019  بــ :  

338 - هالة السيد محمد علي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11109   وتم ايداعه بتاريخ    

03-05-2018 برقم ايداع   2282 تم التأشير فى تاريخ 25-03-2019  بــ :  

407 - محمد جمال حامد مليجى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    12365   وتم ايداعه بتاريخ    2021-05-24 

برقم ايداع   2961 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2021  بــ :  

312 - محمد اسعد احمد عبد الملك احمد  مدير   المقيد برقم قيد    11849   وتم ايداعه بتاريخ    

17-10-2018 برقم ايداع   5276 تم التأشير فى تاريخ 17-10-2018  بــ :  يمثل المديرون الشركة في 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين 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 للسيد /السيد صدقي السيد محرم و 

السيد/محمد اسعد احمد عبدالملك أحمد )مجتمعين ( او السيد/ إبراهيم صدقي السيد محرم جمعة و السيد/ إسلم 

اسعد أحمد عبدالملك أحمد )مجتمعين( الحق في التعامل بإسم الشركة و ضمن أغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع 

جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح حسابات و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و 

التوقيع علي الشيكات و الفراج عن رأس المال و حق القتراض و الرهن و كل ذلك بإسم الشركة و لصالحها , و 

كذلك لهم مجتمعين حق التوقيع علي عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية ولهم 

مجتمعين الحق في تعيين وعزل مستخدمي  و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة و 

لصالحها ولهم مجتمعين 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 ولهم حق توكيل أو 

تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

313 - إبراهيم محمد إبراهيم خليل  مدير   المقيد برقم قيد    11849   وتم ايداعه بتاريخ    2018-10-17 

برقم ايداع   5276 تم التأشير فى تاريخ 17-10-2018  بــ :  عزل

314 - اسلم اسعد احمد عبد الملك احمد  مدير   المقيد برقم قيد    11849   وتم ايداعه بتاريخ    

17-10-2018 برقم ايداع   5276 تم التأشير فى تاريخ 17-10-2018  بــ :  
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315 - ابراهيم صدقى السيد محرم جمعه  مدير   المقيد برقم قيد    11849   وتم ايداعه بتاريخ    

17-10-2018 برقم ايداع   5276 تم التأشير فى تاريخ 17-10-2018  بــ :  

316 - محمد السيد صبحى منصور عامر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    151800   وتم ايداعه بتاريخ    

01-09-1999 برقم ايداع   7690 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2018  بــ :  ممثل عن شركه السكندريه 

للبترول غير متفرغ

317 - احمد شحاته احمد حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    151800   وتم ايداعه بتاريخ    

01-09-1999 برقم ايداع   7690 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2018  بــ :  ممثل عن شركه السكندريه 

للبترول  غير متفرغ

318 - ايمان سيد محمد شاذلى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    151800   وتم ايداعه بتاريخ    

01-09-1999 برقم ايداع   7690 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2018  بــ :  ممثل عن شركه السكندريه 

للبترول  ) غير متفرغ (

319 - صلح جابر رزق بهنسى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    151800   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-09-1999 برقم ايداع   7690 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2018  بــ :  متفرع   ممثل عن 

شركه السكندريه للبترول  - يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من 7 اعضاء على القل و11 عضو على 

الكثر تعينهم  الجمعية العامة  .

320 - احمد رائدى محمد حلمى شاكر عبد الحميد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    151800   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-09-1999 برقم ايداع   7690 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2018  بــ :  ممثل  عن الهيئة 

المصرية العامة للبترول غير متفرغ

321 - صلح جابر رزق بهنسى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    151800   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-09-1999 برقم ايداع   7690 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2018  بــ :  ممثل  عن الهيئة 

المصرية العامة للبترول متفرغ   -  إعادة تشكيل مجلس الدارة

322 - خالد محمد عثمان عبد الرحيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    151800   وتم ايداعه بتاريخ    

01-09-1999 برقم ايداع   7690 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2018  بــ :  ممثل عن الهيئة  المصرية 

العامة للبترول ) غير متفرغ  (

323 - ايمن محمود ابراهيم عماره  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    151800   وتم ايداعه بتاريخ    

01-09-1999 برقم ايداع   7690 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2018  بــ :  ممثل عن الهيئة المصرية العامة 

للبترول  ) غير متفرغ (

324 - حسام ابو المواهب محمد التونى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    151800   وتم ايداعه بتاريخ    

01-09-1999 برقم ايداع   7690 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2018  بــ :  ممثل  عن الهيئة المصرية العامة 

للبترول )غير متفرغ (

325 -  أشرف أنور محمد سالم الشامي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    151800   وتم ايداعه بتاريخ    

01-09-1999 برقم ايداع   7690 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2018  بــ :  ممثل  عن الهيئة المصرية العامة 

للبترول ) غير متفرغ (

326 - حامد عبدالرؤوف حامد عزام  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    151800   وتم ايداعه بتاريخ    

01-09-1999 برقم ايداع   7690 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2018  بــ :  ممثل  عن الهيئة المصرية العامة 

للبترول ) غير متفرغ  (

327 - عبدا عصام عبد الفتاح زياده  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12535   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2019 برقم ايداع   875 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2019  بــ :  

328 - هشام احمد بسيونى محمد شحاته  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    12536   وتم 

ايداعه بتاريخ    13-02-2019 برقم ايداع   881 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2019  بــ :  

329 - طارق منير عبد العزيز العجيزي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12536   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2019 برقم ايداع   881 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2019  بــ :  

330 - هانيا هشام احمد بسيونى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12536   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2019 برقم ايداع   881 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2019  بــ :  
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331 - محمد مصطفى عبد السلم محمد شعير  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12584   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-02-2019 برقم ايداع   1050 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2019  بــ :  

332 - محمد منصور عبد الونيس السكرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12584   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2019 برقم ايداع   1050 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2019  بــ :  

333 - علي ابراهيم محمد حسن النباصي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12584   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2019 برقم ايداع   1050 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2019  بــ :  اعادة تشكيل مجلس الدارة   

تفويض ومنح كل من رئيس مجلس الدارة السيد / على ابراهيم محمد حسن النباصى والسيدة / اسماء ابراهيم 

محمد حسن النباصى نائبة رئيس مجلس الدارة مجتمعين فقط حق التوقيع نيابة عن الشركة وتمثيلها أمام الغير 

وجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع على كافة العقود واللتزامات باسم الشركة و حق التوقيع أمام 

البنوك وفتح الحسابات باسم الشركة والسحب واليداع والتوقيع على الشيكات وحق الرهن والقتراض واستلم 

كشوف الحساب وكافة المعاملت المالية مع البنوك وشراء كافة الموال المنقولة والعقارية والسيارات باسم الشركة 

والتوقيع وتسليم وتسلم الوراق امام شركة مصر المقاصة والبورصة وشركات السمسرة ولهم مجتمعين الحق فى 

تفويض أو توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر

339 - عمر على احمد محمد سالم  مدير   المقيد برقم قيد    12762   وتم ايداعه بتاريخ    2019-03-26 

برقم ايداع   1814 تم التأشير فى تاريخ 26-03-2019  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله 

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.   وللمدير منفردا الحق في التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها 

أمام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة أشكالها, 

وكذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من إيداع و فتح حسابات و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و 

المصارف و التوقيع على الشيكات و الفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك بإسم الشركة و 

لصالحها و كذلك له حق التوقيع على عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية و له الحق 

في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم و كذلك بإسم الشركة و لصالحها و له 

حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنيه و التجارية و إبرام 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.

340 - سمير عبده احمد القداحى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    13002   وتم ايداعه بتاريخ    

15-05-2019 برقم ايداع   2740 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2019  بــ :  

341 - عبدالرحمن سمير  عبده احمد القداحى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    13002   وتم ايداعه بتاريخ    

15-05-2019 برقم ايداع   2740 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2019  بــ :  تحولت صفته من شريك موصى 

الى شريك متضامن + دخول شريك موصى بدل منه  -يكون حق الدارة و التوقيع و المسئوليه امام الجهات 

الرسمية للشريك المتضامن السيد / عبدالرحمن سمير عبده احمد القداحي و يمثل الشريك المتضامن الشركة في 

علقتها مع الغير و له  )منفردا ( في هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركة و التعامل بأسمها مع جميع الجهات 

الحكومية و الغير حكومية و القطاع العام و قطاع العمال العام و الخاص و له حق التوقيع علي عقود البيع و 

الشراء و التنازل و الرهن للعقارات و المنقولت و غيرها باسم الشركة و لغراض الشركة امام الشهر العقاري و 

التوقيع علي عقود التسهيلت الئتمانية و القروض و اي نوع من المعاملت المالية مع البنوك و المصارف و 

الهيئات المالية كالسحب و اليداع و التوقيع علي الشيكات و فتح و غلق الحسابات و له حق توكيل الغير في كل او 

بعض ما ذكر فيما عدا الشريك الموصي .

342 - مروه محمد ابواليزيد ابراهيم داود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    13081   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2019 برقم ايداع   3023 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2019  بــ :  استقاله

343 - بوسى بسيونى عبدالخالق  مدير فرع   المقيد برقم قيد    13081   وتم ايداعه بتاريخ    2019-05-30 

برقم ايداع   3023 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2019  بــ :  
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344 - محمد سعد قطب محمد النجار  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13104   وتم ايداعه بتاريخ    

09-06-2019 برقم ايداع   3103 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2019  بــ :  إعادة  تشكيل مجلس الدارة   

وتحددت إختصاصات وصلحيات المجلس فى التى  :    يمثل الشركة رئيس مجلس الدارة وهو السيد/  محمد 

سعد قطب محمد النجار  أمام القضاء فيما يخص القضايا التى ترفع من أو على الشركة .  ويكون للسيد/ محمد 

سعد قطب محمد النجار -  رئيس مجلس الدارة , والسيد / حمدى محمد عطية على -  نائب رئيس مجلس الدارة 

الحق فى التوقيع عن الشركة عن كافة اعمال الشركة وإدارتها وكذا الحق فى بيع وشراء الصول الثابته وكذا 

التوقيع نيابة عن الشركة امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم والتعامل بإسم الشركة مع المرور والجمارك وكافة الجهات الخاصة بإصدار التراخيص 

وكذلك التوقيع على العقود التجارية والصناعية والتوكيلت التجارية وابرام جميع العقود والصفقات بالنقد والجل 

ولهم  حق استلم  ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات وشراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والصول الثابته وتمثيل الشركة امام كافة 

الجهات المانحه وكذلك الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر وذلك مجتمعين او منفردين .  ويكون للسيد / 

محمد سعد قطب محمد النجار - رئيس مجلس الدارة منفردا أوسع السلطات فى التعامل مع البنوك بإسم الشركة 

فى السحب واليداع والفراج عن رأس المال وإصدار خطابات الضمان وفتح العتمادات المستندية وله الحق فى 

صرف الشيكات الصادرة بإسم الشركة من جهات التعامل وتحصيلها من البنك مباشرة كما أن له حق الصرف من 

حساب الشركة وفتح وغلق الحسابات بأسم ولصالح الشركة وتحقيقا لغراضها .

345 - حمدى محمد عطيه على  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13104   وتم ايداعه بتاريخ    

09-06-2019 برقم ايداع   3103 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2019  بــ :  

346 - محمد محمود عبدا السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13104   وتم ايداعه بتاريخ    

09-06-2019 برقم ايداع   3103 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2019  بــ :  

347 - محمد نبيل عوض احمد على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13104   وتم ايداعه بتاريخ    

09-06-2019 برقم ايداع   3103 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2019  بــ :  

348 - احمد محمد محمد فتحى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13104   وتم ايداعه بتاريخ    

09-06-2019 برقم ايداع   3103 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2019  بــ :  

349 - كارل واتسون  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31535   وتم ايداعه بتاريخ    2000-12-17 

برقم ايداع   6664 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2019  بــ :  تجديد تعيين أعضاء مجلس الدارة لمدة ثلث 

سنوات تبدأ من تاريخ اعتماد الجمعية.  بقاء تشكيل مجلس الدارة و تحديد الصلحيات و الختصاصات على 

النحو التالي: يملك كل من السيد/ كارل واتسون- رئيس مجلس الدارة والسيد/ سيباستين مارليير- عضو مجلس 

الدارة و السيد/ جوهان فان دي فيلد- عضو مجلس الدارة و السيد/ جيروم جاك أدم- مدير الشركة )اثنان منهم 

مجتمعين( :  كافة الصلحيات الزمة لتسيير العمال و الدارة اليومية للشركة.  تعيين ? اقالة اي موظف بالشركة 

كذلك تحديد أجورهم و مهام وظيفتهم بالشركة.       التوقيع وتنفيذ جميع العقود و المعاملت و التفاقيات الخاصة 

بالشركة و التفاوض مع أطراف الثالثة مع التوقيع على أي مستندات أو خطابات خاصة بذات الشأن.   تمثيل 

الشركة و توقيع جميع المستندات و اللتماسات و الوراق المطلوبة أو اللزمة لتقديمها الي جميع الدارات 

الحكومية و المؤسسات و الهيئات العامة و الخاصة في جمهورية مصر العربية.   التوقيع على كافة المعاملت 

البنكية و القتراض من البنوك و التسهيلت البنكية

350 - سيباستيان ماريليير  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31535   وتم ايداعه بتاريخ    

  SA 17-12-2000 برقم ايداع   6664 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2019  بــ :  ممثل لشركه شريدير

البلجيكيه

351 - جوهان فان دى فيلد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31535   وتم ايداعه بتاريخ    

  SA 17-12-2000 برقم ايداع   6664 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2019  بــ :  ممثل لشركه شريدير

البلجيكيه

352 - محمد مصطفي محمد ياقوت النجار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31535   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-2000 برقم ايداع   6664 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2019  بــ :  

353 - كاظميه نيهال ابراهيم الهامى راتب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31535   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-2000 برقم ايداع   6664 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2019  بــ :  
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354 - عادل عوض ابراهيم مكايد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13390   وتم ايداعه بتاريخ    

31-07-2019 برقم ايداع   4090 تم التأشير فى تاريخ 31-07-2019  بــ :  قرر الجتماع الغاء صلحيات 

نائب رئيس مجلس الدارة السيد/ عادل عوض ابراهيم مكايد  فى التوقيع والتعامل مع البنوك وفتح الحسابات 

بالبنوك والصرف واليداع وتبقى باقى الصلحيات كما هى

355 - ابراهيم عبدالعاطى امام  مدير فرع   المقيد برقم قيد    13681   وتم ايداعه بتاريخ    2019-09-25 

برقم ايداع   5153 تم التأشير فى تاريخ 25-09-2019  بــ :  

356 - ايمن مختار السعيد الدسوقى  مدير   المقيد برقم قيد    13847   وتم ايداعه بتاريخ    2019-10-21 

برقم ايداع   5646 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2019  بــ :  مسئول  عن نشاط التخليص الجمركى.

357 - احمد ايمن مختار  السعيد  مدير عام   المقيد برقم قيد    13847   وتم ايداعه بتاريخ    2019-10-21 

برقم ايداع   5646 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2019  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير 

ولهما مجتمعون أومنفردون فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما إحتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.   وللمديرون السيد / أيمن مختار السعيد 

الدسوقى وللسيد / أحمد أيمن مختار السعيد )منفردان( 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. والحق فى شراء جميع المواد والمهمات والبضائع 

والمنقولت والمشتريات والمبادلت والقتراض بطريق العتمادات والقروض غير المفتوح بها إعتمادات بالبنوك 

,والتعامل مع جميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية والبنوك والمصارف والهيئات المالية بأى نوع من 

المعاملت المالية كالسحب واليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات والفراج عن رأسمال الشركة , 

وبيع المحلت التجارية والعقارات والمنقولت والسيارات والرهون ,وكذلك الشتراك فى المؤسسات الخرى ول 

يكون التصرف ملزما  للشركة إل إذا وقعه المديران مشفوعا  بالصفة التى يتعامل بها والحق فى توكيل الغير فى كل 

أو بعض ما ذكر وتعيين الستاذ / أيمن مختار السعيد الدسوقى مديرا  مسئول  عن نشاط التخليص الجمركى.

463 - محمد محمود  احمد فهمى محمود  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20254   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2022 برقم ايداع   6215 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2022  بــ :  1-لرئيس مجلس الدارة حق 

التوقيع منفردا على جميع المعاملت البنكية من فتح وغلق الحسابات والرهن والقتراض بأسم الشركة وإصدار 

خطابات الضمان والحق فى الفراج عن رأس مال الشركة المودع لدى البنك منفردا.  2-لرئيس مجلس الدارة 

حق التوقيع على جميع معاملت وتعهدات الشركة وتمثيل الشركة منفردا وله فى ذلك كافة السلطات لتحقيق غرض 

الشركة , وله حق التصرف فى اموال وأصول الشركة الثابتة والمنقولة , وله سلطة البيع والشراء , وحق توكيل 

من يشاء فى كل أو بعض هذا الحق وله حق توكيل المحامين على أن تكون جميع العمال والتصرفات التى تصدر 

منه بأسم الشركة وضمن أغراضها.

358 - محمد محمود على محمد  مدير   المقيد برقم قيد    13947   وتم ايداعه بتاريخ    05-11-2019 برقم 

ايداع   5988 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2019  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهما 

مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحه 

عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة .  ويكون للسيد/ محمد محمود علي محمد  والسيد/ 

مصطفي محمود علي محمد والسيدة / ماهيتاب محمود علي محمد ) مجتمعون أو منفردون ( إجراء كافة العقود 

والمعاملت الداخله ضمن غرض الشركة وعلي الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم ومافاتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية 

وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل , والحق في شراء 

جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والمشتريات والمبادلت والقتراض بطريق العتمادات والقروض 

غير المفتوح بها اعتمادات بالبنوك , والتعامل مع جميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية بالبنوك والمصارف 

والهيئات المالية بأي نوع من المعاملت المالية كالسحب واليداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات 

والفراج عن رأسمال الشركة , وبيع المحلت التجارية والعقارات والمنقولت والسيارات والرهون وكذلك 

الشتراك في الؤسسات الخري وليكون التصرف ملزما للشركة إل اذا وقعه المدير مشفوعا بالصفة التي يتعامل 

بها ولهما الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر وتكون السيدة/ ماهيتاب محمود علي محمد مسئوله عن 

شئون التخليص الجمركي بالشركة ولها الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر .
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359 - ماهيتاب محمود على محمد  مدير   المقيد برقم قيد    13947   وتم ايداعه بتاريخ    2019-11-05 

برقم ايداع   5988 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2019  بــ :  

360 - مصطفى محمود على محمد  مدير   المقيد برقم قيد    13947   وتم ايداعه بتاريخ    2019-11-05 

برقم ايداع   5988 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2019  بــ :  

361 - زكريا حمدان محمود عبد

الرحمن  مدير   المقيد برقم قيد    14053   وتم ايداعه بتاريخ    24-11-2019 برقم ايداع   6410 تم التأشير 

فى تاريخ 24-11-2019  بــ :  

362 - محمد عطا عبدالهادى محمد سلم  مدير   المقيد برقم قيد    14053   وتم ايداعه بتاريخ    

24-11-2019 برقم ايداع   6410 تم التأشير فى تاريخ 24-11-2019  بــ :  

363 - محمد على محمد اسماعيل جنينه  مدير   المقيد برقم قيد    14053   وتم ايداعه بتاريخ    

24-11-2019 برقم ايداع   6410 تم التأشير فى تاريخ 24-11-2019  بــ :  يمثل  المديرون الشركة في 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا  احتفظ به صراحة  عقد الشركه او القانون  او لئحته التفيذية للجمعية العامة  وللمديرين )مجتمعين او 

منفردين( اجراء كافة العقود والمعاملت الداخله ضمن غرض الشركة وعلي الخص تعيين ووقف وعزل وكلء 

ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وواجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية التجارية وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل والحق في شراء جميع المواد والمهامات والبضائع والمنقولت والمشتريات والمبادلت والقتراض بطريق 

العتمادات والقروض غير المفتوح بها اعتمادات  بالبنوك والتعامل مع جميع الهيئات الحكوميه  وغير الحكوميه 

والبنوك والمصارف والهيئات الماليه بأي نوع من المعاملت الماليه كالسحب واليداع والتوقيع علي الشيكات 

وفتح وغلق الحسابات والفراج عن راس مال الشركة وبيع المحلت  التجارية والعقارات والمنقولت والسيارات  

والرهون واصول الشركه   وكذلك الشتراك في المؤسسات الخري ول يكون التصرف ملزما للشركه ال اذا 

وقعه المدير مشفوعا بالصفه التي يتعامل بها    والحق في توكيل الغير في كل او بعض ماذكر.

364 - السيد شاهين حسن ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    14175   وتم ايداعه بتاريخ    2019-12-09 

برقم ايداع   6768 تم التأشير فى تاريخ 09-12-2019  بــ :  

365 - حماده محروس سعد مصرى  مدير   المقيد برقم قيد    14175   وتم ايداعه بتاريخ    2019-12-09 

برقم ايداع   6768 تم التأشير فى تاريخ 09-12-2019  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى علقاتها مع الغير 

ولهم 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 العمومية . وللمديران )مجتمعين أو منفردين (  الحق 

فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات العمومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك 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 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 الجل وكذلك لهما حق كفالة الغير ولها حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر
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366 - وفاء حسن احمد واصل  مدير   المقيد برقم قيد    14267   وتم ايداعه بتاريخ    23-12-2019 برقم 

ايداع   7098 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2019  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 .   وللمدير منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام 

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

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب و إيداع 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 وممتلكتها العقارية وله الحق في 

تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم و أجورهم وكل ذلك باسم 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 

.

367 - رمضان حسين توفيق البنا  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    11698   وتم ايداعه بتاريخ    

19-09-2018 برقم ايداع   4688 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2020  بــ :  

368 - حسين عبدالهادى عبدالقادر الشريف  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    11698   وتم ايداعه بتاريخ    

19-09-2018 برقم ايداع   4688 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2020  بــ :  يكون حق الداره والتوقيع 

والمسؤوليه امام الجهات الرسميه للشريك المتضامن: رمضان حسين توفيق البنا _ حسين عبد الهادى عبد القادر 

الشريف ,وله ولهما مجتمعان او منفردان 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 والرهن والقتراض والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف ,وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها ,ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما 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 كفالة الغير ولهما حق توكيل الغير فى كل او 

بعض ما ذكر.

369 - نبيل محمد احمد على  مدير   المقيد برقم قيد    14694   وتم ايداعه بتاريخ    27-02-2020 برقم 

ايداع   1167 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2020  بــ :  

370 -  امال محمد القبارى محمد عمر  مدير   المقيد برقم قيد    14694   وتم ايداعه بتاريخ    2020-02-27 

برقم ايداع   1167 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2020  بــ :  يمثل المديران لشركة فى علقتها مع الغير فى 

هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركة او القانون او 

لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه . او لهما الحق فى تمثيل الشركة فى علقتها مع الغير و لهما الحق فى إجراء كافة 

العقود و المعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة و على الخص تعيين و وقف و عزل وكلء الشركة و تحديد 

مرتباتهم و أجورهم و مكافآتهم و قبض و دفع كافة المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية 

التجارية و إبرام جميع العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل و له حق 

شراء جميع المواد و المهمات و البضائع و المنقولت و القراض بطريق العتمادات , و القروض بكافة أنواعها 

من البنوك و كافة المعاملت البنكية و المشتريات و المبادلت و بيع المحلت التجارية و العقارات و الرهون و 

كذلك الشتراك فى المؤسسات الخرى و توقيع الشيكات و كافة الوراق التجارية و السحب و اليداع من البنوك 

وجميع المصالح الحكوميه وتمثيل الشركه امام مصلحه الشهر العقارى والهيئات والوزارات وله الحق فى تفويض 

الغير  فى كل او جزء مما سبق وذلك مجتمعين او منفردين .

371 - محمد عبده عبده خليل القفاص  مدير   المقيد برقم قيد    14716   وتم ايداعه بتاريخ    2020-03-02 

برقم ايداع   1249 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2020  بــ :  

372 - عاطف عصمت خالد حلوه  مدير   المقيد برقم قيد    14716   وتم ايداعه بتاريخ    2020-03-02 

برقم ايداع   1249 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2020  بــ :  
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464 - مصطفى  عبد الحليم رشدى  احمد  محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20291   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-08-2022 برقم ايداع   6387 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  اعادة تشكيل مجلس 

الدارة الموافقة على تحديد السلطات و الختصاصات على النحو التالى :  يملك حق التوقيع عن الشركة كل من 

الدكتور / مصطفى عبدالحليم رشدى احمد محمد -  رئيس مجلس الدارة  ) مجتمعا مع اى من اعضاء مجلس 

الدارة ( الدكتورة / ميرام عبدالكريم عبدالتواب الزوقة - عضو مجلس الدارة  او المهندسة /  مها ابراهيم ابراهيم 

رجب عضو مجلس الدارة وذلك امام الجهات الحكومية و غير الحكومية و امام البنوك و التوقيع على الشيكات 

والسحب و اليداع و التوقيع امام البنوك وفتح الحسابات و الفراج عن رأس المال  والتسهيلت البنكية  والتوقيع 

على عقود القتراض و الرهن لكافة اصول الشركة  و التوقيع على كافة العقود و المستندات و الوراق  بأسم 

الشركة امام الشهر العقارى و السجل التجارى لهما حق توكيل الغير او تفويض الغير  فى كل او بعض ما ذكر

373 - محمد ابراهيم عبد  المعتمد ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    14716   وتم ايداعه بتاريخ    

02-03-2020 برقم ايداع   1249 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2020  بــ :  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 لئحتة التنفيذية للجمعية العامة .   وللمديرون ) مجتمعين او 

منفردين ( إجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى الخص تعيين ووقف وعزل وكلء 

ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية التجارية وإبرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل , والحق في شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والمشتريات والمبادلت , والتعامل مع 

جميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية ,وللمدير السيد/   محمد عبده عبده خليل القفاص )منفردا(  التعامل مع 

البنوك والمصارف والهيئات المالية بأي نوع من المعاملت المالية كالسحب واليداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

للسيد /  عاطف عصمت خالد حلوة  و السيد / محمد  وغلق الحسابات والفراج عن رأسمال الشركة  او

ابراهيم عبد المعتمد والسيد / محمد عبده عبده خليل القفاص )مجتمعين ( حق   بيع المحلت التجارية والعقارات 

والمنقولت والسيارات والرهون والقتراض بطريق العتمادات والقروض غير المفتوح بها إعتمادات بالبنوك.

374 - احمد محمد محمد السيد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    14816   وتم ايداعه بتاريخ    2020-03-09 

برقم ايداع   1418 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2020  بــ :  مديرويمثل ويمثل الشركه فى علقتها مع الغير 

وله منفرد ا فى هذا الصدد أوسع السلطات  لداره الشركه والمدير منفرد الحق في التعامل باسم الشركه وضمن 

اغراضها امام الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام والعمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع 

المصارف والبنوك من سحب وايداع وفتح حسابات والفراج عن راسمال وكأفة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والتوقيع علي الشيكات وحق القتراض والمهن كل ذك باسم الشركه ولصالحها وله الحق التوقيع علي 

عقود البيع والشراء والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وقبض ودفع المبالغ وابرام كافه العقود والمشاركات والصفقات  التي تتعلق 

بمعاملة الشركه بالنقد او الجل وله الحق فى تفويض الغير فى كل او جزء منا ذكر

375 - منى مصطفى ابراهيم عبدربه بدوي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    15394   وتم 

ايداعه بتاريخ    25-08-2020 برقم ايداع   3665 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2020  بــ :  عزل

376 - موسى سعيد موسى السودانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    15394   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-2020 برقم ايداع   3665 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2020  بــ :  

377 - داليا  على السيد محمود ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    15394   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-2020 برقم ايداع   3665 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2020  بــ :  

378 - احمد محمد احمد غانم  مدير   المقيد برقم قيد    15402   وتم ايداعه بتاريخ    26-08-2020 برقم 

ايداع   3698 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2020  بــ :  

379 - سامى محمد عبداللطيف الصعيدى  مدير   المقيد برقم قيد    15402   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-2020 برقم ايداع   3698 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2020  بــ :  

Page 166 of 197 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

380 - خالد  محمد احمد على غانم  مدير   المقيد برقم قيد    15402   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-26 

برقم ايداع   3698 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2020  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.  و للمديرين   السيد \ احمد محمد احمد غانم  و 

السيد \ سامى محمد عبد اللطيف الصعيدي و السيد \ خالد محمد احمد على غانم    ) مجتمعين او منفردين   (  

الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

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

حسابات 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  وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء و البيع و 

الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و لهم أيضا  ) مجتمعين او منفردين ( الحق في تعيين و عزل 

مستخدمي وكلء 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 كافه السندات الذينة و التجارية و ابرام كافه العقود و المشاطارات و 

الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و لهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما 

ذكر .

381 - خالد رضا سعيد ابوبكر رميح  مدير   المقيد برقم قيد    15740   وتم ايداعه بتاريخ    2020-10-12 

برقم ايداع   4784 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2020  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 .  وللمديرون ) مجتمعين او منفردين ( الحق في التعامل 

باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات  الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم .  وللمديران السيد / كريم عادل رمضان محمد عمار والسيد/ خالد رضا سعيد ابو 

بكر رميح ) مجتمعين او  منفردين ( حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات 

وكافة صورالتعامل  مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن راس المال وحق 

القتراض والرهن  وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن 

لصول  الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتجديد مرتباتهم  

واجورهم 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 او 

بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

382 - حسين اسماعيل امين اغا  مدير   المقيد برقم قيد    15740   وتم ايداعه بتاريخ    12-10-2020 برقم 

ايداع   4784 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2020  بــ :  

383 - كريم عادل رمضان محمد عمار  مدير   المقيد برقم قيد    15740   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2020 برقم ايداع   4784 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2020  بــ :  

384 - خالد محمد النور محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    15824   وتم ايداعه بتاريخ    

19-10-2020 برقم ايداع   5005 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2020  بــ :  له منفردا  حق التعامل باسم 

الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف بالسحب واليداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج 

عن رأس مال الشركة المودع بالبنك وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك له حق التوقيع على عقود 

الشراء والقتراض والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة 

ولصالحها 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 والمشاركات 

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

على ان يسبق بيع الصول بموافقة الجمعية العامة مسبقا

Page 167 of 197 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

385 - سعيد عبد ربه محمد عبد ربه عبد الغفار  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    5054   وتم ايداعه بتاريخ    

23-05-2012 برقم ايداع   1281 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2020  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن السيد / سعيد عبد ربه محمد عبد ربه ) منفردا ( , وله الحق 

في التعامل مع البنوك بالسحب واليداع والرهن والقتراض وفتح وغلق الحسابات لدى البنوك بمصر او خارجها 

والتوقيع على الشيكات بدون حد اقصى والتوقيع على جميع حسابات الشركة مع البنوك بكافة انواع التسهيلت 

بدون حد اقصى , وله الحق في التعامل مع كافة الجهات الحكومية والغير حكومية باسم ولصالح الشركة وتحقيقا 

لغراضها والتوقيع على المعاملت التجارية والعقود الخاصة بنشاط الشركة سواء بالبيع أو الشراء باسم الشركة , 

وله الحق في التعامل مع تراخيص السيارات و كافة اجراءات المرور ونيابات المرور في كافة محافظات 

الجمهورية والتأمينات والضرائب وتوكبل المحامين في كل ما يخص اعمال الشركة والتصالحات والدعاوي المدنية 

والتجارية بكافة انواعها وكذا التنازل والتصالح جميع انواع الدعاوى القضائيه وامام كافة المحاكم وله ) منفردا ( 

كافة الصلحيات في اصدار الصلح والتصالح والتنازل والقرار والنكار والبرام في الدعاوي القضائية المرفوعة 

لصالح الشركة عن كافة مديونيات ضد آخرين بخصوص شيكات بنكية أو ايصالت امانة او كمبيالت او 

المديونيات التجارية أو المدنية أو مطالبات أو ايصالت استلم بضاعة أو توريد بضاعة أو تعويضات أو أي 

دعاوي قضائية اخرى تكون مرفوعة لصالح الشركة امام جميع المحاكم وجميع انواع الدعاوي القضائية كما يحق 

له استرداد أي مبالغ أو رسوم أو مستحقات من أي جهة حكومية أو غير حكومية أو افراد وله حق التوقيع على 

عقود التنازل بوجه عام والتنازل بوجه خاص عن منتجات الشركة وشهادات التسجيلت الزراعية مخصبات 

واسمدة ومنظمات نمو زراعية سائلة اوبودرة ومبيدات الفات الزراعية سائلة او بودرة  , وله ) منفردا ( تمثيل 

الشركة امام القضاء والغير في جميع المطالبات والدعاوي المدنية والتجارية والجنائية والمحاضر والشكاوي 

والبلغات المقامة ضد الشركة على ان يكون له الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر فيما عدا 

الشريك الموصي.

386 - مصطفى عبدربه محمد عبدربه  شريك موصى   المقيد برقم قيد    5054   وتم ايداعه بتاريخ    

23-05-2012 برقم ايداع   1281 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2020  بــ :  

388 - محمد  سيف عبد الوكيل  فرج ا ابوعقاده  مدير   المقيد برقم قيد    16291   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2021 برقم ايداع   10 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها 

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 للجمعية العامة , وللمديران مجتمعين أو منفردين 

الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب و إيداع 

وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن رأس المال 

وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع 

والرهن لصول الشركة وممتلكتها العقارية ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم و أجورهم 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 حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .
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389 - محمد عبد العال عبد العزيز

 معوض  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16364   وتم ايداعه بتاريخ    17-01-2021 برقم ايداع   

238 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2021  بــ :  اختصاصات رئيس مجلس الدارة والعضاء  البند الول: 

تفويض الدكتور/ محمد عبدالعال عبد العزيز معوض )رئيس مجلس الدارة( منفردا في كافة اعمال الدارة للشركة 

وتمثيلها والتوقيع نيابة عنها في العقود بكافة أنواعها والتي تبرم بين الشركة والغير سواء من الفراد او من 

الشركات بكافة انواها قطاع عام وقطاع العمال او قطاع خاص وكذلك تفويضه في التوقيع نيابة عن الشركة على 

عقود الشراء والبيع واليجار والنتفاع بالراضي الفضاء والطيان الزراعية والعقارات والمعدات واللت 

والسيارات وبصفة عامه كل ما يلزم الشركة من مزاوله نشاطها  البند الثاني: تفويض مجلس إدارة الشركة 

مجتمعين وليس منفردين في التوقيع على العقود البتدائية والنهائية التي تتعلق بالتصرفات الناقلة لملكية أي أصل 

من أصول الشركة واتخاذ كافة الجراءات القانونية اللزمة لذلك طرف الجهات المختصة.      البند الثالث : 

تفويض مجلس إدارة الشركة مجتمعين أو منفردين في العمال التالية:                                                                                            

1-التعامل باسم الشركة مع البنوك وتمثيل الشركة امامها والتوقيع عنها ويتضمن ذلك كافة صور التعامل مع 

البنوك وفتح الحسابات المصرفية وكافة أنواعها واليداع والسحب والتوقيع على الشيكات والتوقيع على العقود 

وعقود الرهن من أي بنك عام أو خاص او اجنبي بغرض تمويل اعمال الشركة وله الحق في تقديم الضمانات 

اللزمة لتلك القروض والتسهيلت الئتمانية وجميع المعاملت المالية مع البنوك والموافقة على شروط تلك 

القروض بما يراه مناسبا وإقرارها والتوقيع على العقود البتدائية والنهائية لتلك البنوك ومأموريات توثيق عقود 

البنوك .  2-التوقيع عن الشركة وتمثيلها امام مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب المصرية ومكاتب التأمينات 

الجتماعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وكافة مكاتب الشهر العقاري والتوثيق ومكاتب السجل 

التجاري ومكاتب السجل الصناعي والهيئة العامة للتصنيع والهيئة العامة للستثمار وكذلك المحاكم والنيابات 

والوزارات والهيئات والمحافظات وشركات القطاع الخاص وشركات القطاع العام وقطاع العمال وكافة الجهات 

الحكومية الخرى وغير الرسمية وشركات القطاع الخاص المحلية والجنبية .  3- تفويض المحامين والمحاسبين  

في انهاء كافة الجراءات المتعلقة بالشركة لدى المصالح الحكومية ومؤسسات الدولة في كل أو بعض ما ذكر.

390 - عمر خميس عمر محمد عمر  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16364   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2021 برقم ايداع   238 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2021  بــ :  

391 - مصطفي عبد ا ابراهيم زهره  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16364   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2021 برقم ايداع   238 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2021  بــ :  

392 - عمر صالح عبد الصبور احمد  مدير   المقيد برقم قيد    16399   وتم ايداعه بتاريخ    2021-01-20 

برقم ايداع   382 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2021  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات 

الرسمية للشريك المتضامن / المدير: عمر صالح عبد الصبور محمد   و يمثل الشريك المتضامن الشركة في 

علقتها مع الغير وله )منفردا( في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها مع جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والخاص , وله حق التوقيع على عقود البيع والشراء 

والرهن للعقارات والمنقولت وغيرها باسم الشركة ولغراض الشركة أمام الشهر العقارى , والتوقيع على عقود 

التسهيلت الئتمانية والقرض وأي نوع من المعاملت المالية مع البنوك والمصارف والهيئات المالية كالسحب 

واليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات , وله حق توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر فيما عدا 

الشريك الموصي.
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397 - حمدى سيد احمد عبد الغنى حلوه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6982   وتم ايداعه بتاريخ    

24-11-2014 برقم ايداع   3148 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2021  بــ :  الموافقة على تجديد مجلس 

الدارة و تحديد إختصاصاته ليكون علي النحو التالي:  • السيد / حمدي  سيد أحمد عبد الغني حلوة         رئيس 

مجلس الدارة يملك حق التوقيع علي معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيععلي 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, ويكون حق الدارة والتوقيع للسيد رئيس مجلس الدارة 

منفردا وله ايضا حق تمثيل الشركة والتوقيع علي عقود الشراء وبيع العقارات والمنقولت والسيارات وغيرها باسم 

الشركة امام الشهر العثاري والتوثيق وامام الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام 

والخاص , واي نوع من المعاملت المالية مع البنوك والمصارف والهيئات المالية كالسحب واليداع والتوقيع علي 

الشيكات بدون حد اقصي وفتح وغلق الحسابات وفتح العتمادات المستندية وإصدار خطابات الضمان والفراج 

عن رأس مال الشركة وله منفردا حق القتراض والرهن وحق كفالة الغير وله الحق في القيام باجراء توكيل 

بالرهن التجاري او العقاري وإتمام اجراءاته لصالح البنك الهلي المصري وبضمان اصول الشركة وله إجراء 

كافة العقود والمعاملت الداخلية ضمن غرض الشركة وعلي الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

التجارية وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل 

السيد / أنور مصطفي أحمد سيف الدين           عضو مجلس الدارة   • الغير في كل او بعض ما ذكر.  •

السيد / أحمد محمد درويش                         السيدة / دينا أنور مصطفي أحمد سيف الدين     عضو مجلس الدارة  •

عضو مجلس الدارة

398 - مصطفى محمد يحى دياب خضر  مدير   المقيد برقم قيد    16732   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-2021 برقم ايداع   1431 تم التأشير فى تاريخ 04-03-2021  بــ :  

399 - طارق محمد يحي دياب خضر  مدير   المقيد برقم قيد    16732   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-04 

برقم ايداع   1431 تم التأشير فى تاريخ 04-03-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركه فى علقتها مع الغير ولهم 

منفردين او مجتمعين فى هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقدالشركة أوالقانون أولئحته التنفيذية العامة .  وللمديرين مجتمعين او منفردين فى التعامل باسم الشركة وضمن 

اغرضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه 

أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات والفراج عن راس المال 

وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه 

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 ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وإبرام كافه العقود والمشاراطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أوبالجل ولهم حق توكيل وتفويض الغير فى كل أوبعض ماذكر

400 - محمد  محمد حماده مبارك  خضر  مدير   المقيد برقم قيد    16732   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-2021 برقم ايداع   1431 تم التأشير فى تاريخ 04-03-2021  بــ :  

401 - بسنت مجدى مصطفى مبروك  مخلص جمركى   المقيد برقم قيد    17144   وتم ايداعه بتاريخ    

09-05-2021 برقم ايداع   2738 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2021  بــ :  

402 - احمد محمد الجعفرى حسين  مدير   المقيد برقم قيد    17144   وتم ايداعه بتاريخ    2021-05-09 

برقم ايداع   2738 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2021  بــ :  

403 - محمد عبدالرازق محمد علم  مدير   المقيد برقم قيد    17144   وتم ايداعه بتاريخ    2021-05-09 

برقم ايداع   2738 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2021  بــ :  

Page 170 of 197 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 - احمد السيد محمد حسين عبيد  مدير   المقيد برقم قيد    17144   وتم ايداعه بتاريخ    2021-05-09 

برقم ايداع   2738 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم 

) منفردون أو مجتمعون (  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ماأحتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة .  وللمديرون ) مجتمعون أو منفردون  ( الحق 

في التعامل بإسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح 

حسابات وكافة  صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات و الفراج عن راس المال وحق 

القتراض والرهن وكل ذلك بإسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وكل ذلك بإسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

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

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

405 - عماد عوض السيد ابراهيم الشرنوبي  مدير   المقيد برقم قيد    17144   وتم ايداعه بتاريخ    

09-05-2021 برقم ايداع   2738 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2021  بــ :  

406 - أمير مجدى عوض رياض  مدير فرع   المقيد برقم قيد    12365   وتم ايداعه بتاريخ    

24-05-2021 برقم ايداع   2961 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2021  بــ :  استقاله

408 - عبير محمود محمود الشيخ  مدير   المقيد برقم قيد    17217   وتم ايداعه بتاريخ    2021-05-24 

برقم ايداع   2976 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2021  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهم 

) منفردان ( في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد 

الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  وللمديران ) منفردان ( إجراء كافة العقود والمعاملت 

الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وإبرام 

جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل , والحق في شراء جميع المواد 

والمهمات والبضائع والمنقولت والمشتريات والمبادلت والقتراض بطريق العتمادات والقروض غير المفتوح 

بها إعتمادات بالبنوك , والتعامل مع جميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية والبنوك والمصارف والهيئات المالية 

بأي نوع من المعاملت المالية كالسحب واليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات والفراج عن 

رأسمال الشركة , وبيع المحلت التجارية والعقارات والمنقولت والسيارات والرهون وكذلك الشتراك في 

المؤسسات الخرى ول يكون التصرف ملزما للشركة إل إذا وقعه المدير مشفوعا بالصفة التي يتعامل بها والحق 

في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.

409 - بلل جمال عبدالناصر عبدالقادر محمد جاد  مدير   المقيد برقم قيد    17217   وتم ايداعه بتاريخ    

24-05-2021 برقم ايداع   2976 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2021  بــ :  

410 - زكى محمد ابراهيم احمد النزورى  مدير   المقيد برقم قيد    13271   وتم ايداعه بتاريخ    

10-07-2019 برقم ايداع   3742 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2021  بــ :  استقال

411 - على سعيد على حسين  مدير   المقيد برقم قيد    13271   وتم ايداعه بتاريخ    10-07-2019 برقم 

ايداع   3742 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2021  بــ :  
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412 - احمد محمود عبدالحميد محمد عبد الوهاب عنوز  مدير   المقيد برقم قيد    17777   وتم ايداعه بتاريخ    

22-08-2021 برقم ايداع   4950 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2021  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقته 

بالغير في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمه فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو 

القانون أو 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 والمصاريف من سحب وإيداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصاريف 

والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحه وكذلك 

له حق التوقيع على 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 أو بعض ما ذكر.

413 - ايك كيونج كيمIK KYUNG KIM  مدير   المقيد برقم قيد    17832   وتم ايداعه بتاريخ    

29-08-2021 برقم ايداع   5109 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2021  بــ :  

414 - سانجو كانج SUNJO KANG بغبل  مدير   المقيد برقم قيد    17832   وتم ايداعه بتاريخ    

29-08-2021 برقم ايداع   5109 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركة في 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين ومنفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لداره الشركة والتعامل باسمها فيما عدا 

ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة .  IK KYUNG KIM وللمديرين  

السيد / ايك كيونج كيم        )منفردين او مجتمعين (       SUNJOO KANG والسيدة / سانجو كانج    الحق 

في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

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

حسابات والفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات وحق 

القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع علي العقود الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وله حق 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.  والسيده /مارينا جرجس فهيم جرجس  مديره العلقات العامة ومسئول الستيراد والتصدير 

للشركة ولها حق الدارة والتوقيع باسم الشركة

415 - مارينا جرجس فهيم جرجس  مدير علقات عامة   المقيد برقم قيد    17832   وتم ايداعه بتاريخ    

29-08-2021 برقم ايداع   5109 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2021  بــ :  ومسئول الستيراد والتصدير

427 - شادى  محمد احمد محمود  الشيمى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    18907   وتم ايداعه بتاريخ    

15-02-2022 برقم ايداع   1180 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2022  بــ :  

428 - شادى  محمد احمد محمود  الشيمى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    18907   وتم ايداعه بتاريخ    

15-02-2022 برقم ايداع   1178 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2022  بــ :  

465 - ميرام عبدالكريم عبدالتواب الزوقه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20291   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-2022 برقم ايداع   6387 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  

466 - مها إبراهيم إبراهيم رجب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20291   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-2022 برقم ايداع   6387 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  

467 - احمد محمد عبدالحميد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    20307   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-02 

برقم ايداع   6439 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2022  بــ :  
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419 - عبد الرحمن عبد الرحيم علم الدين منصور  مدير   المقيد برقم قيد    17965   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2021 برقم ايداع   5533 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2021  بــ :  يمثل المديران الشركه في 

علقتها مع الغير ولهما مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه أو القانون أو لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه . وللمديران منفردين أو 

مجتمعين اجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى الخص تعيين ووقف وعزل وكلء 

ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافئتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية التجارية وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل والحق في شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والمشتريات والمبادلت والتعامل مع جميع 

الهيئات الحكومية والغير حكومية والبنوك والمصارف والهيئات المالية باي نوع من المعاملت المالية كالسحب 

واليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات والفراج عن راس مال الشركة وكذلك الشتراك في 

المؤسسات الخرى ول يكون التصرف ملزما للشركة ال اذا وقعه المدير مشفوعا بالصفة التي يتعامل بها اما حق 

الرهن والقتراض والتصرف في الصول فيكون للمديرران )مجتمعين(  .  ولهما الحق في  توكيل الغير في كل 

او بعض ما ذكر .

420 - محمد حمدى محمد محمود وهبى  مدير   المقيد برقم قيد    18117   وتم ايداعه بتاريخ    

29-09-2021 برقم ايداع   5984 تم التأشير فى تاريخ 29-09-2021  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها 

مع الغير ولـه )منفرد( 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 ) منفرد( الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

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

جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات و الفراج عن راس المال  وحق التوقيع على عقود الشراء وكل 

ذلك باسم الشركة  و لصالحها وكذلك له )منفرد( حق التوقيع على عقود البيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والقتراض وبيع المحلت التجارية والسيارات المملوكة للشركة وله  ) منفرد( الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها وله حق قبض ودفع 

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

التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض  الغير فى كل او بعض ما ذكر.

421 - وجدى عبد العال عبد الرحيم ابو زيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    18160   وتم ايداعه بتاريخ    

05-10-2021 برقم ايداع   6113 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2021  بــ :  

422 - شيرين حسن عباس حلمي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    18470   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-11-2021 برقم ايداع   7170 تم التأشير فى تاريخ 17-11-2021  بــ :  وافق مجلس إدارة 

شركة فاركو ميدل ايست للدوية بالجماع علي منح السيد الدكتور/ شيرين حسن عباس حلمي رئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب حق التوقيع منفردا عن الشركة أمام البنوك وله حق اليداع والسحب منها والتوقيع منفردا 

علي العقود البتدائية والنهائية سواء بالبيع أو الشراء وكذلك التوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات الحكومية والغير 

حكومية والشهر العقاري , كما يحق له القتراض من البنوك والتوقيع علي كافة التسهيلت الئتمانية باسم الشركة 

وكذا التوقيع علي عقود الرهن وكفالة الشركات الخري وله الحق في تفويض العضاء المنتدبين أو الغير في كل 

أو بعض مما ذكر .

 - 423

رهيفة اسماعيل زين العابدين مهنا  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    20419   وتم ايداعه بتاريخ    

25-03-2013 برقم ايداع   6671 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2021  بــ :  

424 - مينا جورج حنا بسطاوى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    18614   وتم ايداعه بتاريخ    2021-12-07 

برقم ايداع   7703 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2021  بــ :  
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425 - شيرين حسن عباس حلمي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18823   وتم ايداعه بتاريخ    

10-01-2022 برقم ايداع   217 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2022  بــ :  وافق مجلس إدارة شركة سيفيم 

للصناعات الهندسية والتكنولوجية SIVIM بالجماع علي منح السيد الدكتور/ شيرين حسن عباس حلمي رئيس 

مجلس الدارة حق التوقيع منفردا عن الشركة أمام البنوك وله حق اليداع والسحب منها والتوقيع منفردا علي 

العقود البتدائية والنهائية سواء بالبيع أو الشراء وكذلك التوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات الحكومية والغير 

حكومية والشهر العقاري , كما يحق له القتراض من البنوك والتوقيع علي كافة التسهيلت الئتمانية باسم الشركة 

وكذا التوقيع علي عقود الرهن وكفالة الشركات الخري وله الحق في تفويض العضاء المنتدبين أو الغير في كل 

أو بعض مما ذكر .

426 - شادى  محمد احمد محمود  الشيمى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    18907   وتم ايداعه بتاريخ    

20-01-2022 برقم ايداع   494 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2022  بــ :  1-  فرع للشركة ) منفذ بيع ( 

والكائن فى محل تجارى بالعقار رقم 144  شارع البيطاش الرئيسى قسم الدخيلة  - السكندرية  . 2- اضافه فرع 

والكائن فى محل بالدور الرضى برج الرحمن خلف 23 شارع محمد نجيب سيدى بشر- اول المنتزة - السكندرية  

. 3- اضافه فرع والكائن فى : محل تجاري بالعقار رقم 3 عمارات طابية سيدى بشر - المنتزة  - السكندرية

429 - احمد محمد عبدالمنعم عباس الروبى  مدير   المقيد برقم قيد    19398   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2022 برقم ايداع   2484 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2022  بــ :  يمثل المديران الول والثاني)

أحمد محمد عبد المنعم عباس الروبى- شيماء عبد العزيز عبد الشافى عبد الغنى( الشركة في علقتها مع الغير 

ولـهما )منفردان او مجتمعان( في 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 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 حسابات وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركة 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 التى تتعلق 

بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل . وللمديران الول والثاني)مجتمعين( حق القتراض والرهن وبيع أصول 

الشركة. ولهما حق توكيل او تفويض  الغير فى كل او بعض ما ذكر .  ويكون المدير الثالث / خالد محمد 

عبدالمنعم عباس الروبي مسئولعن جميع اعمال التخليص الجمركي وله الحق في التوقيع عن الشركة وتمثيلها 

واتخاذ جميع الجراءات اللزمة لعمال التخليص الجمركي امام جميع المنافذ الجمركيه في جمهورية مصر 

العربية.

430 - شيماء عبدالعزيز عبدالشافى عبدالغنى  مدير   المقيد برقم قيد    19398   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2022 برقم ايداع   2484 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2022  بــ :  

431 - خالد محمد عبد المنعم عباس الروبي  مدير   المقيد برقم قيد    19398   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2022 برقم ايداع   2484 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2022  بــ :  

432 - مصطفي عبد الواحد مصطفي محمود  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19482   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-04-2022 برقم ايداع   2830 تم التأشير فى تاريخ 05-04-2022  بــ :  تحديد صلحيات 

اعضاء مجلس الداة لتصبح كالتالي :-  يكون لرئيس مجلس الدارة السيد / مصطفي عبد الواحد مصطفي محمود 

منفردا حق ادارة الشركة والتوقيع نيابة عنها امام القضاء بكافة درجاته وجميع الوزارات والهيئات الحكومية 

والغير حكومية ايا كانت المعاملت امامها وادارات المرور والحياء والتراخيص والدارات المحلية ومصلحة 

الضرائب ولجان الطعن والسجل التجاري والشهر العقاري والتوقيع علي عقود التعديلت والشراء والبيع والتأجير 

وأية عقود اخري وله منفردا" حق بيع وشراء السيارات والمنقولت والعقارات والتوقيع امام البنوك بكافه 

معاملتها من سحب وايداع وفتح الحسابات واصادار الشيكات والكمبيالت والرهن والقرض والفراج عن رأس 

مال الشركة المودع بالبنك بشرط ان يكون كل ما سبق باسم الشركة وضمن اغراضها وله منفردا" تفويض او 

توكيل الغير في كل أو بعض هذة الصلحيات

433 - سيد محمد السيد يوسف  مدير   المقيد برقم قيد    19570   وتم ايداعه بتاريخ    18-04-2022 برقم 

ايداع   3204 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2022  بــ :  
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434 - ابو  القاسم الطاهر المهدى  مدير   المقيد برقم قيد    19570   وتم ايداعه بتاريخ    2022-04-18 

برقم ايداع   3204 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2022  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  وللمديرون مجتمعين او منفردين   الحق فى 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و الغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب و ايداع وفتح حسابات 

والفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق 

القتراض و الرهن  وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهم الحق فى تعين 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 وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها 

ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

435 - أمين سامح سمير امين فهمي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19690   وتم ايداعه بتاريخ    

12-05-2022 برقم ايداع   3748 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  اعادة تشكيل مجلس الدارة مع 

احتفاظ كل عضو بنفس الختصاصات السابقة

436 - اشرف حمدى حسين الجارم  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19690   وتم ايداعه بتاريخ    

12-05-2022 برقم ايداع   3748 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  والرئيس التنفيذى

437 - محمد عبدالهادى ابراهيم عبدالحميد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    19690   وتم ايداعه بتاريخ    

12-05-2022 برقم ايداع   3748 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  

438 - عاصم اسامه ابراهيم الشرقاوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19690   وتم ايداعه بتاريخ    

12-05-2022 برقم ايداع   3748 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  

439 - رشا عوض احمد السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19690   وتم ايداعه بتاريخ    

12-05-2022 برقم ايداع   3748 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  

440 - عبدالعظيم محمد محمد ابراهيم العباسى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19697   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-05-2022 برقم ايداع   3775 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  يكون حق الدارة 

والتوقيع للسيد/ عبد العظيم محمد محمد ابراهيم العباسى  رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب  والسيد / محمد 

عبد العظيم محمد العباسي  نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب  ولهما منفردان أو مجتمعان حق التعامل 

بإسم الشركه وضمن أغراضها وتمثيل الشركه أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاعين العام 

والخاص وكذلك التعامل  مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع واقتراض واستدانه وفتح وغلق الحسابات 

وإصدار شهادات الضمان وكل ذلك بإسم الشركه ولهما حق الفراج عن رأس مال الشركه  المودع لدي بنك 

السكندرية  ولدي كافه البنوك الخري وتفويض الغير في ذلك ولهما حق التوقيع علي عقود اليجار والبيع 

والشراء لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات بإسم الشركه ولمصلحتها وابرام العقود والقيام 

باعمال المزايدات والمناقصات  توقيع وتعديل وبيع وتسديد السندات الذنية والتجارية ولهما حق توكيل وتفويض 

الغير في كل او بعض ما ذكر.

441 - محمد انور عبدالونيس عبدالزين  مدير   المقيد برقم قيد    19846   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-2022 برقم ايداع   4476 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2022  بــ :  
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442 - هاجر محمد كمال الدين محمد زيدان  مدير   المقيد برقم قيد    19846   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-2022 برقم ايداع   4476 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركة في 

علقتها مع الغير ولـهم )منفردين أو مجتمعين( في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما 

عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللمديرون )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 حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات و الفراج عن راس المال 

وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع 

والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها 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 أو تفويض  الغير في كل أو بعض ما ذكر.

443 - سمير احمد الشوادفى امام غمرى  مدير   المقيد برقم قيد    19846   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-2022 برقم ايداع   4476 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2022  بــ :  

444 - هانى احمد محمد

 احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19919   وتم ايداعه بتاريخ    08-06-2022 برقم ايداع   

4771 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2022  بــ :  

445 - مجدي محمد محمد الحبشي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19919   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2022 برقم ايداع   4771 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2022  بــ :  يمتلك السيد/ مجدي محمد محمد 

الحبشي  )رئيس مجلس الدارة ( والسيد / محمد أحمد محمد أحمد )نائب رئيس مجلس الدارة ( مجتمعين 

أومنفردين الحق فى الدارة والتوقيع باسم الشــركة وعنها والتعامل مع البنوك سحبا وايداعا وفتح وغلق الحسابات 

البنكية سواء بالعملة المصرية او اى عملة اجنبية وعمل كافة المعاملت المصرفية من تحويلت مالية داخل 

جمهورية مصر العربية او خارجها سواء من العملة المصرية او العملة الجنبية وتمثيل الشــــركـــــة امـــام 

الفراد والجــهات الحــكومية وغير الحـــكومية والخاصة لكافة التصاريح  وله تمثيل الشركة امام المحاكم 

والجهات القضائية بكافة انواعها ومصلحة الشهر العقارى وعمل كل ما يلزم لدارة النشاط وتوقيع العقود 

الخاصةبفتح واستئجار فروع ومواقع جديدة للشركة وتعيين كافة العاملين والمستخدمين واعتماد اعمال الدعاية 

والعلن الخاص بالشركة داخل الجمهورية او خارجها,وتمثيل الشركة امام كافة الجهات وحق القتراض والتوقيع 

على عقود التأجير التمويلى وكافة المستندات الخاصة بهذه العقود والتوقيع على عقود الشراء والبيع المرتبطة 

بالتأجير التمويلى ويسرى ذلك على البيع او الشراء اى اصل من اصول الشركة.  وله الحق فى تمثيل الشركة امام 

قطاع النقل البحرى بوزارة النقل والغرفة الملحية فى تجديد واستصدار التراخيص اللزمة للنشاط وتمثيل الشركة 

امام الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة الستثماروهيئة الرقابة المالية فى بيع وشراء اصول الشركة ورهنها امام 

البنوك والمؤسسات المالية وطلب الحصول على القروض والتسهيلت الئتمانية من البنوك والتوقيع على عقود 

البيع والشراء النهائية والسيارات بالشهر العقاري و تأجير كل او بعض اصول الشركة  وفى البيع والتنازل عن 

كافة الحقوق والمقومات المادية والمعنوية والعلمات التجارية وحقوق المتياز للترخيص الملحى المملوك للشركة 

امام كافة الجهات والهيئات والمصالح الحكومية والشهر العقارى وقطاع النقل البحرى بوزارة النقل على عقود 

التنازل وتوكيل الغير فى كل من الت ومعدات واراضى ومبانى وسيارات التى تمتلكها الشركة وكذلك ابرام عقود 

التسويات مع البنوك والقروض والرهن لدى جميع المصارف,على ان يسبق بيع اصول الشركة الحصول على 

موافقة مسبقة من الجمعية العامة العادية للختصاص وله حق تعيين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وان يخولهم 

ايضا حق التوقيع عن الشركة.

446 - محمد احمد محمد احمد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19919   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2022 برقم ايداع   4771 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2022  بــ :  

447 - اسلم مجدى محمد محمد الحبشى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19919   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2022 برقم ايداع   4771 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2022  بــ :  

448 - شادى محمود عبد الحميد ثروت  مدير   المقيد برقم قيد    19989   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2022 برقم ايداع   5064 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2022  بــ :  

Page 176 of 197 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

449 - عل عصام على  ابراهيم الراجحى  مدير   المقيد برقم قيد    19989   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2022 برقم ايداع   5064 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2022  بــ :  يمثل أي من المديران منفردا  

الشركة في علقتها مع الغير ولي منهما 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.   ولي من المديران 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 و الفراج عن راس المال  وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق 

القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لي منهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع 

والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية  ولي منهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم  ولي منهما 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.

450 - طارق فوزى على قنصوه  مدير   المقيد برقم قيد    19997   وتم ايداعه بتاريخ    19-06-2022 برقم 

ايداع   5099 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2022  بــ :  

451 - عصام فوزى على قنصوه  مدير   المقيد برقم قيد    19997   وتم ايداعه بتاريخ    19-06-2022 برقم 

ايداع   5099 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2022  بــ :  يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير ولهما 

منفردان او مجتمعان فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا مااحتفظ به صراحة 

عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللمديران منفردان او مجتمعان 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 والفراج عن 

راس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق القتراض والرهن وكل 

ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما منفردان او مجتمعان حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما منفردان او مجتمعان الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما منفردان او مجتمعان 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 منفردان او مجتمعان حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر.

452 - ميلد كامل عوض كامل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    12365   وتم ايداعه بتاريخ    2022-06-27 

برقم ايداع   5432 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2022  بــ :  استقاله

453 - كيرلس عزت ابراهيم انيس مرقص  مدير فرع   المقيد برقم قيد    12365   وتم ايداعه بتاريخ    

27-06-2022 برقم ايداع   5432 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2022  بــ :  

454 - ايمن الجاسر محمد ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    12365   وتم ايداعه بتاريخ    

27-06-2022 برقم ايداع   5433 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2022  بــ :  

455 - ابانوب بشرى عوض تادرس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    12365   وتم ايداعه بتاريخ    

27-06-2022 برقم ايداع   5433 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2022  بــ :  

456 - ايمن اسامة محمد حبيبة  مدير فرع   المقيد برقم قيد    12365   وتم ايداعه بتاريخ    2022-06-27 

برقم ايداع   5434 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2022  بــ :  اسنقاله

457 - عماد عبداللطيف محمد عبدالمقصود زيدان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    12365   وتم ايداعه بتاريخ    

27-06-2022 برقم ايداع   5434 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2022  بــ :  
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458 - تامر عبد الجواد احمد النجار  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20228   وتم ايداعه بتاريخ    

24-07-2022 برقم ايداع   6122 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2022  بــ :  اعادة تشكيل مجلس الدارة   

يمثل الشركة رئيس مجلس الدارة السيد / تامر عبدالجواد احمد النجار. أمام  o   :وتحددت صلحياته كالتالى

القضاء فيما يخص القضايا التى ترفع من أو على الشركة ويملك حق التوقيع عن الشركة ومعاملتها وتعهداتها كل 

من السيد/ تامرعبدالجواد احمد النجار رئيس مجلس الدارة والسيد / وائل عبدالجواد احمد النجار نائب رئيس 

مجلس الدارة والسيد / هيثم عبدالجواد احمد النجار عضو مجلس ادارة  و العضو المنتدب مجتمعين او منفردين 

ولهم الحق فى تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام 

والخاص والتعامل بإسم الشركة مع المرور والجمارك وكافة الجهات الخاصة بإصدار التراخيص وذلك مجتمعين 

اومنفردين والتوقيع أمام الشهر العقارى وذلك مجتمعين او منفردين ولهم الحق مجتمعين او منفردين فى تعيين عدة 

مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخول لهم حق التوقيع عن الشركة ولهم الحق مجتمعين او منفردين فى توكيل 

وللسيد /تامر عبدالجواد احمد النجار رئيس مجلس الدارة أوسع السلطات  o  . الغير فى كل أو بعض ما سبق ذكره

فى التعامل مع البنوك بإسم الشركة فى السحب واليداع والقتراض وذلك منفردا  وله حق الكفالة منفردا   وله الحق 

فى بيع وشراء الراضى والصول وقبض ثمنها بإسم الشركة وذلك منفردا وله الحق فى بيع وشراء السيارات 

والمركبات وكافة وسائل النقل الخرى واللت والمعدات بكافة انواعها وقبض ثمنها بإسم الشركة وذلك حق البيع 

و الرهن التجاري  لصول الشركة منفردا وعمل التسهيلت الئتمانية وإصدار خطابات الضمان وفتح العتمادات 

المستندية وذلك منفردا  وله الحق فى صرف الشيكات الصادرة بإسم الشركة وذلك منفردا  من جهات التعامل 

وتحصيلها من البنك مباشرة كما أن له حق الصرف من حساب الشركة وذلك منفردا  .

459 - وائل عبد الجواد احمد النجار  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20228   وتم ايداعه بتاريخ    

24-07-2022 برقم ايداع   6122 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2022  بــ :  

460 -   هيثم عبدالجواد احمد النجار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20228   وتم ايداعه بتاريخ    

24-07-2022 برقم ايداع   6122 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2022  بــ :  والعضو المنتدب

461 - عبد الجواد احمد السيد النجار  مدير فرع   المقيد برقم قيد    20228   وتم ايداعه بتاريخ    

24-07-2022 برقم ايداع   6122 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2022  بــ :  

462 - فتحى عبدالعزيز ياقوت محمد حسين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20238   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2022 برقم ايداع   6153 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2022  بــ :  رئيس مجلس إدارة هو الممثل 

القانوني للشركة امام القضاء وجميع الجهات و الهيئات الحكومية   يملك حق الدارة والتوقيع على معاملت 

الشركة رئيس مجلس الدارة و نائب رئيس مجلس الدارة مجتمعين أو منفردين  يكون لرئيس مجلس الدارة 

ونائب رئيس مجلس الدارة الحق في تعيين مديرين أو وكلء ومفوضين يخول لهم الحق في التوقيع عن الشركة
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468 - هانى فوزى محمد زكى الكحكى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20313   وتم ايداعه بتاريخ    

02-08-2022 برقم ايداع   6449 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2022  بــ :  تشكيل اول مجلس ادارة   تحديد 

اختصاصات و صلحيات رئيس و اعضاء مجلس الدارة  القرار : قرر المجتمعون ان يمثل السيد / هانى فوزى 

محمد زكى الكحكى والسيد /  محمد قاسم محمد قاسم محمد و السيدة / جال هانى فوزى محمد زكى الكحكى 

منفردين  و السيد / احمد هانى فوزى محمد زكى الكحكى  )  مجتمع مع احد الخرين ( 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 .  ولكل من  السيد / هانى فوزى محمد زكى الكحكى و السيد 

/  محمد قاسم محمد قاسم محمد و السيدة / جال هانى فوزى محمد زكى الكحكى منفردين و السيد / احمد هانى 

فوزى محمد زكى الكحكى  )  مجتمع مع احد الخرين ( إجراء كافة  العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض 

الشركة وعلى الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد  مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم 

وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وإبرام جميع العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل , والحق في شراء جميع المواد والمهمات 

والبضائع والمنقولت والمشتريات والمبادلت والقتراض بطريق العتمادات والقروض غير المفتوح بها 

إعتمادات بالبنوك , والتعامل مع جميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية والبنوك والمصارف والهيئات المالية بأي 

نوع من المعاملت المالية كالسحب واليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات والفراج عن رأسمال 

الشركة , وبيع المحلت التجارية والعقارات والمنقولت والسيارات والرهون وكذلك الشتراك في المؤسسات 

الخرى ول يكون التصرف ملزما للشركة إل إذا  كان توقيعه مشفوعا بالصفة التي يتعامل بها والحق في توكيل 

الغير في كل أو بعض ما ذكر.) يلزم موافقة الجمعية العامة مسبقا على بيع الصول (  ولكل من السيد / هانى 

فوزى محمد زكى الكحكى والسيد /  محمد قاسم محمد قاسم محمد و السيدة / جال هانى فوزى محمد زكى الكحكى 

منفردين  و السيد / احمد هانى فوزى محمد زكى الكحكى  )  مجتمع مع احد الخرين (الحق فى توكيل الغير 

بصفتهم فى كل او بعض ما ذكر سابقا

469 - محمد قاسم محمد قاسم محمد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20313   وتم ايداعه بتاريخ    

02-08-2022 برقم ايداع   6449 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2022  بــ :  

470 - جال هانى فوزى محمد زكى الكحكى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20313   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-08-2022 برقم ايداع   6449 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2022  بــ :  وعضو المنتدب

471 - احمد هانى فوزى محمد زكى الكحكى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20313   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-08-2022 برقم ايداع   6449 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2022  بــ :  والعضو المنتدب
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472 - عمرو محمود عبدالعزيز الوسيمى  مدير   المقيد برقم قيد    20322   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-2022 برقم ايداع   6491 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  تمثيل المديرون الشركة فى 

علقاتها مع الغير )منفردين أو مجتمعين( ولهم فى هذا الصدد التعامل بأسم الشركة أمام كافة الجهات الحكومية 

والغير حكومية والهيئات والوزارات والمصالح الحكومية وأمام كافة الجهات لستخراج التراخيص اللزمه 

لمباشرة نشاط الشركة والتوقيع على عقود اليجار الخاصة بالشركة وتوثيقها أمام مصلحة الشهر العقارى والسجل 

التجارى وإدارات المرور المختلفة ولهم )مجتمعين أو منفردين( أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها 

فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديرين )مجتمعين أو 

منفردين( إجراء كافة العقود والمعاملت الداخلية ضمن عرض الشركة وعلى الخص تعيين وقف وعزل وكلء 

مستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافئاتهم وللمديرين )مجتمعين أو مفردين( حق التعامل مع البنوك 

فى فتح وغلق الحسابات بأسم الشركة لدى جميع البنوك والمصارف والمؤسسات والهيئات المالية  0  وللمديران 

معتز محمود عبد العزيز الوسيمى ومحمد سامى مصطفى الشيخ فقط ) مجتمعين أو منفردين( بالضافة الى 

الختصاصات السابقة لهما حق قبض ودفع كافة المبالغ وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وإبرام 

جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد وبالجل والحق فى شراء جميع المواد 

والمهمات والبضائع والمنقولت والمشتريات وجميع الصول اللزمة لمباشرة نشاط الشركة ولها حق القتراض 

بطريق العتمادات والقروض غير المفتوح بها اعتمادات بالبنوك والتعامل مع جميع انواع البنوك والمصارف 

والمؤسسات والهيئات المالية بأى نوع من انواع المعاملت المالية كالسحب واليداع والتوقيع على الشيكات 

الصادرة عن الشركة وبيع المحلت التجارية والعقارات والمنقولت والسيارات والرهون فى شراء وبيع السيارات 

بأسم الشركة وكذلك الشتراك فى المؤسسات والشركات الخرى وليكون التصرف ملزما  للشركة إل إذا وقعه 

المدير مشفوعا  بالصفة التى يتعامل بها ولجميع المديرين الحق فى توكيل الغير فى كل أو بعض ماذكر

473 -  محمد سامى  مصطفى الشيخ  مدير   المقيد برقم قيد    20322   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-03 

برقم ايداع   6491 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  

474 - معتز  محمود عبد العزيز  الوسيمى  مدير   المقيد برقم قيد    20322   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-2022 برقم ايداع   6491 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  

475 - عمر على محمد محمد غالى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20330   وتم ايداعه بتاريخ    

04-08-2022 برقم ايداع   6516 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  منح السيد رئيس مجلس الدارة 

حق الدارة والتوقيع عن الشركة وتمثيلها امام ايا من الهيئات  الختصاصات والصلحيات وهى كما يلى :-  -

والفراد والقتراض باسمها ورهن اصولها رهنا تجاريا او عقاريا او الشراء باسمها وحق الضمان وتعديل 

اغراضها وعلى العموم اتخاذ اى من التصرفات والجراءات اللزمة لتيسيير الشركة دون اى معوقات .  تمثيل 

الشركات امام الجهات الرسمية والغير رسمية والغير وله حق التوقيع عن الشركة وان يعيين عده مديرين او وكلء 

مفوضين وان يخولهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين او منفردين وله حق التوقيع نيابة عن الشركة امام البنوك 

والتعاقد على القروض والصفقات وله حق الرهن والتوقيع والتعامل مع مختلف الجهات والبنوك على اوسع مدى .  

ابرام العقود الداخلة ضمن غرض الشركة ولصالحها والتوقيع على عقود الشراء او اليجار على كافه اصولها  -

المنقولة منها او الثابتة والتوقيع على عقود اللتزامات والتباطات المالية وجميع المصالح الحكومية والغير 

التوقيع على عقد القتراض والرهن والمعاملت البنكية وحق الضمان وفتح العتماد المستندية وعقود  حكوميه .  -

التسهيلت الئتمانية والقروض البنكية واعتماد قروض الرهن والقتراض وخطابات الضمان واستلم المراسلت 

البنكية واصدار الشيكات ومستندات الدفع والتوقيع على الوراق لدى البنوك وله حق توكيل او تفويض الغير فى 

كل او بعض ما ذكر .

476 - محمد سعد محمود عبد الهادى عجلن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    20335   وتم ايداعه بتاريخ    

04-08-2022 برقم ايداع   6546 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  

477 - محمد حسن محمد سليمان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    20336   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-04 

برقم ايداع   6552 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  

478 - احمد محمد عبدالرحيم جمعة  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9189   وتم ايداعه بتاريخ    

07-08-2022 برقم ايداع   6597 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2022  بــ :  

479 - فرج خميس عبده شخبه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9189   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-07 

برقم ايداع   6599 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2022  بــ :  
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480 - احمد محمد السيد ابوعميره علم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    20351   وتم ايداعه بتاريخ    

08-08-2022 برقم ايداع   6617 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  

481 - رجاء أنور عباس الحليلى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    20366   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-09 

برقم ايداع   6666 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  

482 - بسيونى محمد اسماعيل بسيونى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9189   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2022 برقم ايداع   6777 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2022  بــ :  

483 - احمد السيد محمد السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9826   وتم ايداعه بتاريخ    13-08-2022 برقم 

ايداع   6770 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2022  بــ :  

484 - امنيه ابراهيم بشير عبدالسلم محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9826   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2022 برقم ايداع   6771 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2022  بــ :  

485 - محمد احمد حسانين يوسف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9826   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-13 

برقم ايداع   6772 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2022  بــ :  

486 - احمد علءالدين محمد محمد محرم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9826   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2022 برقم ايداع   6773 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2022  بــ :  

487 - مصطفى عادل عبدالرحمن على ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9826   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2022 برقم ايداع   6774 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2022  بــ :  

488 - محمود السيد حسن عيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9826   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-13 

برقم ايداع   6775 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2022  بــ :  

489 - محمد حسنى محمد خضيري  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9826   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2022 برقم ايداع   6776 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2022  بــ :  

490 - احمد شديد عبدالمنعم حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    20405   وتم ايداعه بتاريخ    

14-08-2022 برقم ايداع   6815 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  

491 - كريم سعيد محمد على سالم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    20427   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2022 برقم ايداع   6897 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  

492 - محمد علء محمد عبدالعزيز  مدير فرع   المقيد برقم قيد    20427   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2022 برقم ايداع   6898 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  

493 - احمد سمير احمد اسماعيل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    20427   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-16 

برقم ايداع   6899 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  

494 - مينا لبيب اسعد جرجس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    20427   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-16 

برقم ايداع   6901 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  

495 - عمرو محمد رضا عمر بركات  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    20429   وتم 

ايداعه بتاريخ    16-08-2022 برقم ايداع   6903 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  تحديد 

اختصاصات مجلس الدارة على النحو التالى :  يمثل السيد / عمرو محمد رضا عمر بركات ) رئيس مجلس 

الدارة و العضو المنتدب ( و السيد / عمر عمرو محمد رضا بركات ) نائب رئيس مجلس الدارة و العضو 

المنتدب ( منفردان الشركة فى علقتها مع الغير و لهم فى ذلك اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها و 

كذلك التعامل مع جميع المصالح الحكومية و الغير حكومية و خاصة السجل العينى و الشهر العقارى و شركات 

تداول الحاويات و جميع هيئات الموانى داخل و خارج جمهورية مصر العربية و هيئة قناة السويس و التامينات 

الجتماعية و المرور و الضرائب و ضرائب القيمة المضافة و على ان يكون حق التوقيع عن الشركة لدى البنوك 

فى فتح الحسابات بالبنوك و اغلقها و السحب و اليداع منها لكل من السيد / عمرو مـحمد رضا عمر بركات , و 

السيد / عمر عمرو محمد رضا بركات منفردان و لكل منهما حق التوقيع على اتفاقات القروض و التسهيلت 

الئتمانية و القروض و غير ذلك من المستندات البنكية و يكون التوقيع عليها لكل منهما منفردا و كذلك شراء و 

بيع اصول الشركة و المبادلت و المشتريات و المحلت التجارية و العقارات و السيارات و غيرها و يكون 

التوقيع على مستندات و عقود بيع الراضى لكل منهم منفردا و لهم توكيل الغير فى كل او بعض ما سبق

496 - سعد عبدالرحمن سعد عبده بدر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    20434   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2022 برقم ايداع   6927 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  
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497 - السيد محمد السيد حسين شلبى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    20436   وتم 

ايداعه بتاريخ    17-08-2022 برقم ايداع   6930 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  اعادة تشكيل 

مجلس الدارة   يكون حق التوقيع على جميع تعاملت وتعهدات الشركة كالتالى :  يكون حق الدارة والتوقيع 

للسيد  رئيس مجلس الدارة والسيد نائب رئيس مجلس الدارة العضو المنتدب مجتمعين او منفردين و لهم الحق 

فى السحب واليداع وفتح وغلق الحسابات والتوقيع على الشيكات و العتمادات المستندية وأى نوع من المعاملت 

المالية مع البنوك والهيئات والمؤسسات المالية والبريد ولهم حق القتراض من البنوك و الرهن لصالح البنوك 

والتوقيع على المستندات والعقود البنكية اللزمة لتنفيذ جميع المعاملت المالية وله حق تمثيل الشركة امام الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات والشهر العقارى والمرور والسجل التجارى وجهاز تنمية المشروعات 

الصغيرة ومتناهية الصغر وكافة الجهات لستصدار التصاريح والتراخيص اللزمة لنشاط الشركة  و التوقيع على 

معاملت الشركة وتعهداتها و التوقيع على عقود اليجار وعقود الشراء والبيع والمعاوضة للعقارات والمنقولت 

والرهن والتصديق على عقود اليجار وغيرها باسم الشركة ولغراض الشركة امام الشهر العقارى والتوثيق امام 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والخاص و للسيد / رئيس مجلس الدارة 

وللسيد / نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر مجتمعين او 

منفردين - اما عقد المعاوضة فيلزم القرار 16 لسنة 2010 -  أما بيع الصول فيلزم موافقة الجمعية العامة مسبقا 

على بيع الصول .  ولرئيس مجلس الدارة ولنائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب الحق فى الفراج عن 

رأس المال الشركة المودع لدى البنك.

498 - تقى مجدى رجب محمود حمام  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    20436   وتم 

ايداعه بتاريخ    17-08-2022 برقم ايداع   6930 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  

499 - وليد احمد حسن بكرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20436   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2022 برقم ايداع   6930 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  

500 - اسامة أحمد حسن محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    20453   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-18 

برقم ايداع   6970 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  

501 - احمد سعد سليمان الجزار  مدير عام   المقيد برقم قيد    9299   وتم ايداعه بتاريخ    2017-02-19 

برقم ايداع   660 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  

 - 502

مصطفي سعد سليمان الجزار  مدير عام   المقيد برقم قيد    9299   وتم ايداعه بتاريخ    19-02-2017 برقم 

ايداع   660 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  يمثل مديران الشركة في علقتها مع الغير ولهم ) 

منفردان او مجتمعان ( في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحه عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة ولهم ) منفردان و مجتمعين ( اجراه كافه العقود 

والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلي الخص تعيين و وقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع كافه المبالغ وتوقيع و تحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه التجارية 

وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد و الجل , ولهم حق شراء جميع 

المواد و المهمات و البضائع و المنقولت و المشتريات والمبادلت و القتراض بطريق العتمادات والقروض 

غير المفتوح بها اعتمادات بالبنوك , والتعامل مع جميع الهيئات الحكومية و الغير حكومية و البنوك و المصارف 

و الهيئات المالية باي نوع من المعاملت المالية كالسحب و اليداع والتوقيع علي الشيكات وفتح و غلق الحسابات 

والفراج عن رأسمال الشركة , وبيع المحلت التجارية والعقارات و المنقولت و السيارات والرهون و كذلك 

الشتراك في المؤسسات الخرى ول يكون التصرف ملزما للشركة ال اذا وقعه المدير مشفوعا بالصفة التي 

يتعامل بها و لهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

503 - محمد عبدالمعطي منصور  مدير فرع   المقيد برقم قيد    20527   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-28 

برقم ايداع   7328 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2022  بــ :  

504 - رضا محمد علي علي حمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    20528   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2022 برقم ايداع   7331 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2022  بــ :  

505 - ابراهيم عبد المنصف محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    20538   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2022 برقم ايداع   7349 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2022  بــ :  
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506 - منه ا سعد شعبان محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    20539   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-29 

برقم ايداع   7351 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  

507 - سمير حكيم غطاس جرجس  مدير   المقيد برقم قيد    14400   وتم ايداعه بتاريخ    2020-01-14 

برقم ايداع   255 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  

508 - ريمون جرجس حكيم غطاس  مدير   المقيد برقم قيد    14400   وتم ايداعه بتاريخ    2020-01-14 

برقم ايداع   255 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  يمثل المدير السيد/ سمير حكيم غطاس جرجس 

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 له منفردا حق اجراء كافة 

العقود و فسخها و المعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة و له منفردا حق تعيين ووقف و عزل وكلء و 

مستخدمي الشركه و موظفيها و تحديد مرتباتهم و مكافاتهم و اجورهم.  وقبض كافة المبالغ و التعامل مع جميع 

الجهات الحكومية و الغير حكومية و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية التجارية و ابرام جميع 

العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أوبالجل. و التوقيع أمام الشهر العقاري علي 

كافة العقود و له منفردا الحق في قبض و استلم المبالغ المستحقة للشركة سواء كانت نقدية أو بشيكات و له منفردا  

حق شراء و بيع جميع المواد و المهمات و البضائع و المنقولت والقراض بطريقة العتمادات و التعامل مع 

البنوك و الهيئات الماليه كالسحب و اليداع و التوقيع علي الشيكات و فتح و غلق الحسابات باسم و لصالح الشركة 

و تحقيقا لغراضها .و له منفردا الحق في الفراج عن رأسمال الشركه و الرهن و القرض و التصرف في اي 

اصل من اصول الشركة و القروض غير المفتوح بها اعتمادات بالبنوك و المشتريات و المبادلت و بيع المحلت 

التجارية و العقارات و الرهون و كذلك الشتراك في المؤسسات الخري و بيع الصول الثابته و المنقولة ول 

يكون التصرف ملزما للشركة ال اذا وقعه المدير مشفوعا بالصفة التي يتعامل بها و له حق توكيل أو تفويض الغير 

في كل أو بعض ما ذكر .  وللسيد/ ريمون جرجس حكيم غطاس حق إدارة العلقات العامة.

509 - محمد عبد الحميد زكي حراز  مدير عام   المقيد برقم قيد    8503   وتم ايداعه بتاريخ    

02-06-2016 برقم ايداع   1885 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  يمثل المدير السيد  /محمد عبد 

الحميد زكي حراز )منفردا ( الشركة في علقتها مع الغير وله أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل بإسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو  القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .وله اجراء كافه العقود  

والمعاملت الداخله ضمن غرض  الشركه وعلي الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركه وتحديد 

مرتباتهم واجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافه المبالغ والتعامل مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق شراء وبيع جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والمشتريات 

والمبادلت والقراض بطريق العتمادات والقروض الغير مفتوح بها العتمادات وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والهيئات الماليه من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات 

وشهادات وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف و التوقيع علي عقود القتراض والرهن والبيع لصول 

الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارت والمنقولت باسم الشركه ولصالحها وحق التوقيع علي كافه 

عقود القتراض وحق كفاله الغير باسم الشركه وكذا حق الرهن بكافه انواعه وكذلك الشتراك في المؤسسات 

الخري وليكون التصرف ملزما للشركه ال اذا وقعه المدير مشفوعا بالصفه التي يتعامل بها وله حق توكيل او 

تفويض الغير كل او بعض ماذكر .

510 - عمرو محمد عبد الرسول حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    13728   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2022 برقم ايداع   7473 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  

511 - ياسر ابراهيم السيد البلش  مدير فرع   المقيد برقم قيد    20552   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-31 

برقم ايداع   7446 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  
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تجديد افراد

1 - منشاة ايجى فكس ميديكال سوسن السيد سند يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2767   قيدت فى   

22-02-2009 برقم ايداع    372 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-02-21

2 - القصى للستثمار والتنمية لصاحبها  حمد عبد ربه عبد المولى مطراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5001   

قيدت فى   02-05-2012 برقم ايداع    1073 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-01

3 - الديار للصناعه)لصاحبها  محمد مصطفى عبد الحميد كريم(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8384   قيدت فى   

21-04-2016 برقم ايداع    1416 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-04-20

4 - مركز طيبه للسنان )لصاحبها مصطفى عبد المجيد ابو العباس جبر(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9247   

قيدت فى   06-02-2017 برقم ايداع    471 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-05

5 - رام ديزاين للموبيليا )السيد سعد حافظ(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   160288   قيدت فى   2002-06-19 

برقم ايداع    4544 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-18

6 - حرب لستصلح الراضى وتجارة السيارات لصاحبها )شعبان عمر رشوان حرب ( 

قانون 72 لسنة 2017  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9924   قيدت فى   02-08-2017 برقم ايداع    3291 

وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

7 - محمدكو للمعاء الحيوانية لصاحبها محمد احمد ابراهيم محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9956   

قيدت فى   10-08-2017 برقم ايداع    3486 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-09

8 - ماركلينيكا Marklinica لصاحبتها  رنا محمد السيد عبد المحسن عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

9607   قيدت فى   10-05-2017 برقم ايداع    1857 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-05-09

9 - العربيه للستثمار العقارى والمقاولت لصاحبها )عبدا محمد الصافى عبدا احمد عرابى (  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   8221   قيدت فى   01-03-2016 برقم ايداع    779 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2026-02-28

10 - ثرى ام لتصنيع الماستر باتش )لصاحبها محمد فاروق احمد عثمان(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9897   

قيدت فى   26-07-2017 برقم ايداع    3153 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-25

11 - منشأة  كيمبترو للصناعات الكيماويه والدوائية ومستحضرات التجميل                         لصاحبها)محمد 

عبده عبد الحميد السيد(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   160876   قيدت فى   08-09-2002 برقم ايداع    

6608 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-07

12 - الصالحية للملح لصاحبها ضياء الدين السيد حسانين درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9825   قيدت فى   

06-07-2017 برقم ايداع    2790 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-05

13 - السكندريه للبلستيك ALEX PLAST ) لصاحبها : حمدى محمد عباسى محمد(  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   9953   قيدت فى   10-08-2017 برقم ايداع    3479 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-08-09

14 - منشاة الهوارى للتصنيع والتجارة لصاحبها  حسن على حسن الهوارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5137   

قيدت فى   10-07-2012 برقم ايداع    1690 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-09
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15 - الخلص لستصلح واستزراع الراضى وتجارة الخضروات والفاكهة 

لصاحبها  ايمن السيد حماد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9087   قيدت فى   20-12-2016 برقم ايداع    

4474 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-19

16 - الفجر لتعبئة المواد الغذائية   لصاحبها  احمد على عبد الكريم البيض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9477   

قيدت فى   04-04-2017 برقم ايداع    1315 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-03

17 - المتحدة للصناعات البلستيكية )لصاحبها حمدى عبد المنعم نعيم على (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9894   

قيدت فى   25-07-2017 برقم ايداع    3145 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-24

18 - مصنع رويال سكربس لصاحبها  ابراهيم حسن عيد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9584   قيدت فى   

04-05-2017 برقم ايداع    1738 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-03

19 - الوطنية لتدوير المخلفات )لصاحبها كريم سعد محمد محمد اسماعيل(.  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9761   

قيدت فى   13-06-2017 برقم ايداع    2512 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-12

20 - محمود محمد عبدالعزيز محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9952   قيدت فى   10-08-2017 برقم 

ايداع    3477 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-09

21 - منشأة ايجين بلست لصاحبها  عبد الحميد شعبان عبد الحميد جروان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5185   

قيدت فى   12-08-2012 برقم ايداع    1912 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-11

22 - اتون للستثمار و التنمية ) لصاحبها : محمد حسن محمد فرغلى(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8215   

قيدت فى   29-02-2016 برقم ايداع    756 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-02-27

23 - الجلد تكس }احمد شعبان مصطفي الجلد {  تاجر فرد سبق قيده برقم :   161782   قيدت فى   

22-01-2003 برقم ايداع    656 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-01-21

24 - ابتكار للصناعه والتجاره ) لصاحبها  عاطف محمد محمد ابو عرب (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9931   

قيدت فى   02-08-2017 برقم ايداع    3328 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-01

25 - ابتكار للصناعه والتجاره  ) لصاحبها  عاطف محمد محمد ابو عرب (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9931   

قيدت فى   02-08-2017 برقم ايداع    3329 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-01

26 - منشاة سمير محمد احمد البحه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36942   قيدت فى   24-07-2002 برقم 

ايداع    3629 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-23

27 - إم إس جى ) M S G ( لصناعة السبح لصاحبها ) محمد اسماعيل احمد السيد ( .  تاجر فرد سبق قيده برقم 

:   9006   قيدت فى   04-12-2016 برقم ايداع    4190 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-12-03

28 - مازرويل للخدمات البترولية لصاحبها  حسين محمد عز الدين محمد حسن العباسى  تاجر فرد سبق قيده برقم 

:   7745   قيدت فى   02-09-2015 برقم ايداع    2849 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2025-09-01

29 - توب ماشين ) لصاحبها  هاني نصحي بباوي اسعد ( قانون72 لسنه 2017  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

10004   قيدت فى   23-08-2017 برقم ايداع    3756 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-08-22
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تجديد شركات

1 - القمة للبصريات والعدسات الطبية ش.م.م   امر منع من التصرف رقم 39 لسنة 2019 اوامر تحفظ فى 

القضية رقم 206 لسنة 2019 حصر غسل اموال   شركة سبق قيدها برقم :   1495  قيدت فى  2007-04-04 

برقم ايداع   471 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/04/2027  

12:00:00ص

2 - القمة للبصريات والعدسات الطبية ش.م.م   امر منع من التصرف رقم 39 لسنة 2019 اوامر تحفظ فى 

القضية رقم 206 لسنة 2019 حصر غسل اموال   شركة سبق قيدها برقم :   1495  قيدت فى  2007-05-06 

برقم ايداع   643 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/05/2027  

12:00:00ص

3 - القمة للبصريات والعدسات الطبية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1495  قيدت فى  2007-05-06 

برقم ايداع   644 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/05/2027  

12:00:00ص

4 - القمة للبصريات والعدسات الطبية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1495  قيدت فى  2007-05-06 

برقم ايداع   645 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/05/2027  

12:00:00ص

5 - القمة للبصريات والعدسات الطبية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1495  قيدت فى  2007-05-06 

برقم ايداع   646 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/05/2027  

12:00:00ص

6 - القمة للبصريات والعدسات الطبية   امر منع من التصرف رقم 39 لسنة 2019 اوامر تحفظ فى القضية رقم 

206 لسنة 2019 حصر غسل اموال   شركة سبق قيدها برقم :   1495  قيدت فى  15-05-2007 برقم ايداع   

703 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/05/2027  12:00:00ص

7 - القمة للبصريات والعدسات الطبية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1495  قيدت فى  2013-09-26 

برقم ايداع   2371 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/09/2023  

12:00:00ص

8 - توب واى لعموم الستيراد والتصدير والتجارة والتوكيلت والمقاولت والستثمار السياحى ش.م.م   شركة 

سبق قيدها برقم :   4189  قيدت فى  06-03-2011 برقم ايداع   37 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  05/03/2026  12:00:00ص

9 - ام ام للخدمات البتروليةوالبيئيةونقل وتداول المخلفات الخطرة   

M.M FOR Petroleum,Environmental Services,AND Transportation AND Handling

Dangerous Waste  ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   5090  قيدت فى  07-06-2012 برقم ايداع   

1424 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/06/2027  12:00:00ص

10 - حلب للهريسة والحلويات شركة مساهمة   شركة سبق قيدها برقم :   5148  قيدت فى  2013-01-02 

برقم ايداع   18 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/01/2023  

12:00:00ص

11 - حلب للهريسة والحلويات شركة مساهمة   شركة سبق قيدها برقم :   5148  قيدت فى  2012-07-17 

برقم ايداع   1743 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/07/2027  

12:00:00ص

12 - حلب لصناعة الهريسة والحلويات   شركة سبق قيدها برقم :   5148  قيدت فى  17-07-2012 برقم 

ايداع   1744 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/07/2027  

12:00:00ص

13 - حلب لصناعة الهريسة والحلويات ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   5148  قيدت فى  2012-11-28 

برقم ايداع   2755 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/11/2022  

12:00:00ص
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14 - حلب لصناعة الهريسة والحلويات ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   5148  قيدت فى  2012-11-28 

برقم ايداع   2756 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/11/2022  

12:00:00ص

15 - حلب لصناعة الهريسة والحلويات ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   5148  قيدت فى  2012-11-28 

برقم ايداع   2757 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/11/2022  

12:00:00ص

16 - حلب لصناعة الهريسة والحلويات ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   5148  قيدت فى  2012-11-28 

برقم ايداع   2758 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/11/2022  

12:00:00ص

17 - حلب للهريسة والحلويات شركة مساهمة   شركة سبق قيدها برقم :   5148  قيدت فى  2015-11-11 

برقم ايداع   3597 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/11/2025  

12:00:00ص

18 - حلب للهريسة والحلويات شركة مساهمة   شركة سبق قيدها برقم :   5148  قيدت فى  2015-11-11 

برقم ايداع   3598 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/11/2025  

12:00:00ص

19 - حلب للهريسة والحلويات شركة مساهمة   شركة سبق قيدها برقم :   5148  قيدت فى  2015-11-11 

برقم ايداع   3599 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/11/2025  

12:00:00ص

20 - حلب للهريسة والحلويات شركة مساهمة   شركة سبق قيدها برقم :   5148  قيدت فى  2015-11-11 

برقم ايداع   3600 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/11/2025  

12:00:00ص

21 - محمد محمود السيد سلمه وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   10017  قيدت فى  27-08-2017 برقم 

ايداع   3799 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/08/2027  

12:00:00ص

22 - محمود جابر حبيب محمد وشريكية   شركة سبق قيدها برقم :   10026  قيدت فى  29-08-2017 برقم 

ايداع   3850 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/08/2027  

12:00:00ص

23 - ار اند ام لنظم المعلومات - ريهام محمد محمد مرسى وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   35412  قيدت 

فى  05-02-2002 برقم ايداع   613 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/02/2027  12:00:00ص

24 - مركز السكندرية للبناء ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   144423  قيدت فى  11-08-1997 برقم 

ايداع   6445 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/08/2027  

12:00:00ص

25 - اهل ورلد للنشطه الثقافيه والتعليميه ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1758  قيدت فى  

22-08-2007 برقم ايداع   1361 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/08/2027  12:00:00ص

26 - شركة اسكندرية لتشغيل و تجهيز المعادن ) ش.م. م ( . شركة مساهمة مؤسسة وفقا  لحكام القانون المصرى 

. . Alexandria Metal Works )AMW( SAE   شركة سبق قيدها برقم :   138033  قيدت فى  

21-08-2008 برقم ايداع   1832 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/08/2023  12:00:00ص

27 - الريم لصناعة المنتجات الجلديه   شركة سبق قيدها برقم :   164661  قيدت فى  22-02-2007 برقم 

ايداع   3201 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/02/2027  

12:00:00ص

28 - مستشفى العل ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   5138  قيدت فى  11-07-2012 برقم ايداع   1694 

وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/07/2027  12:00:00ص
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29 - مستشفى العل ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   5138  قيدت فى  22-11-2015 برقم ايداع   3724 

وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/11/2025  12:00:00ص

30 - مدرسة اليكس ويست للغات ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   5216  قيدت فى  04-09-2012 برقم 

ايداع   2045 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/09/2027  

12:00:00ص

31 - فارما بلست ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   9942  قيدت فى  08-08-2017 برقم ايداع   3421 

وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/08/2027  12:00:00ص

32 - بريمير لدارة النوادى الرياضية والجيمات premiere  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   10023  

قيدت فى  28-08-2017 برقم ايداع   3839 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  27/08/2027  12:00:00ص

PIONEER FOR METAL FORMING - 33بايونير لتشكيل المعادن ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   

10032  قيدت فى  30-08-2017 برقم ايداع   3890 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  29/08/2027  12:00:00ص

34 - شركه مرقص حنا مرقص حنا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   166  قيدت فى  05-06-2005 برقم 

ايداع   276 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/06/2025  12:00:00

ص

35 - هانئ احمد عباده وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   1593  قيدت فى  29-05-2007 برقم ايداع   

810 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/05/2027  12:00:00ص

36 - احمد هانى احمد عباده وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   1593  قيدت فى  10-07-2007 برقم ايداع   

1109 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/07/2027  12:00:00ص

37 - احمد هانى احمد عباده وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   1593  قيدت فى  10-07-2007 برقم ايداع   

1110 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/07/2027  12:00:00ص

38 - احمد هانى حمد عبادة وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   1593  قيدت فى  09-11-2009 برقم ايداع   

2431 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/11/2024  12:00:00ص

39 - احمد هانى احمد عباده وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   1593  قيدت فى  31-08-2016 برقم ايداع   

2981 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/08/2026  12:00:00ص

40 - العالمية للتجارة وادارة المطاعم   شركة سبق قيدها برقم :   2966  قيدت فى  08-06-2009 برقم ايداع   

1211 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/06/2024  12:00:00ص

41 - نيو برج للستشارات وعموم التجاره ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   3619  قيدت فى  

17-07-2016 برقم ايداع   2363 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/07/2026  12:00:00ص

42 - مجموعة الفا للستثمارات العقارية وادارة المشروعات ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   4758  قيدت فى  

09-01-2012 برقم ايداع   85 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/01/2027  12:00:00ص

43 - بحيرة الواحة للستثمار السياحى   شركة سبق قيدها برقم :   6210  قيدت فى  18-12-2013 برقم ايداع   

3137 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/12/2023  12:00:00ص

44 - القرم للتنمية والستثمار والتطوير العقارى ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   9258  قيدت فى  

08-02-2017 برقم ايداع   517 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/02/2027  12:00:00ص

Motion Company For Trading And Maritime   45 - موشن للتجارة والخدمات الملحية

SERVICES   شركة سبق قيدها برقم :   9532  قيدت فى  23-04-2017 برقم ايداع   1565 وفى تاريخ  

08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/04/2027  12:00:00ص

46 - الكارما لدارة المشروعات السياحية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   9577  قيدت فى  2017-05-03 

برقم ايداع   1709 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/05/2027  

12:00:00ص
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47 - احمد حسين عبدالحكيم ابوخليفه وشريكه )قانون72لسنه2017(   شركة سبق قيدها برقم :   9909  قيدت 

فى  30-07-2017 برقم ايداع   3229 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/07/2027  12:00:00ص

48 - احمد حسين عبد الحكيم ابوخليفه وشريكه )قانون72لسنه2017(   شركة سبق قيدها برقم :   9909  قيدت 

فى  30-07-2017 برقم ايداع   3230 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/07/2027  12:00:00ص

49 - شركه طيبه لخدمات النقل   شركة سبق قيدها برقم :   8955  قيدت فى  28-08-2002 برقم ايداع   

41032 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/08/2027  12:00:00ص

Vibes Events - 50 فيبس ايفنتس لتنظيم المؤتمرات ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   9866  قيدت فى  

17-07-2017 برقم ايداع   2985 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/07/2027  12:00:00ص

51 - اسلم محمود محمد على عاشور وشركاه قانون   شركة سبق قيدها برقم :   9899  قيدت فى  

26-07-2017 برقم ايداع   3174 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/07/2027  12:00:00ص

52 - شلتير Shelter ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   9918  قيدت فى  31-07-2017 برقم ايداع   

3273 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/07/2027  12:00:00ص

53 - يحيى زكريا رضوان محمود وشريكيه شركة تضامن   شركة سبق قيدها برقم :   5998  قيدت فى  

12-09-2013 برقم ايداع   2234 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/09/2023  12:00:00ص

54 - اسكندريه للصيانه البتروليه } بترومينت ش.م.م {   شركة سبق قيدها برقم :   144492  قيدت فى  

23-04-2014 برقم ايداع   1098 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/04/2024  12:00:00ص

55 - اسكندريه للصيانه البتروليه } بترومينت ش.م.م {   شركة سبق قيدها برقم :   144492  قيدت فى  

19-08-1997 برقم ايداع   6697 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/08/2027  12:00:00ص

56 - كونكريت للملبس الجاهزه ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1158  قيدت فى  15-08-2006 برقم 

ايداع   1074 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/08/2026  

12:00:00ص

57 - كونكريت للملبس الجاهزة   شركة سبق قيدها برقم :   1158  قيدت فى  20-12-2006 برقم ايداع   

1696 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/12/2026  12:00:00ص

58 - خالد على محمد محمد البودى , عبد الرازق احمد عبد الرازق على البواب   شركة سبق قيدها برقم :   

1655  قيدت فى  25-06-2007 برقم ايداع   995 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  24/06/2027  12:00:00ص

59 - فرحات توفيق محمد فراج وشريكيه شركة توصية بسيطة   شركة سبق قيدها برقم :   4798  قيدت فى  

01-02-2012 برقم ايداع   266 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/01/2027  12:00:00ص

60 - مزارع العز للنتاج الداجنى والحيواني ش. ذ.م.م.   شركة سبق قيدها برقم :   4891  قيدت فى  

12-03-2012 برقم ايداع   638 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/03/2027  12:00:00ص

SEPIA Offshore  61 - سيبيا اوف شور للخدمات البترولية والبحرية ش.م.م بنظام المناطق الحرة الخاصة

for petroleum & marine service S.A.E private free zone   شركة سبق قيدها برقم :   4979  

قيدت فى  22-04-2012 برقم ايداع   1007 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  21/04/2027  12:00:00ص
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62 - بيانكى للستثمار السياحى والعقارى ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   5166  قيدت فى  2012-07-25 

برقم ايداع   1803 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/07/2027  

12:00:00ص

63 - اوروتريد للتجارة ) ORO Trade ( ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   8337  قيدت فى  

06-03-2016 برقم ايداع   1215 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/03/2026  12:00:00ص

64 - جيتواى للتدريب على نظم المعلومات   شركة سبق قيدها برقم :   8545  قيدت فى  14-05-2002 برقم 

ايداع   2176 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/05/2027  

12:00:00ص

65 - الرض الطيبة للتنمية الزراعية ش.م.م طبقا للقانون 72 لسنة 2017   شركة سبق قيدها برقم :   9774  

قيدت فى  18-06-2017 برقم ايداع   2575 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  17/06/2027  12:00:00ص

66 - المارات هايتس للستثمارات السياحية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1660  قيدت فى  

26-06-2007 برقم ايداع   1010 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/06/2027  12:00:00ص

67 - الشرق الوسط للستشارات التجارية والزراعية )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   4945  قيدت فى  

08-04-2012 برقم ايداع   889 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/04/2027  12:00:00ص

68 - محمد السيد ابراهيم رزق وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   5044  قيدت فى  21-05-2012 برقم 

ايداع   1253 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/05/2027  

12:00:00ص

69 - برج العرب الجديدة للمقاولت العامة والتوريدات والنقل )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   5209  قيدت 

فى  30-08-2012 برقم ايداع   2013 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/08/2027  12:00:00ص

70 - روفيز Rufyَs ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   5836  قيدت فى  04-06-2013 برقم ايداع   

1500 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/06/2023  12:00:00ص

71 - المدار الهندسي للحلول التكنولوجية المتقدمة Path technologies ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   

9756  قيدت فى  13-06-2017 برقم ايداع   2492 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  12/06/2027  12:00:00ص

72 - عمرو عبد الخالق السيد زيد أبو زيان وشريكة)شركة توصية بسيطة (   شركة سبق قيدها برقم :   10040  

قيدت فى  06-09-2017 برقم ايداع   3920 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  05/09/2027  12:00:00ص

73 - إس ام جي الهندسية للسيارات بالمناطق الحرة   شركة سبق قيدها برقم :   133149  قيدت فى  

18-08-1992 برقم ايداع   4782 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/08/2027  12:00:00ص

74 - العربية لستصلح واستزراع الراضى ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1409  قيدت فى  

11-02-2007 برقم ايداع   174 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/02/2027  12:00:00ص

75 - بريسيجين دريلينج)ايجيبت(   شركة سبق قيدها برقم :   20325  قيدت فى  14-09-2004 برقم ايداع   

1000001 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/09/2024  12:00:00

ص

76 - مصنع كلسيك جروب ) كرام كردي عبدالفتاح وشريكه (   شركة سبق قيدها برقم :   37004  قيدت فى  

24-02-2015 برقم ايداع   563 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/02/2025  12:00:00ص
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77 - مصنع كلسيك جروب ) كرام كردي عبدالفتاح وشريكه (   شركة سبق قيدها برقم :   37004  قيدت فى  

24-02-2015 برقم ايداع   564 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/02/2025  12:00:00ص

78 - مصنع كلسيك جروب ) كرام كردي عبدالفتاح وشريكه (   شركة سبق قيدها برقم :   37004  قيدت فى  

22-06-2015 برقم ايداع   2133 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/06/2025  12:00:00ص

79 - مصنع كلسيك جروب ) كرام كردي عبدالفتاح وشريكه (   شركة سبق قيدها برقم :   37004  قيدت فى  

22-06-2015 برقم ايداع   2134 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/06/2025  12:00:00ص

80 - مصنع كلسيك جروب ) كرام كردي عبد الفتاح وشريكه ( قانون 72 لسنه 2017   شركة سبق قيدها برقم 

:   37004  قيدت فى  15-08-2017 برقم ايداع   3582 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  14/08/2027  12:00:00ص

81 - مصنع كلسيك جروب ) كرام كردي عبد الفتاح وشريكه (   شركة سبق قيدها برقم :   37004  قيدت فى  

31-07-2002 برقم ايداع   3746 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/07/2027  12:00:00ص

82 - خلفاء خليل عبد النعيم ش.ذ.م.م )طبقا لحكام القانون رقم 159(   شركة سبق قيدها برقم :   54533  

قيدت فى  14-01-2006 برقم ايداع   216 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  13/01/2016  12:00:00ص

83 - السكندرية لتشكيل المعادن )اليكس فورم( ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   155501  قيدت فى  

28-02-2016 برقم ايداع   711 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/02/2026  12:00:00ص

84 - تم دمج شركة فاروس المصرية للتجارة والمقاولت ش.م.م )شركة مندمجة( فى شركة فاروس المصرية 

للتنمية العقارية والتجارة )شركة دامجة( ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1723  قيدت فى  2007-08-01 

برقم ايداع   1231 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/07/2027  

12:00:00ص

85 - سيفتى سرفيس اند كير SAFTY SERVICE & CARE ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1730  

قيدت فى  07-05-2012 برقم ايداع   1111 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  06/05/2027  12:00:00ص

86 - سيفتي سيرفيس أند كير للمن والحراسة شركة مساهمة مؤسسة وفقا  لحكام القانون المصرى .ق159 لسنة 

81 ولئحتة التنفيذية   شركة سبق قيدها برقم :   1730  قيدت فى  06-08-2007 برقم ايداع   1266 وفى 

تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/08/2027  12:00:00ص

87 - ارك جروب للستيراد والتصدير ARK GROUP ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   10030  قيدت 

فى  29-08-2017 برقم ايداع   3873 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/08/2027  12:00:00ص

88 - عبد الرازق عبد الراضى احمد زناتى وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   3598  قيدت فى  

05-05-2010 برقم ايداع   1137 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/05/2025  12:00:00ص

89 - بى اس مصر للخدمات اللوجيستية ومحطات تحلية المياه ) B.S Logistics Egypt (   شركة سبق قيدها 

برقم :   5192  قيدت فى  14-08-2012 برقم ايداع   1931 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  13/08/2027  12:00:00ص

90 - الغردقة 2 للمقاولت والتوريدات واعمال الغاز ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   5471  قيدت فى  

02-01-2013 برقم ايداع   17 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/01/2023  12:00:00ص
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91 - العربى للتجاره والصناعه )العربى( ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   6748  قيدت فى  2017-08-06 

برقم ايداع   3374 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/08/2027  

12:00:00ص

92 - العالمية للتجارة وادارة المطاعم   شركة سبق قيدها برقم :   8709  قيدت فى  25-06-2002 برقم ايداع   

2923 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/06/2027  12:00:00ص

93 - رشيد للطوب الطفلى ) محمد طارق صالح عبده وشريكه (   شركة سبق قيدها برقم :   54062  قيدت فى  

01-09-1996 برقم ايداع   4007 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/08/2026  12:00:00ص

94 - بى تك للتجارة والتوزيع ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1056  قيدت فى  28-01-2007 برقم ايداع   

101 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/01/2027  12:00:00ص

95 - شركه اوليمبيك ستورز للتجاره والتوزيع ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1056  قيدت فى  

11-06-2006 برقم ايداع   722 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/06/2026  12:00:00ص

96 - بى تك للتجارة والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   1056  قيدت فى  13-04-2009 برقم ايداع   740 

وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/04/2024  12:00:00ص

97 - بى تك للتجارة والتوزيع ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1056  قيدت فى  10-03-2015 برقم ايداع   

747 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/03/2025  12:00:00ص

98 - بى تك للتجارة والتوزيع ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1056  قيدت فى  10-03-2015 برقم ايداع   

748 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/03/2025  12:00:00ص

99 - اوليمبك ستورز للتجارة والتوزيع ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1056  قيدت فى  2007-06-17 

برقم ايداع   942 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/06/2027  

12:00:00ص

100 - اوليمبك ستورز للتجاره والتوزيع ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1056  قيدت فى  2006-08-06 

برقم ايداع   1014 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/08/2026  

12:00:00ص

101 - بى تك للتجارة والتوزيع ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1056  قيدت فى  06-05-2014 برقم ايداع   

1168 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/05/2024  12:00:00ص

102 - المل للتجارة الخارجية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   2546  قيدت فى  19-10-2008 برقم ايداع   

2194 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/10/2023  12:00:00ص

103 - محمد رشدى عبد الوارث ابو عامر وشركاه )شركة تصامن(   شركة سبق قيدها برقم :   4773  قيدت 

فى  22-01-2012 برقم ايداع   185 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/01/2027  12:00:00ص

104 - ديزاينرز للتجارة designers trade ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   5123  قيدت فى  

01-07-2012 برقم ايداع   1601 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/06/2027  12:00:00ص

105 - بي تك للتجارة والتوزيع ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   6800  قيدت فى  03-09-2014 برقم ايداع   

2291 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/09/2024  12:00:00ص

106 - سيبيا للتوكيلت الملحية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   9052  قيدت فى  14-12-2016 برقم 

ايداع   4360 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/12/2026  

12:00:00ص

107 - بى تك للتجاره والتوزيع ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   9125  قيدت فى  28-12-2016 برقم ايداع   

4615 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/12/2026  12:00:00ص

108 - دبيل فيس للتصنيع DOUBLE FACE ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   9442  قيدت فى  

27-03-2017 برقم ايداع   1174 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/03/2027  12:00:00ص
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109 - اتريب للسكان والتعمير   شركة سبق قيدها برقم :   12693  قيدت فى  07-03-2005 برقم ايداع   

1460 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/03/2025  12:00:00ص

110 - المصرية لضرب الرز والمواد الغذائية ) ابو دنقل (   شركة سبق قيدها برقم :   18014  قيدت فى  

23-08-1997 برقم ايداع   4562 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/08/2027  12:00:00ص

L W G Egypt - 111 ال . دبليو . جى مصر للتدريب على التكنولوجيا  ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   

9628  قيدت فى  16-05-2017 برقم ايداع   1962 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  15/05/2027  12:00:00ص

Alex Design For Metal - 112 اليكس للتصميمات المعدنية ش.ذ.م.م قانون72 لسنه2017   شركة سبق 

قيدها برقم :   10005  قيدت فى  23-08-2017 برقم ايداع   3757 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  22/08/2027  12:00:00ص

113 - سمرمون ) هاني نور الدين وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   727  قيدت فى  28-09-1999 برقم 

ايداع   2610 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/09/2019  

12:00:00ص

114 - بايونيرز لتداول الوراق الماليه ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   795  قيدت فى  06-06-2006 برقم 

ايداع   692 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/06/2026  12:00:00

ص

115 - بايونيرز لتداول الوراق الماليه ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   795  قيدت فى  29-11-2005 برقم 

ايداع   1359 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/11/2025  

12:00:00ص

116 - دلتا للصباغة DELTA DYEING ش.م.م بنظام المناطق الحرة الخاصة   شركة سبق قيدها برقم :   

1784  قيدت فى  02-09-2007 برقم ايداع   1423 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  01/09/2027  12:00:00ص

117 - "اورينت للتأمين التكافلى مصر"   شركة سبق قيدها برقم :   4379  قيدت فى  20-06-2011 برقم 

ايداع   1194 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/06/2026  

12:00:00ص

118 - اورينت للتأمين التكافلى -مصر ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   4379  قيدت فى  2016-08-18 

برقم ايداع   2779 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/08/2026  

12:00:00ص

119 - ايه سى سى لكيماويات النشاء ش.ذ.م.م ACC Construction  chemicals   شركة سبق قيدها 

برقم :   5203  قيدت فى  27-08-2012 برقم ايداع   1981 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  26/08/2027  12:00:00ص

120 - ستايلتكس - منطقة حرة -  Styletex   شركة سبق قيدها برقم :   9904  قيدت فى  2017-07-27 

برقم ايداع   3197 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/07/2027  

12:00:00ص

121 - اليكس برو بلست ALEX PRO PLAST CO ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   9930  قيدت 

فى  02-08-2017 برقم ايداع   3322 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/08/2027  12:00:00ص

122 - اوركيد للتشيد والبناء ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   9975  قيدت فى  17-08-2017 برقم ايداع   

3636 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/08/2027  12:00:00ص

123 - السكندرية للصناعات الطبية )أميكوِ) AMICO ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   10009  قيدت فى  

24-08-2017 برقم ايداع   3768 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/08/2027  12:00:00ص
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124 - السكندرية للصناعات الطبية )أميكوِ) AMICO ش.م.م قانون 72 لسنه2017   شركة سبق قيدها برقم :   

10009  قيدت فى  24-08-2017 برقم ايداع   3769 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  23/08/2027  12:00:00ص

125 - بوتمان مصر ش. م. م   شركة سبق قيدها برقم :   133115  قيدت فى  10-08-1992 برقم ايداع   

4585 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/08/2027  12:00:00ص

126 - مستشفى الزهور ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1697  قيدت فى  16-07-2007 برقم ايداع   

1137 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/07/2027  12:00:00ص

127 - بنك فيصل السلمى ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   5187  قيدت فى  13-08-2012 برقم ايداع   

1914 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/08/2027  12:00:00ص

128 - بنك فيصل السلمى المصرى   شركة سبق قيدها برقم :   5187  قيدت فى  13-08-2012 برقم ايداع   

1915 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/08/2027  12:00:00ص

129 - النور للمن والحراسة ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   9830  قيدت فى  10-07-2017 برقم ايداع   

2837 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/07/2027  12:00:00ص

130 - أكاديميا للحلول الصناعية A.I.S - ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   10075  قيدت فى  

19-09-2017 برقم ايداع   4164 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/09/2027  12:00:00ص

131 - الستشاريون المصريون للنظمه اسكون خالد علي حسني وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   144729  

قيدت فى  01-09-1997 برقم ايداع   7347 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  31/08/2027  12:00:00ص

132 - شركة احمد صابر محمد ابو القمصان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   1856  قيدت فى  

23-10-2007 برقم ايداع   1671 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/10/2022  12:00:00ص

133 - احمد صابر ابو القمصان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   1856  قيدت فى  20-08-2009 برقم 

ايداع   1846 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/08/2024  

12:00:00ص

134 - اى . تى . لنس I. T. LINES ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   2046  قيدت فى  2008-02-05 

برقم ايداع   259 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/02/2023  

12:00:00ص

135 - مصريكو لتجهيز وتعبئة الحاصلت الزراعية ) فارم فريش ( ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   5283  

قيدت فى  13-09-1997 برقم ايداع   1001 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  12/09/2027  12:00:00ص

136 - مصريكو لتجهيز وتعبئة الحاصلت الزراعية ) فارم فريش ( ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   5283  

قيدت فى  15-11-1997 برقم ايداع   1260 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  14/11/2022  12:00:00ص

137 - المصرية المريكية للحلول المتطورة والستثمار ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   8340  قيدت فى  

06-04-2016 برقم ايداع   1220 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/04/2026  12:00:00ص

138 - احمد عبد الرحيم محمود و شريكه )شركة تضامن (   شركة سبق قيدها برقم :   9913  قيدت فى  

30-07-2017 برقم ايداع   3250 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/07/2027  12:00:00ص

139 - شركه مزايا للعطور و الهدايا ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   893  قيدت فى  12-02-2006 برقم 

ايداع   147 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/02/2026  12:00:00

ص
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140 - شركه مزايا للعطور والهدايا ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   893  قيدت فى  12-02-2006 برقم 

ايداع   148 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/02/2026  12:00:00

ص

141 - شركه مزايا للعطور والهدايا ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   893  قيدت فى  03-03-2011 برقم 

ايداع   365 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/03/2026  12:00:00

ص

142 - مزايا للعطور والهدايا ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   893  قيدت فى  25-07-2006 برقم ايداع   

959 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/07/2026  12:00:00ص

143 - العربية الدوليه للتصدير والتجاره ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1022  قيدت فى  2006-05-16 

برقم ايداع   589 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/05/2026  

12:00:00ص

144 - المصرية للتسويق والتوزيع ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1993  قيدت فى  10-01-2008 برقم 

ايداع   49 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/01/2023  12:00:00

ص

145 - جسور للستيراد والتصدير ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   9169  قيدت فى  11-01-2017 برقم 

ايداع   141 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/01/2027  12:00:00

ص

146 - انترناشيونال اروماتكس   شركة سبق قيدها برقم :   144600  قيدت فى  27-08-1997 برقم ايداع   

7032 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/08/2027  12:00:00ص

147 - روجاد للصناعة والتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   1702  قيدت فى  18-07-2007 برقم ايداع   

1160 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/07/2027  12:00:00ص

148 - روجاد للصناعة والتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   1702  قيدت فى  18-07-2007 برقم ايداع   

1161 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/07/2027  12:00:00ص

149 - روجاد للصناعة والتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   1702  قيدت فى  18-07-2007 برقم ايداع   

1162 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/07/2027  12:00:00ص

150 - فرع شركة الخريف بتروليم - منطقة حرة فرع شركة سعودية   شركة سبق قيدها برقم :   1791  قيدت 

فى  04-09-2007 برقم ايداع   1445 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/09/2027  12:00:00ص

151 - اكيومن فارما للتجارة والصناعة ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   4557  قيدت فى  2011-09-28 

برقم ايداع   2017 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/09/2026  

12:00:00ص

152 - القاضى وشركاه للملحة والتجارة )كادمار( ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   10041  قيدت فى  

06-09-2017 برقم ايداع   3927 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/09/2027  12:00:00ص

153 - القاضى وشركاه للملحة والتجارة )كادمار( ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   10041  قيدت فى  

06-09-2017 برقم ايداع   3928 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/09/2027  12:00:00ص

154 - القاضى وشركاه للملحة والتجارة )كادمار( ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   10041  قيدت فى  

06-09-2017 برقم ايداع   3929 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/09/2027  12:00:00ص

155 - القاضى وشركاه للملحة والتجارة )كادمار( ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   10041  قيدت فى  

06-09-2017 برقم ايداع   3930 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/09/2027  12:00:00ص
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156 - القاضى وشركاه للملحة والتجارة )كادمار( ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   10041  قيدت فى  

06-09-2017 برقم ايداع   3931 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/09/2027  12:00:00ص

157 - العالمية المتحدة ايات ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   4928  قيدت فى  29-03-2012 برقم ايداع   

811 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/03/2027  12:00:00ص

158 - المصريون للكهرباء والتصالت M . E . C ) Doors & Gates ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   

5298  قيدت فى  09-10-2012 برقم ايداع   2373 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  08/10/2022  12:00:00ص

159 - فوركس اند نايفز FORKS AND KNIVES لدارة المطاعم ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   

7189  قيدت فى  04-02-2015 برقم ايداع   346 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  03/02/2025  12:00:00ص

 - 160

LUNAR GROUP شركة المجموعة القمرية للستثمار العقارى والتنمية

 ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   9799  قيدت فى  02-07-2017 برقم ايداع   2697 وفى تاريخ  

31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/07/2027  12:00:00ص

161 - السماء الصافية للستثمار العقارى والتنمية ش.ذ.م.م   CLEAR SKY COMPANY   شركة سبق 

قيدها برقم :   10021  قيدت فى  27-08-2017 برقم ايداع   3813 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  26/08/2027  12:00:00ص

162 - مركز اليسر الطبى التخصصى ) د عبد المجيد طنطاوى وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   144749  

قيدت فى  13-09-1997 برقم ايداع   7494 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  12/09/2027  12:00:00ص
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