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قيود أفراد

1 - اتش جى ترانينج Hg training لصاحبها // هانى جميل كرديه تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 

01-08-2022 برقم ايداع 1910 ورقم قيد 9725    محل رئيسى  عن انشاء واداره مراكز التدريب لعداد 

الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات, بجهة محافظة السويس 48 شارع الجيش

2 - الدياب للستثمار العقاري والتنمية  لصاحبها دياب السيد موسي محمد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 

قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 1944 ورقم قيد 9728    محل رئيسى  عن انشطة داخل ق 72 : 1-

استصلح واستزراع الراضي البور او الصحراوية , ومنها :  ) أ ( استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق 

الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع . )ب ( استزراع الراضي المستصلحة . ويشترط في الحالتين ان تكون 

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

الري بطريق الغمر . 2-الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة , والمناطق النائية , والمناطق 

خارج الوادي القديم . انشطة خارج ق 72 : التصدير وتلتزم المنشاة بالقيد في سجل المصدرين وفقا لحكام القانون 

رقم 118 لسنه 1957مع التزام المنشاة افراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار 

وفي حاله عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 

لسنه 2017 وكذا عدم تمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون ., بجهة 

محافظة السماعيلية 3 م البحري خلف الستاد - عرايشيه مصر

3 - اكتف للشنط   لصاحبها علي حماد سويلم سالم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-08-10 

برقم ايداع 2005 ورقم قيد 9734    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة انواع الشنط ) مدارس - 

سفر (, بجهة محافظة السماعيلية مساحة 500 م2 - المنطقة الصناعية بالسماعيلية

4 - الريان للمواد الغذائية   لصاحبها علي ابراهيم علي السيد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 

14-08-2022 برقم ايداع 2029 ورقم قيد 9737    محل رئيسى  عن انشطة داخل ق 72 : 1- اقامة وتشغيل 

مصنع لتعبئه وتغليف المواد الغذائية . انشطة خارج ق 72 : 1- تجارة وتوزيع المواد الغذائية . مع التزام المنشاه 

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

الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 وكذا عدم تمتع 

النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون ., بجهة محافظة السماعيلية بلوك 62 

قطعة 17 ارض الجمعيات -

5 - البدر للثروة الداجنة   لصاحبها طلعت البدري السيد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 

16-08-2022 برقم ايداع 2055 ورقم قيد 9741    محل رئيسى  عن انشطة ق 72 : 1-تربية جميع انواع 

الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم. انشطة خارج ق 

72 : 1-تجارة الطيور . مع التزام المنشاه بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

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

رقم 72 لسنة 2017 وكذا عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون ., 

بجهة محافظة السماعيلية برج العجمي امام قسم ثاني السماعيلية - حي السلم

6 - العطاء لتنمية المهارات aleata  لصاحبها حسام عطا محمد عطا ابوالعل تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 2127 ورقم قيد 9747    محل رئيسى  عن انشطة داخل 

قانون 72 : انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات . انشطة خارج قانون 

72 : اقامة وتشغيل وادارة مركز تدريب وتنمية المهارات وقدرات الطفال ورعاية الموهوبين . مع التزام المنشاه 

افراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام المنشاه بهذا الشرط 

يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 وكذا عدم تمتع النشطة 

خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون ., بجهة محافظة السماعيلية اعلي صيدلية 

الجندي الدور الثاني - شارع المعاهدة - مدينة القنطرة غرب -
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7 - رونزا للبرمجيات وادارة الكافتيريات والمطاعم   لصاحبتها رنا علي محمد علي العريان تاجر فرد  رأس ماله 

1,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 2130 ورقم قيد 9749    محل رئيسى  عن انشطة داخل ق 

72: 1-تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين 

او اللحوم . 2-تصميم وانتاج البرامج : )ا( اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف انواعها . )ب( اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيليها والتدريب عليها . انشطة خارج ق 72: تقديم خدمات الطباعة والتصوير والفاكس 

. اعمال النظافة وادارة الكافيهات والبوفيهات بكافه انواعها ., بجهة محافظة السماعيلية شارع المعاهدة - 

ابوصوير المحطة -

8 - طاقة لتصنيع فلتر المياه  لصاحبها حسن يوسف محمد الطاهر تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 

28-08-2022 برقم ايداع 2171 ورقم قيد 9753    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع 

فلتر المياه ومستلزماتها ., بجهة محافظة السماعيلية 17 شارع سوهاج -

9 - ماجيك للشنط   لصاحبها احمد احمد سليمان السيد عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

28-08-2022 برقم ايداع 2172 ورقم قيد 9754    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع 

الشنط بكافه انواعها ., بجهة محافظة السماعيلية مساحة 1000 م2 المنطقة الصناعية الولي -

10 - عفاف على احمد رضوان لصاحبتها // عفاف على احمد رضوان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 30-08-2022 برقم ايداع 2188 ورقم قيد 9759    محل رئيسى  عن انشطه قانون 72 : 1- انشاء واداره 

مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  2- ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل 

الليكترونيه   انشطه خارج 72 : 1- اقامه وتشغيل واداره مركز لعداد وتدريب وتنميه مهارات وقدرات الطفال 

ورعايه الموهوبين, بجهة محافظة السويس السلم 2 قطعه 14ب ش صلح الدين الدور الرضى خلف سند 

للكاوتش

11 - جولدن ستار للستثمار الصناعى GOLDEN STAR لصاحبها // صابر محمود سليم سليمان تاجر فرد  

رأس ماله 300,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 2189 ورقم قيد 9760    محل رئيسى  عن اقامه 

وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع الحذيه الرياضيه المتنوعه, بجهة محافظة السماعيلية المركز الرئيسى وموقع 

ممارسه النشاط : الوحدات ارقام )130,129,128,127( عنبر رقم 17 بمجمع السماعيليه نموذج أ _ بمجمع 

الوحدات الصغيره

فروع الفراد

1 - ماجيك للطلء الكهربائي والنيكل لصاحبها جمعه محمد محمد البرماوى  قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع   

1936 ورقم قيد   4505  محل فرعى  عن نفس نشاط الرئيسى  بجهة محافظة الشرقية افتتاح فرع انتاجى فى ) وحده 

رقم 22 مجمع مبارك للتعاون النتاجى _ المنطقه الصناعيه ب3 (
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قيود الشركات

1 - اعمارك للمقاولت العامة شركة  رأس مالها 70,000.000 قيدت فى   02-08-2022 برقم ايداع    

1918 ورقم قيد  9726    مركز عام  عن 1- المقاولت العامة . وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح 

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

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

اغراضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج في شركة اخري او معها او ان تتحول الي شركة 

من طبيعة اخري وذلك كله طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة السماعيلية مجموعة 9 وحده 45 جمعية 

العاشر من رمضان - مركز ابوصوير

2 - المطيرات للستثمار والستصلح الزراعي )ش.ذ.م.م( شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

03-08-2022 برقم ايداع    1924 ورقم قيد  9727    مركز عام  عن انشطة داخل ق 72: 1- استصلح 

واستزراع الراضي البور او الصحراوية , ومنها :  ) أ ( استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي 

تجعلها قابلة للستزراع . )ب ( استزراع الراضي المستصلحة . ويشترط في الحالتين ان تكون الراضي 

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

بطريق الغمر. 2- النتاج الحيواني والداجني والسمكي ومنه :  )أ( تربية جميع انواع الحيوانات , سواء كان ذلك 

لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم . )ب( تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك 

لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم. )ت( المزارع السمكية . 3-اقامة او تشغيل 

وادارة وصيانة محطات الصرف الصحي او الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلتها . 4-انشاء الطرق الحرة 

والسريعة والرئيسية وادارتها واستغللها وصيانتها . انشطة خارج ق 72 : 1-اعمال التشطيبات والبناء . 2-

القاولت العمومية . 3-التوريدات العمومية . مع التزام الشركة افراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة 

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

الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 وكذا عدم تمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات 

والحوافز الوارده بذات القانون . وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط 

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

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

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

السويس مدينة النور - عمارة 90 - شقة 1

3 - تارجت اميريكان انترناشونال ايديوكاشن Target American International Education شركة  

رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    1960 ورقم قيد  9729    مركز عام  

عن 1 اقامة وتشغيل مركز لتنمية وتدريب واعداد الموارد البشرية وتنمية مهارات الطفال . 2 انشاء او ادارة او 

تشغيل المدارس . 3 اقامة وتشغيل مراكز التدريب ودور الرعاية لذوي الحتياجات الخاصة . 4 تقديم 

الستشارات الفنية والتكنولوجية والدارية ) ماعدا الستشارات القانونية والمالية (  . 5 انهاء الجراءات الدارية 

لدي الجهات الغير حكومية . 6 التدريب في مجال الدارة والحاسب اللي والتكنولوجيا واللغات . 7 التدريب في 

مجال السلمة والصحة والمهنية والجودة والسعافات الولية . وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح 

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

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

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

القانون .  بجهة محافظة السويس 10 شارع النبي موسي - برج رسلن - شقة رقم 1
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8 - الخوه العرب للغذيه و المشروبات شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم 

ايداع    2039 ورقم قيد  9738    مركز عام  عن اقامة و تشغيل و اداره المطعم و الكافتيريات الثابته لتقديم 

جميع انواع المشروبات ) عدا الكحوليه ( .   تقديم جميع انواع المأكولت و التيك اوي .وذلك دون الخلل 

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

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

قد تعاونها علي تحقيق اغراضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة السماعيلية رقم 2 بمجمع ليك فيو بمنطقه واحة السره - طريق عبد 

المنعم عماره السياحي ) البلجات سابقا( -

4 - ايه اوه اس عابدين للخدمات البتروليه A.O.S.ABDEENOIL SERVICES شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم ايداع    1962 ورقم قيد  9730    مركز عام  عن تقديم 

الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف ويشمل ذلك : -الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي . 

-صيانة ابار البترول وتنشيطها . -صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية . -حفر ابار المياه والبار غير 

العميقة اللزمه لغراض البترول . -العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة . -معالجة السطح من 

الترسيبات . -الخدمات المتعلقة بانزال مواسير التغليف وانابيب النتاج . -القيام باعمال الفحص والمعايرة 

للجهزة والمعدات . -تاجير واستئجار اللت والمعدات . -التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا . -التصدير 

وتلتزم الشركة بالقيد في سجل المصدرين وفقا لحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 . -التوريدات العمومية 

والتوزيع . -التوكيلت التجارية وتلتزم الشركة بالقيد في سجل الوكلء التجاريين وفقا لحكام القانون رقم 120 

لسنة 1982 . وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص 

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

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

تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة السويس عمارة 5 شقة 1 - الدور 

الرضي مساكن التعاونيات اسبيكو الجديدة - مشروع ال 46 عمارة

5 - محمود عمر عامر عمر وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   08-08-2022 برقم 

ايداع    1977 ورقم قيد  9731    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتجميع وتصنيع الشنط بكافه انواعها . 

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

لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة السماعيلية بلوك 2 - شارع الجيش - البياضية - القنطرة غرب

6 - ايفرى داى باص واى للنقل الجماعي والرحلت Everyday bus way transport )ش.ذ.م.م( شركة  

رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع    2001 ورقم قيد  9733    مركز عام  

عن النقل البري الجماعي للركاب والرحلت فيماعدا النقل السياحي والليموزين ) 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 التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري والداخلي والدولي 

( وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

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

شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق اغراضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها 

او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة السويس السلم 2 ش ابو سريوة - قطعة 80 

حوض 162 - حي السلم
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7 - مصطفي السيد ربيع احمد علي وشريكته شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   2022-08-14 

برقم ايداع    2028 ورقم قيد  9736    مركز عام  عن انشطة داخل ق 72 : ) أ ( استصلح وتجهيز 

الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع . )ب ( استزراع الراضي المستصلحة . ويشترط في 

الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع , وان تستخدم طرق الري الحديثة في 

الستزراع وليس الري بطريق الغمر. 2 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الصلصة . 3- اقامة الثلجات الخاصة 

بحفظ وتجميد المنتجات الزراعية . 4 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المبيدات الزراعية والسمدة الكيماوية . 

انشطة خارج ق 72 : الستيراد والتصدير وتلتزم الشركة بالقيد في سجل المصدرين والمستوردين وفقا لحكام 

القانون رقم 118 لسنة 1975 والقانون رقم 1210 لسنة 1982 . مع التزام الشركة افراد حسابات مالية ومركز 

مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع 

بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 وكذا عدم تمتع النشطه خارج قانون الستثمار 

بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة 

الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون . مع مراعاة 

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

.  بجهة محافظة السماعيلية بلوك 1 قطعة رقم 52 ارض الجمعيات - الشيخ زايد

9 - فيوتشر تاتش للتوريدات و التجاره العامه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2022-08-18 

برقم ايداع    2099 ورقم قيد  9743    مركز عام  عن 1  المقاولت العموميه 2  التوريدات العموميه 3  

التجاره العامه و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا 4  التوكيلت التجاريه و التصدير و تلتزم الشركة بالقيد في 

سجل الوكلء التجاريين و فقا لحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 و سجل المصدرين وفقا لحكام القانون 

118 لسنه 1975 . وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

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

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

لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة السماعيلية 11 شارع 

عبد الحليم محمود متفرع من امتداد الثلثيني -

10 - ايه افريقيا كونكت للبرمجيات E- connect Africa شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   

18-08-2022 برقم ايداع    2100 ورقم قيد  9744    مركز عام  عن غرض الشركة :   انشطه داخل ق72  

صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت, بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات,  -1

تصميم وإنتاج البرامج :-   )أ ( ومراكز البيانات, وأنشطة التعهيد, وتطوير البرمجيات, والتعليم التكنولوجي.   2-

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.   )ب (

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

إدخال  إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.   )ث ( والتدريب عليها.   )ت (

أعمال  تصميم وإنتاج معدات الحاسبات اللية:   )أ ( البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.   3-

إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها  التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.   )ب (

أعمال  تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات البنية الساسية للمعلومات والتصالت:   )أ ( والتدريب عليها.   4-

إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين  التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات.   )ب (

إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في  ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.   )ت (

حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.    مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.   )ث (

اقامه وتشغيل مركز لعداد  التسويق اللكتروني   3- التوريدات العموميه  2- انشطه خارج ق72  1-

وتدريب الموارد والكوادر البشريه    مع التزام الشركه افراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطه الوارده 

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

الستثمار رقم 72 لسنه 2017 وكذا عدم تمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده 

بذات القانون.   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص 

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

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

فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السماعيلية شقه 11-الدور الثالث  برج 

الحياه ش شبين الكوم وش الناضول -
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11 - الحياة للستشارات وتعديل السلوك )ش.ذ.م.م( شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

21-08-2022 برقم ايداع    2113 ورقم قيد  9745    مركز عام  عن 1-اقامة وتشغيل مركز لتدريب 

وتنمية الموارد والكوادر البشرية وتعديل السلوك وتقديم الستشارات ) فيما عدا القانونية والمالية ( وذلك دون 

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

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

باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق اغراضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة السماعيلية 139 شارع العريش والسودان 

خلف مطعم رضا حلمي - الدور الول علوي )المسحور( يمين السلم -

12 - فالي استار للفنادق valley star )ش.ذ.م.م( شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

22-08-2022 برقم ايداع    2126 ورقم قيد  9746    مركز عام  عن 1-الفنادق , الثابتة والعائمة ويخوت 

السفاري , والموتيلت , والشقق والجنحة الفندقية , والقري السياحية , والنشطة المكملة او المرتبطة بذلك 

سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية , واستكمال المنشات الخاصة بها والتوسع فيها , 

علي ال يقل مستوي الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقري السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد 

اجمالي مساحات الوحدات المبيعة منها علي نصف اجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع . 

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

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

باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق اغراضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة السويس 75 ش عبدالخالق ثروت -

13 - تروجان لتصنيع البطاريات trojan batteries industries شركة  رأس مالها 1,000,000.000 

قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    2129 ورقم قيد  9748    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع وتجميع البطاريات . وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

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

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

لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة السماعيلية الدور الول 

علوي برج استارز -

14 - نيو اي جي للمقاولت العمومية والمعدات الثقيلة )ش.ذ.م.م( شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

28-08-2022 برقم ايداع    2173 ورقم قيد  9755    مركز عام  عن 1-المقاولت العمومية . 2-التوريدات 

العمومية . 3-ايجار معدات ثقيلة . 4-استغلل محاجر فيماعدا الرمل والزلط . وذلك دون الخلل باحكام القوانين 

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

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي 

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

لحكام القانون .  بجهة محافظة السويس شارع الشيخ محمد عبده ملك البولطي -

15 - اتش كيه الصفا HK-SAFA )ش.ذ.م.م( شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   

28-08-2022 برقم ايداع    2178 ورقم قيد  9756    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة 

انواع السجاد والسجاد الميكانيكي والغزل والنسيج والمنسوجات والملبس الجاهزة واغطية الراس والحقائب 

والدوات المنزلية . وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

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

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

لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة السماعيلية مساحة 

25000 متر مربع المنطقة الصناعية الولي -
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16 - كاسكيد مصر الهندسية CASCADE EGYPT ENGINEERING )ش.ذ.م.م( شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   29-08-2022 برقم ايداع    2182 ورقم قيد  9757    مركز عام  عن 1-

التجارة العامة . 2-التوريدات العمومية والهندسية . وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة. ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق اغراضها في 

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

محافظة السويس 86 شارع احمد عرابي -

17 - نورث لند للستثمار الزراعي )ش.ذ.م.م( شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   

30-08-2022 برقم ايداع    2186 ورقم قيد  9758    مركز عام  عن 1 الستيراد والتصدير وتلتزم الشركة 

بالقيد في سجل المستوردين والمصدرين وفقا لحكام القانون ارقام 121 لسنة 1982, 118 لسنه 1975 . 2 

التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونيا وعلي الخص تجارة السمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية 

والكيماويات الصلبة والسائلة والمركبة والعضوية بكافة انواعها والبذور والتقاوي وجميع المحاصيل الزراعية 

والبستانية ومنتجاتها والتجار والتسويق للبضائع واللت بانواعها والجرارات الزراعية بانواعها وقطع غيارها 

والسيارات وقطع غيارها وانظمة الري بانواعها وقطع غيارها وكذا مستلزمات البناء والعلف بكافه انواعها . 

3 انشاء مشاتل الخضار والفاكهة والتجار في جميع مستلزماتها من بلستيك وحديد وخامات تجهيز الشتلت 

المنتجة . 4 استصلح واستزراع الراضي البور او الصحراوية او احداهما 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) اقل من عشرون الف فدان ( فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 

لسنة 2007 , ومع مراعاة قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 والمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 

2012 وتعديلته . 5 اعداد دراسات الجدوي وتقديم الستشارات للمشروعات الزراعية ) فيما عدا الستشارات 

القانونية والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق 

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

المال ولئحته التنفيذيه 6  النتاج الحيواني و الداجني و السمكي و يشمل أ  تربيه جميع انواع الحيوانات سواء 

كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم ب  تربيه جميع انواع الدواجن و الطيور سواء كان 

ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج الببيض او التسمين او اللحوم ج  اقامه المزارع السمكيه و كذا صيد 

السماك 7  اقامه و تشغيل محطه لفرز و غربله و تقشير و تحميص و فرك و تعبئه الفول السوداني بجميع 

انواعه ) مقشر او بدون قشر ( و الحاصلت الزراعيه ) فاصوليا   سمسم   لب فول حصي   قشر الفول 

السوداني و العشاب الطبيه . 9  المقاولت العمةميه و التوريدات العموميه .وذلك دون الخلل باحكام القوانين 

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

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي 

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

لحكام القانون .  بجهة محافظة السماعيلية برج الفاتح )1( ش الترعة موازي شارع محمد علي -
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فروع الشركات

1 - الخليل لتدوير الكاوتش وصناعة المنتجات المطاطيه )ش.ذ.م.م(   قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    

2040 ورقم قيد   9739   فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتدوير الكاوتش وتصنيع المنتجات المطاطية

          

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

اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية منزل 341 ملك سند منصور - عزبة عطيه نجم - العباسه - ابو 

حماد

2 - الخليل لتدوير الكاوتش وصناعة المنتجات المطاطيه )ش.ذ.م.م(   قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    

2040 ورقم قيد   9739   فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتدوير الكاوتش وتصنيع المنتجات المطاطية

          

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

اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة السماعيلية فرع ملك / علوي احمد صالح عبدالعال عزبة توفيق السبه 

الزهراء

6 - ياسر محمد احمدي عبدالكريم وشريكة   قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    2078 ورقم قيد   7182   

فرعى  عن غرض الشركة : استصلح واستزراع الراضي البور والصحراوية أو احداهما ويشمل ذلك :-  -

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

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  ومع مراعاة قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 والمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 .    

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص لمباشرة 

نشاطها.  بجهة محافظة السماعيلية موقع ممارسة النشاط :المنايف حوض عثمان اول - مركز ابوصوير

7 - ماسترز ايجيبت للمقاولت العامة Masters Egypt For Construction   قيدت فى   2022-08-17 

برقم ايداع    2058 ورقم قيد   9742   فرعى  عن غرض الشركه    المقاولت العامة

  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  التوريدات العمومية

  انشاء مصنع لتصنيع الخرسانه الجاهزة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسه هذه النشطه. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي

 قد تعاونها على تحقيق اغراضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها 

او تلحقها بها و ذلك

 طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 88 -شقة رقم 2 -بالدور الرضي - 

شارع سيد زكريا - الشيراتون - النزهه -

8 - ماسترز ايجيبت للمقاولت العامة Masters Egypt For Construction   قيدت فى   2022-08-17 

برقم ايداع    2058 ورقم قيد   9742   فرعى  عن غرض الشركه    المقاولت العامة

  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  التوريدات العمومية

  انشاء مصنع لتصنيع الخرسانه الجاهزة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسه هذه النشطه. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي

 قد تعاونها على تحقيق اغراضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها 

او تلحقها بها و ذلك

 طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  بجهة محافظة السماعيلية شقه بالدور الرضي - العقار رقم 2 - شارع 

حلوان - فايد ابو سلطان
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9 - طيبه للصناعات الهندسيه   قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع    2108 ورقم قيد   1580   فرعى  عن 

تعديل النشاط الى : تصنيع مخارج الهواء ومضخات المياه ومراوح التهويه الصناعيه ووحدات التبريد والترطيب 

وفلتر تنقية الهواء بانواعها والمبادلت الحراريه ومكثفات ومبخرات ووحدات مناوله الهواء وابراج التبريد 

ووحدات تبريد المياه والت واجهزة التكييف والمضخات الحراريه ووحدات الملف والمروحه والمشغولت 

المعدنيه مع مراعاة أحكام  القوانين و اللوائح و القرارات الساريه و بشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة 

هذا النشطه و يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى 

تزاول ا اعمال شبيهه بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج كما يجوز لها ان 

تندمج فى الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقآ لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  بجهة محافظة 

 A4 الشرقية افتتاح فرع انتاجي بالعنوان : جزء من القطعة رقم 132 من المصنع المقام ارض ومباني بالمنطقة

من اجمالي سبع قطع ارقام ) 132-133-134-140-141-142-143 ( مساحتها 2600م2 من اجمالي مساحة 

المصنع وقدرها 78442.72 م2

10 - محمد حسن علي محمد و شركاه   قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    2120 ورقم قيد   551   

فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل و خراطه  المعادن و المقاولت العامه و علي الشركة الحصول 

علي كافة التراخيص اللزمة لنشاطها  بجهة محافظة الشرقية افتتاح فرع انتاجي بالعنوان :القطعة رقم  139 

C8 المنطقة الصناعية
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3 - )شركة فريش اليكتريك للجهزة المنزلية ش0م0م(   قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    2064 ورقم 

إقامة وتشغيل مصنع لنتاج جميع الجهزة المنزلية ) غسالت الملبس   غسالت  قيد   3558   فرعى  عن 1 

الطباق , المكاوي , الخلطات , البوتاجازات , المراوح , الشفاطات , المجففات , الدفايات , السخانات , أجهزة 

التليفزيون بكافة أنواعها والراديو والفيديو والكاسيت بمختلف أنواعها   أجهزة التكييف بجميع أنواعها والثلجات 

بجميع أنواعها والديب فريزر , فلتر تنقية المياة , وكذا قطع الغيار اللزمة لها   الكولمان , وصناعة الفوم .  2 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج الورق والكرتون والطباعة ومواد التعبئة والتغليف ومستلزماتها بأنواعها 

تصنيع  تصنيع وتجميع الجهزة المهمات المكتبية .  4  المختلفة , وصناعة التحويل الورقية والعبوات .  3 

تصنيع  وتجميع الت تصوير المستندات الرقمية واجهزة الحاسبات اللية وملحقاتها وتصنيع شاشات العرض .  5 

أعادة تدوير الجهزة اللكترونية والكهربائية والمنزلية  وتعبئة الحبار والورق والكروت البلستيكية .  6 

تصنيع وتجميع المواتير الكهربائية المستخدمة في تصنيع الجهزة المنزلية والكهربائية  بجميع انواعها .   7 

تشكيل وتصنيع الجزاء المعدنية الخاصة بالجهزة المنزلية بما فيها المواسير والخوص  بجميع انواعها.  8 

دهان اليكتروستاتيك .  10  طلء كهربائي نيكال نحاس كروم .  11  تصنيع الجزاء  والسلك.  9 

البلستيكية .  12  استيراد المعدات وخطوط النتاج وقطع غيار والخامات اللزمة لعمليات التصنيع .  13  

انتاج الفرن  تصدير منتجات الشركة بالخارج .  14  تصنيع السطمبات الخاصة بالجهزة المنزلية .  15 

الكهربائي والميكروييف .  16  تقديم الستشارات المالية والفنية )فيما عدا  ما يتعلق باسواق الوراق المالية 

والستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات 

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

تصنيع وانتاج الشوايه الكهربائيه .   قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية (  في حدود غرض الشركة .   17 

الستيراد والتصدير و التوكيلت التجارية .   تجاره الجهزه الكهربائيه والمنزليه بكافه انواعها .  19   18

تصنيع وانتاج ) غليات المياة بكل انواعها , كبة تقطيع اللحوم , مضرب البيض , المضرب اليدوي ,   20

التكيفات الصحراويه بكل انواعها, مبردات الهواء ,  مبردات مياه بكل انواعها, قليات , ماكينة القهوة , سخانات 

إقامة وتشغيل مصنع لنتاج جميع  صيانة وخدمة ما بعد البيع.  22  فورية , مكانس كهربائية (.  21 

الجهزة المنزلية ) غسالت الملبس   غسالت الطباق , المكاوي , الخلطات , البوتاجازات , المراوح , 

الشفاطات , المجففات , الدفايات , السخانات , أجهزة التليفزيون بكافة أنواعها والراديو والفيديو والكاسيت بمختلف 

أنواعها   أجهزة التكييف بجميع أنواعها والثلجات بجميع أنواعها والديب فريزر , فلتر تنقية المياة , الكولمان , 

وصناعة الفوم , الفرن الكهربائي والميكروييف , الشواية الكهربائية , غليات المياة بكل انواعها , كبة تقطيع 

اللحوم , مضرب البيض , المضرب اليدوي , التكيفات الصحراويه بكل انواعها, مبردات الهواء ,  مبردات مياه 

بكل انواعها, قليات ,ماكينة القهوة , سخانات فورية , مكانس كهربائية ( وكذا قطع الغيار اللزمة لها , وكافة 

الصناعات المغذية لهذه الصناعات من )مكونات واجزاء (.23- اقامه و تشغيل مصنع لنتاج و تقطيع و تشكيل 

الزجاج و المعالجه و التشطيب و الطباعه علي الزجاج المسطح و المستخدم في انتاج جميع الجهزه المنزليه . 

24- اقامه و تشغيل مصنع لنتاج الجوانات بكافه انواعها 25- انتاج محضر الطعام بملحقاتها .  مع مراعاة أحكام 

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

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال  شبيهه بأعمال 

والتي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السابقة او 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة الشرقية القطعة رقم )4( أ3 

تقسيم الشريف - والبالغ مساحتها 100000.50م مربع

11 - كيوتى دنت للخدمات الطبية CUTIE DENT   قيدت فى   24-08-2022 برقم ايداع    2147 ورقم 

قيد   6782   فرعى  عن فرع اداري .  بجهة محافظة السويس افتتاح فرع اداري الكائن بالعنوان : ش ناصر 

كمبوند صن ستي بجوار قوات المن المركزي عمارة D الدور الول شقة 103
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4 - )شركة فريش اليكتريك للجهزة المنزلية ش0م0م(   قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    2066 ورقم 

إقامة وتشغيل مصنع لنتاج جميع الجهزة المنزلية ) غسالت الملبس   غسالت  قيد   3558   فرعى  عن 1 

الطباق , المكاوي , الخلطات , البوتاجازات , المراوح , الشفاطات , المجففات , الدفايات , السخانات , أجهزة 

التليفزيون بكافة أنواعها والراديو والفيديو والكاسيت بمختلف أنواعها   أجهزة التكييف بجميع أنواعها والثلجات 

بجميع أنواعها والديب فريزر , فلتر تنقية المياة , وكذا قطع الغيار اللزمة لها   الكولمان , وصناعة الفوم .  2 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج الورق والكرتون والطباعة ومواد التعبئة والتغليف ومستلزماتها بأنواعها 

تصنيع  تصنيع وتجميع الجهزة المهمات المكتبية .  4  المختلفة , وصناعة التحويل الورقية والعبوات .  3 

تصنيع  وتجميع الت تصوير المستندات الرقمية واجهزة الحاسبات اللية وملحقاتها وتصنيع شاشات العرض .  5 

أعادة تدوير الجهزة اللكترونية والكهربائية والمنزلية  وتعبئة الحبار والورق والكروت البلستيكية .  6 

تصنيع وتجميع المواتير الكهربائية المستخدمة في تصنيع الجهزة المنزلية والكهربائية  بجميع انواعها .   7 

تشكيل وتصنيع الجزاء المعدنية الخاصة بالجهزة المنزلية بما فيها المواسير والخوص  بجميع انواعها.  8 

دهان اليكتروستاتيك .  10  طلء كهربائي نيكال نحاس كروم .  11  تصنيع الجزاء  والسلك.  9 

البلستيكية .  12  استيراد المعدات وخطوط النتاج وقطع غيار والخامات اللزمة لعمليات التصنيع .  13  

انتاج الفرن  تصدير منتجات الشركة بالخارج .  14  تصنيع السطمبات الخاصة بالجهزة المنزلية .  15 

الكهربائي والميكروييف .  16  تقديم الستشارات المالية والفنية )فيما عدا  ما يتعلق باسواق الوراق المالية 

والستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات 

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

تصنيع وانتاج الشوايه الكهربائيه .   قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية (  في حدود غرض الشركة .   17 

الستيراد والتصدير و التوكيلت التجارية .   تجاره الجهزه الكهربائيه والمنزليه بكافه انواعها .  19   18

تصنيع وانتاج ) غليات المياة بكل انواعها , كبة تقطيع اللحوم , مضرب البيض , المضرب اليدوي ,   20

التكيفات الصحراويه بكل انواعها, مبردات الهواء ,  مبردات مياه بكل انواعها, قليات , ماكينة القهوة , سخانات 

إقامة وتشغيل مصنع لنتاج جميع  صيانة وخدمة ما بعد البيع.  22  فورية , مكانس كهربائية (.  21 

الجهزة المنزلية ) غسالت الملبس   غسالت الطباق , المكاوي , الخلطات , البوتاجازات , المراوح , 

الشفاطات , المجففات , الدفايات , السخانات , أجهزة التليفزيون بكافة أنواعها والراديو والفيديو والكاسيت بمختلف 

أنواعها   أجهزة التكييف بجميع أنواعها والثلجات بجميع أنواعها والديب فريزر , فلتر تنقية المياة , الكولمان , 

وصناعة الفوم , الفرن الكهربائي والميكروييف , الشواية الكهربائية , غليات المياة بكل انواعها , كبة تقطيع 

اللحوم , مضرب البيض , المضرب اليدوي , التكيفات الصحراويه بكل انواعها, مبردات الهواء ,  مبردات مياه 

بكل انواعها, قليات ,ماكينة القهوة , سخانات فورية , مكانس كهربائية ( وكذا قطع الغيار اللزمة لها , وكافة 

الصناعات المغذية لهذه الصناعات من )مكونات واجزاء (.23- اقامه و تشغيل مصنع لنتاج و تقطيع و تشكيل 

الزجاج و المعالجه و التشطيب و الطباعه علي الزجاج المسطح و المستخدم في انتاج جميع الجهزه المنزليه . 

24- اقامه و تشغيل مصنع لنتاج الجوانات بكافه انواعها 25- انتاج محضر الطعام بملحقاتها .  مع مراعاة أحكام 

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

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال  شبيهه بأعمال 

والتي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السابقة او 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة الشرقية القطعة رقم )32( 

المنطقة الصناعية رقم )أ3(
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

5 - )شركة فريش اليكتريك للجهزة المنزلية ش0م0م(   قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    2068 ورقم 

إقامة وتشغيل مصنع لنتاج جميع الجهزة المنزلية ) غسالت الملبس   غسالت  قيد   3558   فرعى  عن 1 

الطباق , المكاوي , الخلطات , البوتاجازات , المراوح , الشفاطات , المجففات , الدفايات , السخانات , أجهزة 

التليفزيون بكافة أنواعها والراديو والفيديو والكاسيت بمختلف أنواعها   أجهزة التكييف بجميع أنواعها والثلجات 

بجميع أنواعها والديب فريزر , فلتر تنقية المياة , وكذا قطع الغيار اللزمة لها   الكولمان , وصناعة الفوم .  2 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج الورق والكرتون والطباعة ومواد التعبئة والتغليف ومستلزماتها بأنواعها 

تصنيع  تصنيع وتجميع الجهزة المهمات المكتبية .  4  المختلفة , وصناعة التحويل الورقية والعبوات .  3 

تصنيع  وتجميع الت تصوير المستندات الرقمية واجهزة الحاسبات اللية وملحقاتها وتصنيع شاشات العرض .  5 

أعادة تدوير الجهزة اللكترونية والكهربائية والمنزلية  وتعبئة الحبار والورق والكروت البلستيكية .  6 

تصنيع وتجميع المواتير الكهربائية المستخدمة في تصنيع الجهزة المنزلية والكهربائية  بجميع انواعها .   7 

تشكيل وتصنيع الجزاء المعدنية الخاصة بالجهزة المنزلية بما فيها المواسير والخوص  بجميع انواعها.  8 

دهان اليكتروستاتيك .  10  طلء كهربائي نيكال نحاس كروم .  11  تصنيع الجزاء  والسلك.  9 

البلستيكية .  12  استيراد المعدات وخطوط النتاج وقطع غيار والخامات اللزمة لعمليات التصنيع .  13  

انتاج الفرن  تصدير منتجات الشركة بالخارج .  14  تصنيع السطمبات الخاصة بالجهزة المنزلية .  15 

الكهربائي والميكروييف .  16  تقديم الستشارات المالية والفنية )فيما عدا  ما يتعلق باسواق الوراق المالية 

والستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات 

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

تصنيع وانتاج الشوايه الكهربائيه .   قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية (  في حدود غرض الشركة .   17 

الستيراد والتصدير و التوكيلت التجارية .   تجاره الجهزه الكهربائيه والمنزليه بكافه انواعها .  19   18

تصنيع وانتاج ) غليات المياة بكل انواعها , كبة تقطيع اللحوم , مضرب البيض , المضرب اليدوي ,   20

التكيفات الصحراويه بكل انواعها, مبردات الهواء ,  مبردات مياه بكل انواعها, قليات , ماكينة القهوة , سخانات 

إقامة وتشغيل مصنع لنتاج جميع  صيانة وخدمة ما بعد البيع.  22  فورية , مكانس كهربائية (.  21 

الجهزة المنزلية ) غسالت الملبس   غسالت الطباق , المكاوي , الخلطات , البوتاجازات , المراوح , 

الشفاطات , المجففات , الدفايات , السخانات , أجهزة التليفزيون بكافة أنواعها والراديو والفيديو والكاسيت بمختلف 

أنواعها   أجهزة التكييف بجميع أنواعها والثلجات بجميع أنواعها والديب فريزر , فلتر تنقية المياة , الكولمان , 

وصناعة الفوم , الفرن الكهربائي والميكروييف , الشواية الكهربائية , غليات المياة بكل انواعها , كبة تقطيع 

اللحوم , مضرب البيض , المضرب اليدوي , التكيفات الصحراويه بكل انواعها, مبردات الهواء ,  مبردات مياه 

بكل انواعها, قليات ,ماكينة القهوة , سخانات فورية , مكانس كهربائية ( وكذا قطع الغيار اللزمة لها , وكافة 

الصناعات المغذية لهذه الصناعات من )مكونات واجزاء (.23- اقامه و تشغيل مصنع لنتاج و تقطيع و تشكيل 

الزجاج و المعالجه و التشطيب و الطباعه علي الزجاج المسطح و المستخدم في انتاج جميع الجهزه المنزليه . 

24- اقامه و تشغيل مصنع لنتاج الجوانات بكافه انواعها 25- انتاج محضر الطعام بملحقاتها .  مع مراعاة أحكام 

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

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال  شبيهه بأعمال 

والتي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السابقة او 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة الشرقية متخللت ملصقة 

للقطعة رقم )21( أ3 تقسيم الشريف
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 محو - شطب

1 - المصرية للصناعات المعدنية لصاحبها على محمد احمد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   913 قيد فى 

28-05-2006 برقم ايداع  558 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد

رأس المال

1 - طيبه لتصنيع العصائر و حفظ المواد الغذائيه لصاحبتها ساميه حماد عطيه سالم تاجر فرد سبق قيده برقم   

9197 قيد فى 14-06-2021 برقم ايداع   997 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس 

ماله  2,000,000.000

2 - ديرى فارم للنتاج الحيوانى والزراعى لصاحبها حازم عبد ا محمد سليم تاجر فرد سبق قيده برقم   9304 

قيد فى 12-09-2021 برقم ايداع   1554 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

2,000,000.000
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العناوين 

1 - الهنا للعمال المعدنيه لصاحبها مجدى محمد على ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    9049 قيد فى 

17-01-2021 برقم ايداع    69 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية 

تعديل عنوان المركز الرئيسي و موقع ممارسه النشاط ليصبح / مجمع الصناعات الصغيره - وحدات ارقام 

22,21,15,14,13 عنبر )2( نموذج )ب(

2 - ماجيك للطلء الكهربائي والنيكل لصاحبها جمعه محمد محمد البرماوى تاجر فرد سبق قيده برقم    4505 

قيد فى 04-01-2012 برقم ايداع    49 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

افتتاح فرع انتاجى فى ) وحده رقم 22 مجمع مبارك للتعاون النتاجى _ المنطقه الصناعيه ب3 (

3 - ماجيك للطلء الكهربائي والنيكل لصاحبها جمعه محمد محمد البرماوى تاجر فرد سبق قيده برقم    4505 

قيد فى 04-01-2012 برقم ايداع    49 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

مصنع B4 _ مركز صناعه الجلود المتطوره المنطقه الصناعيه شرق أ6

4 - الدياب للستثمار العقاري والتنمية  لصاحبها دياب السيد موسي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    9728 قيد 

فى 04-08-2022 برقم ايداع    1944 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السماعيلية حي السلم شارع المستشفي عقار 33 ب بلوك 6 / ز

5 - ابو راحيل للخدمات البترولية لصاحبها وليد فوزى غريب جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم    3806 قيد فى 

19-09-2010 برقم ايداع    2042 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس 

59 شارع سعد زغلول

6 - الوسيط للتوريدات العمومية لصاحبها محمد عبد الحكيم غازى خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    4961 قيد 

فى 08-10-2012 برقم ايداع    1545 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

) MC2 27 الوحدة رقم 247 - بمشروع الجوهرة مول ) القطعة

7 - مكة للبلستيك لصاحبها احمد ابراهيم محمد صبيحي تاجر فرد سبق قيده برقم    6168 قيد فى 

20-05-2015 برقم ايداع    852 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية 

المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط : مساحة 20000 م2 - الكائنة بحوض خارج الزمام المستجد الشرقي 

نمره 9 بناحية السماعيلية - المنطقة الصناعية الولي -
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النشاط

INTERNATIONAL OIL SERVICES (1 - منشاة احمد سيد عبد المحسن انترناشيونال اويل سرفيس

I.O.S(  تاجر فرد سبق قيده برقم  4015 قيد فى 28-02-2011 برقم ايداع    267وفى تاريخ  

07-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تقديم الخدمات الستشارات الفنية والهندسية المتضمنة ادارة وتشغيل 

وتاجير واستئاجار وصيانة اللت والمهمات والمعدات البترولية ومستلزماتها وقطع غيارها وجميع الجهزة 

المستخدمة فى مجال البترول والغاز والمواد الكيماوية اللزمة لعمليات الحفر والنتاج وتقديم الخدمات البتروليه 

المتعلقة بعمليات الحفر وصيانة ابار البترول ومعدات الحفر وحفر ابار البترول وابار المياه العميقة وغير العميقة 

اللزمة لغراض البترول وتجهيز المواقع البترولية بكل ما يلزمها من وكرافانات وتنكات وهياكل معدنية وخلفه   

تخزين وتوريد المعدات والجهزة واللت والمهمات واجهزة ادارة المخلفات ومواسير البترول والغاز 

ومسنتلزماتها وقطع غيارها   تجميع التنكات والهياكل المعدنية والكرفانات وتجهيزها لتوريدها لشركات البترول    

توريد الجديد من الزيوت البترولية . توريد وتركيب اجهزة التصالت  ومحطات شبكات المحمول والصيانة 

المتنقلة .) التوريد المباشر من المورد الخارجى الى العميل الخارجى مباشره وبما يتفق مع الصناف المرخص 

للمشروع بمزاولتها ( ) وذلك كله للشركات والجهات المعفاه العاملة فى مجالت البحث والستكشاف والتنقيب  

تحت مظلة وزارة البترول والشركات  العاملة خارج جمهورية مصر العربية ومشروعات المناطق الحرة , مع 

السماح للشركة بالتعامل بنسبة 20% من حجم تعاملتها السنوية فى السوق المحلى مع الجهات والشركات غير 

المعفاة العاملة تحت مظلة وزارة البترول(.

2 - محمود محمد ابراهيم عبد الرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  3305 قيد فى 28-01-2010 برقم ايداع    218

وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع و تجهيز و فرز و تعبئة 

بقوليات و خضروات طازجة مبردة و فواكه طازجة مبردة و تعبئة و تغليف ملح الطعام وتعبئه وتغليف البن 

المحمص المطحون بتوليفاته المختلفه والشاى وبدائل القهوه وتعبئه وتغليف اللبن البودره المجفف وتعبئه المواد 

الغذائيه . وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها

3 - جمال عبد ا عبد الفتاح عمرو الشرقية للتعدين تاجر فرد سبق قيده برقم  2608 قيد فى 17-11-2008 برقم 

ايداع    1750وفى تاريخ  31-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى  : التنقيب عن الخامات 

التعدينيه والمعادن واستخراجها ومعالجتها وتقطيعها وتجهيزها واجراء اى عمليه صناعيه عليها ول يشمل ذلك 

محاجر الرمل والزلط  وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

الكيان القانوني

السم والسمة

الشخاص
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تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - تى اس لوجيستيك ليمتد   شركة سبق قيدها برقم    1737 قيدت فى 06-08-2007 برقم ايداع   1162 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

2 - خلفاء عبد ا ابراهيم المخزنجى   شركة سبق قيدها برقم    24869 قيدت فى 19-06-1991 برقم ايداع   

1379 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل مد مده التصفيه لمده تنتهى فى 2022/08/09 

واستمرار تعيين السيد // محمد حاتم محمد حبمى مصفيا للشركه

3 - كيوتى دنت للخدمات الطبية CUTIE DENT   شركة سبق قيدها برقم    6782 قيدت فى 2016-12-06 

برقم ايداع   2027 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل عدول عن التصفيه ..

4 - أى اف جى للتجارة شركة ذات مسئولية محدودة   شركة سبق قيدها برقم    1705 قيدت فى 2012-06-07 

برقم ايداع   1000006 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

5 - الرؤية للصناعات النشائية   شركة سبق قيدها برقم    4236 قيدت فى 25-07-2011 برقم ايداع   1150 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل محو الشركة

6 - شركه مركز تكنولوجيا الشعه )تكنو سكان (   شركة سبق قيدها برقم    843 قيدت فى 16-04-2006 برقم 

ايداع   259 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

7 - جولدن كوست للفنادق والقرى السياحية والمشروعات الترفيهية   شركة سبق قيدها برقم    4615 قيدت فى 

21-01-2010 برقم ايداع   1000001 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

8 - بنك ابو ظبى الول   شركة سبق قيدها برقم    6151 قيدت فى 05-05-2015 برقم ايداع   748 وفى 

تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل اندماج الفرع و محو قيده من السجل التجاري

9 - بنك ابو ظبى الول   شركة سبق قيدها برقم    6152 قيدت فى 05-05-2015 برقم ايداع   749 وفى 

تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل اندماج الفرع و محو قيده من السجل التجاري

10 - تمسا مصر لهندسة وتصنيع التوبيسات   شركة سبق قيدها برقم    3028 قيدت فى 17-08-2009 برقم 

ايداع   1120 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفيه التي تنتهي في 

2022/3/29 لمدة سنه تبداء من تاريخ التاشير في السجل التجاري بنفس المصفيين .

11 - إنفوسيستم جروب infosystem group   شركة سبق قيدها برقم    8636 قيدت فى 2019-10-20 

برقم ايداع   2020 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه وتعيين 

السيد // رامى محمد محمد _ مصفى قانونى للشركه على ان تكون مده التصفيه سته اشهر من تاريخ التاشير 

بالسجل التجارى

12 - محمد ابراهيم عبد اللطيف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    2558 قيدت فى 22-10-2008 برقم ايداع   

1594 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل محو الشركة .
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رأس المال

1 - شركة محمد مسعود محمد مسعود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     402 قيدت فى 09-06-2005 برقم 

ايداع    6570وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

2 - محمد سامى كامل و شريكه شركة سبق قيدها برقم     3706 قيدت فى 03-08-2010 برقم ايداع    1743

وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000
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العناوين

1 - تى اس لوجيستيك ليمتد شركة سبق قيدها برقم     1737 قيدت فى 06-08-2007 برقم ايداع    1162وفى 

تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس الغاء الفرع / 405 شارع 23 يوليو - السويس 

-

2 - شركه روكيم للخدمات والتحاليل البتروليه ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     771 قيدت فى 2006-02-21 

برقم ايداع    180وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس موقع ممارسة النشاط :

المساحة الولى قدرها )1176 م2(بالقطعة رقم)1( بلوك )و( داخل المنطقة الحرة العامة الدبية _المساحة الثانيه 

قدرها )2500 م2( بالقطعتين رقمى)3 , 4(-بلوك )F(- داخل المنطقة الحرة العامة ببورتوفيق_المساحة الثالثه 

قدرها )1161 م2( بالقطعة رقم)3 (–بلوك D(–داخل المنطقة الحرة العامه ببورتوفيق_المساحة الرابعه قدرها 

)800 م2(الكائنة بالقطعة رقم )4 (–بلوك )A(داخل المنطقة الحره العامه ببورتوفيق

3 - ساسكو جروب "محمد نبيل محمد علي سريو وشريكيه" لتحويل وطباعه الورق وانتاج الدوات الكتابية و 

المكتبية شركة سبق قيدها برقم     70605 قيدت فى 06-07-1993 برقم ايداع    2902وفى تاريخ  

A1 04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعة 16 المنطقة الصناعية

4 - بارمنكو مصر لخدمات التعدين تحت الرض شركة سبق قيدها برقم     4096 قيدت فى 2011-05-04 

برقم ايداع    622وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر غلق فرع الشركه 

بالمقر الكائن في 62 شارع 19 مرسي علم -

5 - مصطفى محمد مصطفى على وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     4937 قيدت فى 01-10-2012 برقم 

ايداع    1483وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية المنطقة الصناعية ببساتين 

السماعيلية - المنطقة العاشرة - مسلسل رقم 7

6 - التراثية للستشارات الفنية والثقافية شركة سبق قيدها برقم     5584 قيدت فى 30-09-2013 برقم ايداع    

1576وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد محل رقم 25 مجمع الحاسب 

اللي الكائن بحى المناخ المكان

7 - شركة

 أويل ويل دايركشونال سرفيسز - منطقة حرة شركة سبق قيدها برقم     6021 قيدت فى 18-01-2015 برقم 

ايداع    59وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح مقر اداري : قطعة رقم 

17 ص 3 شارع رقم 18 بالمنطقة الصناعية بالقطامية خلف مدارس نور للغات

8 - أى اف جى للتجارة شركة ذات مسئولية محدودة شركة سبق قيدها برقم     1705 قيدت فى 2007-07-16 

برقم ايداع    1066وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح موقع ممارسة 

نشاط رقم )3( بالعنوان/ قطعة الرض رقم 232,231,230 بالمنطقة الصناعية الولي

9 - أى اف جى للتجارة شركة ذات مسئولية محدودة شركة سبق قيدها برقم     1705 قيدت فى 2012-06-07 

برقم ايداع    1000006وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس اغلق الفرع 

الكائن بالعنوان )) محل رقم 2 بالعقار 34 ش احمد شوقى معرض سيارات ((

10 - الجسر العربى لصناعه العصائر والستثمار الصناعى شركة سبق قيدها برقم     6090 قيدت فى 

18-03-2015 برقم ايداع    431وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل 

  )A6 ( ليصبح /  القطعه رقم 1 غرب  . )A6( 1 قطعة رقم )B.2( عنوان الفرع الكائن في / المنطقة الصناعية

- )B2 ( المنطقه الصناعيه

Page 19 of 56 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

11 - نيوتك دايم للنسيج والملبس الجاهزة ش 0 م 0 م شركة سبق قيدها برقم     4665 قيدت فى 

12-02-2005 برقم ايداع    313وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل 

رقم 4 بالدور الرضى بالعقار المقام على القطعه رقم 241 تقسيم جمعيه عمر بن الخطاب _ ويحمل رقم 25 

شارع ايمن صالح تقسيم عمر بن الخطاب قسم اول السلم ) ليكون مركز اتصال الشركه (

12 - العربية للصناعات الحديدية شركة سبق قيدها برقم     1934 قيدت فى 21-11-2007 برقم ايداع    

1649وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل العنوان - المنطقة الصناعية 

A3 القطع ) 13 , 15 , 15ب , 34 (

13 - محمد حسين حسن غالى وشريكته شركة سبق قيدها برقم     3593 قيدت فى 14-06-2010 برقم ايداع    

1301وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد المكتب رقم )42( بالدور الثالث 

بمجمع )السلم( الكائن بشارع 23 يوليو -

14 - الرحاب للصناعات الكهربائيه شركة سبق قيدها برقم     33920 قيدت فى 12-11-2002 برقم ايداع    

3427وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية الفرع النتاجي : قطعة الراض 

الصناعية رقم )54( بمنطقة المتداد الجنوبي للمنطقة الصناعية الثامنة -

15 - )شركة فريش اليكتريك للجهزة المنزلية ش0م0م( شركة سبق قيدها برقم     3558 قيدت فى 

14-05-2003 برقم ايداع    348وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعة 

رقم )4( أ3 تقسيم الشريف - والبالغ مساحتها 100000.50م مربع

16 - )شركة فريش اليكتريك للجهزة المنزلية ش0م0م( شركة سبق قيدها برقم     3558 قيدت فى 

14-05-2003 برقم ايداع    348وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعة 

رقم )32( المنطقة الصناعية رقم )أ3(

17 - )شركة فريش اليكتريك للجهزة المنزلية ش0م0م( شركة سبق قيدها برقم     3558 قيدت فى 

14-05-2003 برقم ايداع    348وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

متخللت ملصقة للقطعة رقم )21( أ3 تقسيم الشريف

18 - شركة محمد مسعود محمد مسعود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     402 قيدت فى 09-06-2005 برقم 

ايداع    6570وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعة رقم 74 من 

المنطقة الصناعية أ 6

19 - شركه مركز تكنولوجيا الشعه )تكنو سكان ( شركة سبق قيدها برقم     843 قيدت فى 2006-04-16 

برقم ايداع    259وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الغاء الفرع )الرساوى 

متفرع من شارع بور سعيد بلبيس(

20 - جولدن كوست للفنادق والقرى السياحية والمشروعات الترفيهية شركة سبق قيدها برقم     4615 قيدت فى 

21-01-2010 برقم ايداع    1000001وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة جنوب 

سيناء الغاء فرع - نبق -

21 - ايه افريقيا كونكت للبرمجيات E- connect Africa شركة سبق قيدها برقم     9744 قيدت فى 

18-08-2022 برقم ايداع    2100وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة فرع 

اداري:529مبنيJبتجمع كورت يارد الداري -الحي الثاني عشر

22 - طيبه للصناعات الهندسيه شركة سبق قيدها برقم     1580 قيدت فى 23-11-1997 برقم ايداع    858

وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح فرع انتاجي بالعنوان : جزء من 

القطعة رقم 132 من المصنع المقام ارض ومباني بالمنطقة A4 من اجمالي سبع قطع ارقام ) 

132-133-134-140-141-142-143 ( مساحتها 2600م2 من اجمالي مساحة المصنع وقدرها 78442.72 

م2

Page 20 of 56 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

23 - ايتال سيرفيسيس ايجيبت - منطقه حره شركة مصريه ذات مسئوليه محدوده بنظام المناطق الحره العامه 

بالسويس شركة سبق قيدها برقم     1888 قيدت فى 31-10-2007 برقم ايداع    1539وفى تاريخ  

21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس قطعة رقم )5( بلوك )H( بالمنطقة الحرة العامة بعتاقة 

-

24 - برو بتروليم سيرفيس - منطقه حره BRO Petroleum Services Free Zone شركة سبق قيدها 

برقم     9565 قيدت فى 14-03-2022 برقم ايداع    658وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة القاهرة مقر اداري بالعنوان / 9 شارع 256 المعادي الجديده -

25 - مصطفى محمد حسن على و شريكيه شركة سبق قيدها برقم     551 قيدت فى 15-08-2005 برقم ايداع    

937وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعة رقم 189 نموذج ج بالمنطقة 

الجنوبية 6 مليون م2 مجمع 3 -

26 - مصطفى محمد حسن على و شريكيه شركة سبق قيدها برقم     551 قيدت فى 15-08-2005 برقم ايداع    

937وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح فرع انتاجي بالعنوان :القطعة 

C8 رقم  139 المنطقة الصناعية

27 - إس. دبليو سولوشنز لتصنيع تجليدات الحوائط و الرضيات الخشبيه و اجزاء الموبيليا ومواد الديكور )ش.م.

م( شركة سبق قيدها برقم     3762 قيدت فى 11-11-2003 برقم ايداع    913وفى تاريخ  2022-08-22   

- B3 تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعة رقم )41( ومتخللتها / المنطقة الصناعية

28 - السويدى للكابلت الخاصة Elsewedy Special Cables  ) ش.م .م (. شركة سبق قيدها برقم     

1629 قيدت فى 31-12-1997 برقم ايداع    962وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان : 14شارع بغداد الكوربة-

29 - كيوتى دنت للخدمات الطبية CUTIE DENT شركة سبق قيدها برقم     6782 قيدت فى 2016-12-06 

برقم ايداع    2027وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس افتتاح فرع اداري 

الكائن بالعنوان : ش ناصر كمبوند صن ستي بجوار قوات المن المركزي عمارة D الدور الول شقة 103

Performance  30 - برفورمانس ايجيبت للتوريدات العموميه والتجاره والتوزيع والتصدير والمقاولت العامه

Egypt شركة سبق قيدها برقم     9233 قيدت فى 14-07-2021 برقم ايداع    1211وفى تاريخ  

25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية يكون المركز الرئيسى وموقع ممارسه النشاط الول 

فى : القطعه رقم 14 بلوك 20008 بالمنطقه الصناعيه الثانيه ) وبذلك ينقل القيد الى مكتب سجل استثمار القاهره 

)

31 - محمد عبد المنعم محمد مصطفى وشركاه 

والسمة التجارية : لين للطباعة وتجهيزات الوفست شركة سبق قيدها برقم     4606 قيدت فى 2012-02-26 

برقم ايداع    390وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية المركز الرئيسي 

- C8 وموقع ممارسة النشاط بالعنوان: القطعة الصناعية رقم 128 بالمنطقة الصناعية

32 - محمد مرزوق احمد عزيز الدين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     9475 قيدت فى 03-01-2022 برقم 

ايداع    22وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية المركز الرئيسي وموقع 

ممارسة النشاط : مساحة 2500 متر مربع المنطقة الصناعية الولي -

33 - نورث لند للستثمار الزراعي )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     9758 قيدت فى 30-08-2022 برقم 

ايداع    2186وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح فرع اداري 

بالعنوان: منشاة الحريري قصاصين الشرق
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النشاط

1 - احمد محمد عبد المقصود عبدالرحمن و شريكه شركة سبق قيدها برقم     6520 قيدت فى 2016-03-24 

برقم ايداع    489 وفى تاريخ  01-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :-  - تقديم الخدمات 

البترولية والبحرية لشركات البترول والغاز وتوريد العمالة الفنية وتدريبها للوحدات البحرية .  - تأجير واستئجار 

جميع أنواع الناقلت البترولية وجميع أنواع الوحدات البحرية والعائمات اللزمة للقيام بجميع أنواع الخدمات 

البترولية والبحرية للشركات العاملة في مجال البترول والغاز وتقديم خدمات الصيانة والصلح للجهزة والمعدات 

البحرية .  - تخزين اللت والجهزة والمعدات والدوات الخاصة بالوحدات البحرية وقطع غيارها ومستلزماتها 

بكافة أنواعها .  - تخزين وبيع الجديد من جميع أنواع الكاميرات المختلفة العادية والحرارية وصيانتها ومعدات 

الحماية والسلمة الشخصية الخاصة بالعمل في مجال البترول والمن الصناعي .   - التوريد المباشر من المورد 

الخارجي الي العميل الخارجي مباشرة وبما يتفق مع الصناف الواردة في النشاط التخزيني المرخص به للمشروع 

.  وذلك كله لشركات البترول العاملة في مصر تحت إشراف الهيئة المصرية العامة للبترول في مجالت 

الستخراج الستكشاف والتنقيب والجهات المعفاة وشركات المناطق الحرة وشركات البترول خارج جمهورية مصر 

العربية والسماح للشركة بالتعامل مع الجهات الغير معفاة تحت مظلة وزارة البترول بنسبة 20% من حجم 

تعاملتها السنوية .  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 وغيرها التي تزاول اعمال شبيه بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر من خلل 

السوق المحلي أو المناطق الحرة أو خارج جمهورية مصر العربية .  - كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة 

او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

2 - جى بى اس شيبنج اجنسى G.B.S Shipping AGENCY شركة سبق قيدها برقم     6294 قيدت فى 

14-09-2015 برقم ايداع    1496 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو 

القيام بجميع أعمال الوكالة الملحيه والقيام بأعمال الخدمات البحريه للسفن وأعمال الشحن الدولي والتفريغ فيما عدا 

الجوي وتملك وتأجير واستئجار السفن وذلك لغراض النقل البحري للبضائع وتموين السفن والشغال والتوريدات 

البحريه وخدمات السفن البحريه بالمواني المصرية  والتخليص الجمركي والنقل الدولي والبحري والنهري والبري 

للبضائع وجميع النشطة البحريه المتعلقه بالمواني واللوجيستيات وأعمال الصيانة المتنقله واصلح السفن والتخزين 

) فيما عدا المواد الخطره والكيماويات ( والتوريدات والتوكيلت التجاريه والتخليص الجمركي بواسطة مستخلصين 

مرخص لهم بذلك ) وكل ما سبق فيما عدا نقل الركاب والنقل الجوي والوكالهةعن شركات الطيران (

3 - حمدى السيد على الراعى و شريكته شركة سبق قيدها برقم     5179 قيدت فى 07-02-2012 برقم ايداع    

197 وفى تاريخ  04-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح انشطة داخل قانون 8 لسنة 1997 غرض الشركة : 

اعداد التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج . اعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها 

والترويج لها . تجارة الجملة والتجزئه لمستلزمات المصانع والسطمبات المعدنية والبلستيكية . والنشطة خارج 

قانون 8 لسنة 1997 : والتوريدات العمومية والستشارات الهندسية ) فيماعدا الستشارات القانونية والستشارات 

والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية 

لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة رقم 27 من قانون سوق راس المال 

ولئحته التنفيذية (.
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4 - شركة

 أويل ويل دايركشونال سرفيسز - منطقة حرة شركة سبق قيدها برقم     6021 قيدت فى 18-01-2015 برقم 

ايداع    59 وفى تاريخ  07-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح أول  النشاط الخدمى :ـ  - تقديم الخدمات 

البتروليه المسانده لعمليات الحفر من قياسات المسح والستكشاف للبار البتروليه وتشمل صيانه آبار البترول 

وتنشيطها وصيانه معدات الحفر ومعالجه السطح بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج المتعلقه بالستكشاف 

البترولى  - تأجير واستئجار  وتملك اللت والمعدات ومهمات ومواسير البترول ومستلزماتها وقطع غيارها 

وجميع الجهزةالمستخدمه فى مجال البترول  والغاز  - تقديم الخدمات الفنية البحرية المتخصصة سواء فوق أو 

تحت سطح الماء او خارجه في مجال المشروعات البترولية البحرية والمجالت البحرية الخري وما يتعلق بها من 

أعمال هندسية وإنشائية ومن ذلك أعمال الغطس والنقاذ والصيانة بكافة أنواعها وصيانة المنصات والبار 

والوحدات البحرية ومعالجة ودهان المعادن  و كافة العمال البحرية من خدمات وصيانه وتركيبات وإنتشال سواء 

تحت سطح الماءأو خارجه  - أعمال المساحة البحرية وأبحاث التربة ومحطات تحلية مياه البحر        - مد الكوابل 

وخطوط النابيب تحت سطح الماء أو خارجة والخدمات الملحية للموانيء والمنائر وذلك في المياه القليمية 

المصرية وخارجها وفي سبيلها إلي ذلك أن تقوم بإمتلك وإستئجار وتأجير الوحدات البحرية المتخصصة والصول 

والمعدات واللنشات والقاطرات والبارجات والروافع اللزمة لتادية اغراضها للعمل بالمياه القليمية المصرية 

وخارجها .  - العمال المتعلقة بالخدمات الصناعية للمنشات البحرية والرضية من نظافة وصيانة وإنشاءات 

وتركيبات ونقل وتموين وتزويدها بكافة المعدات وقطع الغيار المتعلقة بها .   ثانيا  النشاط التخزينى :ـ  تخزين وبيع 

اللت والمعدات ومهمات ومواسير البترول ومستلزماتها وقطع غيارها المستخدمه فى مجال البترول  والغاز 

والخدمات البحريه وقطع غيارها    وذلك كله ) بالنسبه النشاطين ( للشركات والجهات المعفاه البترول العامله فى 

مجالت البحث والستكشاف والتنقيب تحت مظله وزارة البترول والشركات العامله خارج جمهوريه مصر العربيه  

ومشروعات المناطق الحرة مع السماح للشركه  بالتعامل بنسبه 20% من حجم تعاملتها السنويه فى السوق المحلى 

مع الجهات والشركات غير المعفاه العامله تحت مظله وزارة البترول ..

5 - افرو ايجيبت فور جنيرال كونتراكتنج    Afro Egypt for General contracting شركة سبق قيدها 

برقم     9056 قيدت فى 24-01-2021 برقم ايداع    120 وفى تاريخ  07-08-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح التوريدات العمومية و المقاولت العامه وتربية جميع انواع الحيوانات , سواء كان ذلك لنتاج السللت او 

اللبان او التسمين او اللحوم والمجازر استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع 

. و ذلك دون الخلل باحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

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

باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق اغراضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

6 - منير محمد منير محمد إسماعيل وشريكه شركة سبق قيدها برقم     5231 قيدت فى 19-02-2013 برقم 

ايداع    299 وفى تاريخ  09-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح النتاج الحيواني والداجني ويشمل ذلك :    ) 

أ( تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.   )ب(تربية جميع 

أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.مع مراعاة 

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

7 - أى اف جى للتجارة شركة ذات مسئولية محدودة شركة سبق قيدها برقم     1705 قيدت فى 2007-07-16 

برقم ايداع    1066 وفى تاريخ  10-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 1 تجارة وتوزيع السيارات 

والموتوسيكلت والستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية والتوريدات العمومية . 2 إقامة وتشغيل وتملك مراكز 

خدمات السيارات وإقامة وتشغيل محطة تموين للسيارات وسوبر ماركت .  3 اقامة وتشغيل وتملك مصنع لتصنيع 

وتجميع السيارات والموتوسيكلت . 4- المقاولت العمومية .
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8 - أى اف جى للتجارة شركة ذات مسئولية محدودة شركة سبق قيدها برقم     1705 قيدت فى 2007-07-16 

برقم ايداع    1066 وفى تاريخ  10-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 1 تجارة وتوزيع السيارات 

والموتوسيكلت والستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية والتوريدات العمومية . 2 إقامة وتشغيل وتملك مراكز 

خدمات السيارات وإقامة وتشغيل محطة تموين للسيارات وسوبر ماركت .  3 اقامة وتشغيل وتملك مصنع لتصنيع 

وتجميع السيارات والموتوسيكلت . 4- المقاولت العمومية .

9 - شركة المسلمى لصناعة البواب الوتوماتيكية شركة سبق قيدها برقم     5390 قيدت فى 2013-04-17 

برقم ايداع    769 وفى تاريخ  11-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع 

البواب   الوتوماتيكية .   تصنيع جميع مستلزمات البواب الوتوماتيكية وإكسسواراتها .  تصنيع منتجات شيش 

الحصيرة الوتوماتيكية واللومنيوم .  أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع .  تجارة 

الجملة والتجزئة للبواب الوتوماتيكية ولوازمها " على أن تتم ممارسة النشاط بالمدن والمجتمعات العمرانية 

الجديدة والمناطق النائية فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا  " .  انتاج المحتوى اللكترونى 

بصوره المختلفه من صوت وصورة وبيانات  اعداد الدراسات القتصادية والهندسيه والتكنولوجية للمشروعات  

التصالت وخدمات النترنت  الستيراد والتصدير .  التوكيلت التجارية .  التصنيع للغير ولدى الغير للبواب 

الوتوماتيكية .  العمال الكهروميكانيكية واللكترونية للمنشآت والمصانع والمباني العامة .  المقاولت العامة .  

على الشركة إفراد حسابات مالية مستقلة ومركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 

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

لسنة 2017 .  عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون .  على 

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

النشاط الخارج عن تلك المجالت .  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها وفقا  

لحكام القانون ..  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 تحديد غرضها في جمهورية مصر العربية أو في الخارج كما 

يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة .

10 - ام - كى جلوبال لوجيستيكس MK- Global Logistics  )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     8157 

قيدت فى 18-10-2018 برقم ايداع    2255 وفى تاريخ  17-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة هو: 1- التصدير )في حدود المسموح به قانونا( .  2-عموم التوريدات ومنها التوريدات العمومية و 

التوكيلت التجارية وتوريد خردة وفضلت الكاوتش والتوريدات الغذائية وادارة المشاريع والستثمارات البحرية 

والصناعية . 3-اقامة وتشغيل مركز لصيانه الحاويات . 4-الخدمات الوجيستية . 5-تقديم خدمات التسويق لحساب 

الغير . 6-اعداد دراسات الجدوي للمشروعات . 7-وتقديم الستشارات البحرية والصناعية والوجستية ) فيما عدا ما 

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

راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق 

المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية ( مع التزام الشركة باستيفاء 

شروط القيد في سجل المصدرين وفقا لحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 و القيد في سجل الوكلء و الوسطاء 

التجاريين وفقا لحكام القانونين 120 لسنة  1982 مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و 

بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  و يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة ان تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول أعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها 

في مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشترياها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية .

11 - شركة محمد مسعود محمد مسعود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     402 قيدت فى 09-06-2005 برقم 

ايداع    6570 وفى تاريخ  18-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع جميع 

منتجات وخامات الكاوتشوك والبلستيك  ـ تجارة جميع منتجات وخامات الكاوتشوك والبلستيك . مع إفراد 

حسابات مستقلة ومركز مالي لكل نشاط علي حده . وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها .
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12 - بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولت شركة سبق قيدها برقم     3304 قيدت فى 28-01-2010 برقم ايداع    

217 وفى تاريخ  24-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة كالتالى:-   الشتراك فى 

تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها بمراعاة أحكام قانون سوق رأس المال يجوز للشركة أن تكون لها 

مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع شركات الموال التى تزاول أعمال شبيهه لعمالها أو التى قد تعاونها 

على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى هذه الشركات او تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية.  بمراعاة أحكام قانون سوق رأس المال يجوز للشركة أن تكون لها 

مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع شركات الموال التى تزاول أعمال  شبيهه لعمالها أو التى قد تعاونها 

على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فى هذه الشركات أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

Performance  13 - برفورمانس ايجيبت للتوريدات العموميه والتجاره والتوزيع والتصدير والمقاولت العامه

Egypt شركة سبق قيدها برقم     9233 قيدت فى 14-07-2021 برقم ايداع    1211 وفى تاريخ  

25-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه : 1-  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف شنط 

السعافات الولية وتغليف الكمامات والحفاضات                                         2- تصنيع كل ما سبق للنفس 

وللغير            3- التجارة والتوزيع والتوريدات العمومية والتصدير والتوكيلت التجارية والمقاولت العامة مع 

التزام الشركة باستيفاء شروط القيد في سجل المصدرين وفقا لحكام القانون 118 لسنة 1975 والقيد في سجل 

الوكلء الوسطاء التجاريين وفقا لحكام القانون 120 لسنة 1982 وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشروط استصدار  التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي 

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

في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذاك طبق لحكام القانون.

الكيان القانونى

1 - ساسكو جروب "محمد نبيل محمد علي سريو وشريكيه" لتحويل وطباعه الورق وانتاج الدوات الكتابية و 

المكتبية شركة سبق قيدها برقم     70605 قيدت فى 06-07-1993 برقم ايداع    2902 وفى تاريخ  

04-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

2 - تامر محمد محمد سليمان و شركاه شركة سبق قيدها برقم     6883 قيدت فى 05-02-2017 برقم ايداع    

233 وفى تاريخ  28-08-2022    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  , 6520   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-03-2016 برقم ايداع    489 الى   احمد محمد عبد المقصود عبدالرحمن و شريكه

2 -  فى تاريج :01-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9723   وتم 

ايداعه بتاريخ 01-08-2022 برقم ايداع    1902 الى   شركة قباء للصناعة والتجارة والتوكيلت التجارية

3 -  فى تاريج :01-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9724   وتم 

EMOKT ايداعه بتاريخ 01-08-2022 برقم ايداع    1907 الى   ايموكت

4 -  فى تاريج :04-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 5090   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-08-2022 برقم ايداع    1945 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  , 5179   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-02-2012 برقم ايداع    197 الى   حمدى السيد على الراعى و شريكته

6 -  فى تاريج :04-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 70605   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-07-1993 برقم ايداع    2902 الى   ساسكو جروب "محمد نبيل محمد علي سريو وشريكيه" 

لتحويل وطباعه الورق وانتاج الدوات الكتابية و المكتبية

7 -  فى تاريج :10-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9230   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-08-2022 برقم ايداع    1990 الى   هارت أتاك للمطاعم

8 -  فى تاريج :13-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 5891   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-08-2022 برقم ايداع    2017 الى   الشركه العربيه التجاريه للمقاولت الصناعيه

9 -  فى تاريج :16-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 2128   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-07-1999 برقم ايداع    432 الى   بدران اليكتريك )علء بدران وشركاه( توصيه بسيطه

10 -  فى تاريج :22-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 27   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-03-2005 برقم ايداع    35 الى   زيكي جوك جوز ZEKI GOKGOZ وشركاه

11 -  فى تاريج :22-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3762   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-11-2003 برقم ايداع    913 الى   إس. دبليو سولوشنز لتصنيع تجليدات الحوائط و 

الرضيات الخشبيه و اجزاء الموبيليا ومواد الديكور )ش.م.م(

12 -  فى تاريج :24-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9750   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-08-2022 برقم ايداع    2150 الى   تاي هاوس للستيراد والتصدير

13 -  فى تاريج :24-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9751   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-08-2022 برقم ايداع    2152 الى   رجب لتجارة المحمصات و المواد الغذائية

14 -  فى تاريج :25-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9752   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-08-2022 برقم ايداع    2165 الى   اجرو برو للنتاج الحيوانى والستثمار الزراعى - 

Agropro

15 -  فى تاريج :28-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 6883   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-02-2017 برقم ايداع    233 الى   تامر محمد محمد سليمان و شركاه
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الشخاص

1 - اسامة عبد العزيز على ابو زيد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    12416   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-10-1982 برقم ايداع   1491 تم التأشير فى تاريخ 03-10-1982  بــ :  ممثل صندوق الخدمات 

و التنمية المحلية بمحافظة السماعيلية. -  له الحق في تمثيل الشركة امام القضاء و الغير و كافه الجهات الحكوميه 

و غير الحكوميه و البنوك و له حق التوقيع علي عقود البيع و  الشراء   ذلك فيما عدا الصول الثابته  علي ان 

يكون كل ذلك باسم الشركة و لتحقيق اغراضها .

2 - كريم الدين فهمى جمعه ابو حشيش  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    34371   وتم 

ايداعه بتاريخ    21-09-1997 برقم ايداع   3294 تم التأشير فى تاريخ 21-09-1997  بــ :  )تجديد عضوية 

مجلس ادارة الشركة الحالي لدورة جديدة مدتها ثلث سنوات وتبقي صلحيات التوقيع الواردة بالسجل التجاري 

للشركة كما هي دون تعديل(

3 - علي فهمي جمعه ابو حشيش  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    34371   وتم 

ايداعه بتاريخ    21-09-1997 برقم ايداع   3294 تم التأشير فى تاريخ 21-09-1997  بــ :  

4 - محمد علي جمعة ابوحشيش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    34371   وتم ايداعه بتاريخ    

21-09-1997 برقم ايداع   3294 تم التأشير فى تاريخ 21-09-1997  بــ :  

5 - احمد محمد محمد محمد حماده  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9740   وتم ايداعه بتاريخ    1998-05-14 

برقم ايداع   1395 تم التأشير فى تاريخ 14-05-1998  بــ :  

6 - ياسر سيد عباس حسين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    3463   وتم ايداعه بتاريخ    

13-06-2000 برقم ايداع   509 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2000  بــ :  )تجديد تشكيل مجلس الدارة(

7 - فدوى سعد محمد حكمت صالح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3463   وتم ايداعه بتاريخ    

13-06-2000 برقم ايداع   509 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2000  بــ :  

 - 8

كريم ياسر سيد عباس حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3463   وتم ايداعه بتاريخ    

13-06-2000 برقم ايداع   509 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2000  بــ :  

9 - احمد ياسر سيد عباس حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3463   وتم ايداعه بتاريخ    

13-06-2000 برقم ايداع   509 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2000  بــ :  

10 - فرانسوا كزافيية جان بيير هول  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35945   وتم ايداعه بتاريخ    

10-04-2000 برقم ايداع   1093 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2001  بــ :  ممثل لشركة ايرليكيد ميدل ايست 

.

11 - بريان  شيتى  PREAN CHETTY  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35945   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-04-2000 برقم ايداع   1093 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2001  بــ :  ممثل لشركة ايرليكيد 

ميدل ايست .

12 - سامر عادل يعقوب شكرى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35945   وتم ايداعه بتاريخ    

10-04-2000 برقم ايداع   1093 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2001  بــ :  ممثل لشركة ايرليكيد ميدل ايست 

. )اعادة تشكيل مجلس الدارة (

13 - فيليب كريستودولو  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35945   وتم ايداعه بتاريخ    2000-04-10 

برقم ايداع   1093 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2001  بــ :  ممثل لشركة ايرليكيد ميدل ايست .

14 - سامر عادل يعقوب شكرى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35945   وتم ايداعه بتاريخ    

10-04-2000 برقم ايداع   1093 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2001  بــ :  )إلغاء الصلحيات الممنوحة 

للسيد / وسام حسن محمد محمد حسن و إلغاء توقيعه (

15 - باسكال كرستيان شيفيستر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35945   وتم ايداعه بتاريخ    

10-04-2000 برقم ايداع   1093 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2001  بــ :  )استقالة(
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16 -   محمد محمد خليل بدوى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    3804   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-12-2003 برقم ايداع   1026 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2003  بــ :  ) انتخاب مجلس 

الدارة الجديد لمدة ثلث سنوات قادمة (

17 - عبد الحكيم بدري حماد احمد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3804   وتم ايداعه بتاريخ    

24-12-2003 برقم ايداع   1026 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2003  بــ :  

18 - رشا صفوت زكى احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3804   وتم ايداعه بتاريخ    

24-12-2003 برقم ايداع   1026 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2003  بــ :  

19 - صفوت زكي احمد زكي  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    3804   وتم ايداعه بتاريخ    

24-12-2003 برقم ايداع   1026 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2003  بــ :  

20 - احمد صفوت زكى احمد زكى امين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3804   وتم ايداعه بتاريخ    

24-12-2003 برقم ايداع   1026 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2003  بــ :  

21 - يوهان سينها  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    29003   وتم ايداعه بتاريخ    15-02-2000 برقم 

ايداع   512 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2004  بــ :  يكون للسيد/ يوهان سينها  منفردا الحق في  تمثيل 

الشركة في كل المعاملت التجارية والمالية فتح وغلق الحسابات البنكية والسحب منها واليداع فيها, والتوقيع على 

الشيكات والكمبيالت وتظهيرها دون تحديد حد معين أمام البنوك وتمثيل الشركة في كل ما يتعلق بحساباتها 

البنكية, وله الحق منفردا  في تفويض الغير امام البنوك.  و التوقيع على عقود الرهن والقروض والضمانات لتغطية 

القروض والتسهيلت التوقيع على عقود ومعاملت شراء السيارات والثاث والجهزة واللت باسم الشركة 

ولمصلحتها. فتح وغلق الحسابات البنكية والسحب منها واليداع فيها, وتمثيل الشركة في كل المعاملت التجارية 

والمالية,و تعيين وعزل مستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وإبرام كافة العقود التي تتعلق بذلك, و يجوز له 

تفويض الغير و كل او بعض ما تقدم

22 - سيدهارت سينها  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    36685   وتم ايداعه بتاريخ    

24-10-2004 برقم ايداع   2799 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2004  بــ :  تحديد سلطات وصلحيات من 

يكون للسيد / سيدهارت سينها و السيد/ يوهان سينها  منفردين  لهم حق التوقيع عن الشركة على النحو التالي:   

الحق في  تمثيل الشركة في كل المعاملت التجارية والمالية فتح وغلق الحسابات البنكية والسحب منها واليداع 

فيها, والتوقيع على الشيكات والكمبيالت وتظهيرها دون تحديد حد معين أمام البنوك وتمثيل الشركة في كل ما 

يتعلق بحساباتها البنكية, ولهم الحق منفردين في تفويض الغير امام البنوك.  و التوقيع على عقود الرهن والقروض 

والضمانات لتغطية القروض والتسهيلت التوقيع على عقود ومعاملت شراء السيارات والثاث والجهزة واللت 

باسم الشركة ولمصلحتها. فتح وغلق الحسابات البنكية والسحب منها واليداع فيها, وتمثيل الشركة في كل 

المعاملت التجارية والمالية,و تعيين وعزل مستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وإبرام كافة العقود التي تتعلق 

بذلك, و يجوز له تفويض الغير و كل او بعض ما تقدم

23 - محمد حمد عبدالعزيز البدر المطوع  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    4392   وتم 

ايداعه بتاريخ    13-12-2004 برقم ايداع   1457 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2004  بــ :  ممثل عن 

شركة اركان القابضة الكويتية - تجديد مدة عضوية السادة اعضاء مجلس الداره لمدة جديدة  بذات التشكيل و 

الصلحيات الحاليه .

24 - ايهاب نادر جرجس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3558   وتم ايداعه بتاريخ    2003-05-14 

برقم ايداع   348 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2005  بــ :  

25 - شنتال خليل روبير سياج  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3558   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-2003 برقم ايداع   348 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2005  بــ :  

26 - منيرابراهيم خليل السوسى  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    3558   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-05-2003 برقم ايداع   348 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2005  بــ :  

 - 27

رامى منيرابراهيم خليل السوسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3558   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-2003 برقم ايداع   348 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2005  بــ :  
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رامى منيرابراهيم خليل السوسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3558   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-2003 برقم ايداع   348 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2005  بــ :  

29 - ايهاب نادر جرجس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3558   وتم ايداعه بتاريخ    2003-05-14 

برقم ايداع   348 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2005  بــ :  

30 - خليل ابراهيم خليل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    3558   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-2003 برقم ايداع   348 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2005  بــ :  )اعادة تشكيل مجلس الدارة (

31 - منيرابراهيم خليل السوسى  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    3558   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-05-2003 برقم ايداع   348 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2005  بــ :  

32 - يوسف خليل ابراهيم خليل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3558   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-2003 برقم ايداع   348 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2005  بــ :  ) خروج للوفاه (

33 - خليل ابراهيم خليل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    3558   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-2003 برقم ايداع   348 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2005  بــ :  )اعادة تشكيل مجلس الدارة (

34 - طلعت  عبد الوهاب  ابوزيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4623   وتم ايداعه بتاريخ    

08-02-2005 برقم ايداع   247 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2005  بــ :  

35 - محمد طلعت عبد الوهاب ابو زيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4623   وتم ايداعه بتاريخ    

08-02-2005 برقم ايداع   247 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2005  بــ :  اعاده تشكيل مجلس الداره . - 

وتكون اختصاصات مجلس الدارة كالتالى   لرئيس مجلس الدارة ولنائبين رئيس مجلس الدارة مجتمعين او 

منفردين الحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير    حكومية والقطاع 

الخاص والعام وكافة الفراد وكذلك لهم حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وصرف 

الشيكات والتوقيع عليها وكذلك لهم الحق فى التوقيع على عقود التفاقات وعزل وتعيين الموظفين والمديرين 

والوكلء والخبراء وتحديد اجورهم وتفويض الغير فى التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها   - اما ما يتعلق 

بكافة اعمال التصرف التى تمس اصول الشركة من بيع او شراء والتوقيع على عقود البيع البتدائية والنهائية وبيع 

او شراء السيارات وكذلك كافة المعاملت التى تخص الرهن والقتراض فيكون ذلك لرئيس مجلس الدارة منفردا 

او لنائبيه مجتمعين

36 - احمد طلعت عبد الوهاب ابو زيد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4623   وتم ايداعه بتاريخ    

08-02-2005 برقم ايداع   247 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2005  بــ :  

37 - احمد دعاء  عبد الكريم السيد  محمد سلطان  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4623   وتم 

ايداعه بتاريخ    08-02-2005 برقم ايداع   247 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2005  بــ :  من ذوى الخبره

38 - سيدهارت سينها  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    43925   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-2005 برقم ايداع   693 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2005  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة لثلث 

سنوات .

39 - حلمي ابراهيم حلمى احمد ابو العيش  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    103557   

وتم ايداعه بتاريخ    12-03-2005 برقم ايداع   1416 تم التأشير فى تاريخ 12-03-2005  بــ :  تجديد الثقه 

لمجلس الداره لمده ثلث سنوات مع بقاء سلطات التوقيع كم هى بالسجل التجارى
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40 - حسن جمال ابو المعاطى عون  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58   وتم ايداعه بتاريخ    

06-04-2005 برقم ايداع   81 تم التأشير فى تاريخ 06-04-2005  بــ :  الموافقة بالجماع على بيع والتنازل 

 A6  واليجارلصل من اصول الشركة وهو قطعة الرض رقم )111(  ومتخللتها والكائنة  بالمنطقة الصناعية

بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية وما عليها من مبانى لصالح شركة المنيري لمنتجات الذرة )ش.م.م(.  

2 ـ تفويض السيد المهندس / حسن جمال ابو المعاطى عون ـ بصفته رئيس مجلس الدارة بالتوقيع على عقود 

التنازل وعقود البيع واليجار ونقل الملكية للنفس او للغير والتوقيع على عقود البيع البتدائية والنهائية وذلك عن 

قطعة الرض رقم )111(  ومتخللتها والكائنة  بالمنطقة الصناعية  A6 بمدينة العاشر من رمضان ـ محافظة 

الشرقية بمساحة اجمالية 19332.83م ) فقط تسعة عشر الف وثلثمائة واثنان وثلثون متر و 100/83 لغير( 

وما عليها من مبانى لصالح شركة المنيرى لمنتجات الذرة )ش.م.م( وذلك امام الشهر العقاري ومامورياته وجهاز 

مدينة العاشر من رمضان وهيئة التنمية الصناعية وامام شركة المياه وشركة الكهرباء والغاز وامام كافة الجهات 

الحكومية وغير الحكومية ولسيادته الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.

41 - بهيه فؤاد جادالرب احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    402   وتم ايداعه بتاريخ    2005-06-09 

برقم ايداع   6570 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2005  بــ :  

42 - مروى مسعود محمد مسعود  شريك موصى   المقيد برقم قيد    402   وتم ايداعه بتاريخ    

09-06-2005 برقم ايداع   6570 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2005  بــ :  

43 - رانيه مسعود محمد مسعود  شريك موصى   المقيد برقم قيد    402   وتم ايداعه بتاريخ    2005-06-09 

برقم ايداع   6570 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2005  بــ :  

44 - لمياء مسعود محمد مسعود  شريك موصى   المقيد برقم قيد    402   وتم ايداعه بتاريخ    2005-06-09 

برقم ايداع   6570 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2005  بــ :  

68 - اسامة احمد وفيق البقلى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2294   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-2008 برقم ايداع   805 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2008  بــ :  يكون للسيد/ أسامة أحمد وفيق 

البقلي رئيس مجلس الدارة ممثل  عن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية )إيجاس( - حق التوقيع منفردا  

عن الشركة على جميع وثائق المعاملت نيابة عن الشركة قبل جميع أنواع الجهات المختلفة وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات والفراج عن رأس المال 

وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن أغراضها وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

69 - شريف محي الدين حسن شريف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5601   وتم ايداعه بتاريخ    

12-06-2008 برقم ايداع   922 تم التأشير فى تاريخ 12-06-2008  بــ :  

70 - نوسة عبد ا ابراهيم محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2381   وتم ايداعه بتاريخ    

09-07-2008 برقم ايداع   1065 تم التأشير فى تاريخ 09-07-2008  بــ :  )تعيين(

71 - محمد عبد ا ابراهيم محمد عربان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2381   وتم ايداعه بتاريخ    

09-07-2008 برقم ايداع   1065 تم التأشير فى تاريخ 09-07-2008  بــ :  ) استقاله (

45 - محمد مسعود محمد مسعود  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    402   وتم ايداعه بتاريخ    2005-06-09 

برقم ايداع   6570 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2005  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع والمسؤلية امام الجهات 

الرسمية للشريك المتضامن / محمد مسعود محمد مسعود منفردا وله الحق في التعامل باسم الشركة وضمن 

أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع منفردا علي الشيكات وفتح حسابات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق التوقيع منفردا علي عقود القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف وكذلك له حق التوقيع منفردا علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات وكل ما ذلك باسم الشركة ولصالحها ولتحقيق اغراضها وله حق التوقيع 

منفردا امام الشهر العقاري والتعامل مع السجل التجاري ومصلحة الضرائب وله الحق منفردا في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله منفردا الحق في  قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

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

الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر فيما عدا الشركاء الموصين .
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46 - محمد السيد ابراهيم قنديل  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    594   وتم ايداعه بتاريخ    

28-09-2005 برقم ايداع   1087 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2005  بــ :  )استقالة(

47 - معتز محمد محمد حسنين  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    594   وتم ايداعه بتاريخ    

28-09-2005 برقم ايداع   1087 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2005  بــ :  تفويض كل من السيد/ معتز 

محمد محمد حسنين والسيد/ موسي ماهر موسي شفوق )مجتمعين( وذلك في حق التوقيع وتمثيل الشركة في كافة 

التعاملت البنكية مع جميع البنوك المحلية والجنبية ماعدا ابرام عقود التسهيلت الئتمانية وعقود الرهن وحق 

القتراض . تفويض كل من السيد/ معتز محمد محمد حسنين والسيد/ موسي ماهر موسي شفوق )منفردين( وذلك 

في حق التعامل مع مصلحة الجمارك وهيئه التامينات الجتماعية وشركات الغاز والكهرباء والمياه والتليفونات 

وكافة الجهات الحكومية .

48 - عاطف سيد عبد اللطيف الموشى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    616   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2005 برقم ايداع   1154 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2005  بــ :  تجديد مدة مجلس الداره

49 - ملك رزق رزق ا رزق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    616   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2005 برقم ايداع   1154 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2005  بــ :  ممثل عن شركة // ترافليرز 

للتنميه السياحيه

50 - ميخائيل هنرى كامل شحاته  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    616   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2005 برقم ايداع   1154 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2005  بــ :  ممثل عن شركة // مورجن لند 

للتنميه والستثمارات السياحيه

51 - شيرين احمد عبد المقصود عرفة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    715   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2006 برقم ايداع   20 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2006  بــ :  ممثل عن شركة العرفه 

للستثمارات والستشارات ش.م.م .

52 - سماء عبد الجواد محمد رجب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    715   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2006 برقم ايداع   20 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2006  بــ :  ممثل عن شركة العرفه 

للستثمارات والستشارات ش.م.م .

53 - محمد احمد السيد مرسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    715   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2006 برقم ايداع   20 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2006  بــ :  ممثل عن شركة العرفه 

للستثمارات والستشارات ش.م.م .

54 - هالة محمد كمال هاشم عبدالفتاح هاشم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    715   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2006 برقم ايداع   20 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2006  بــ :  ممثل عن شركة العرفه 

للستثمارات والستشارات ش.م.م .

55 - شركة العرفة للستثمارات والستشارات  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    715   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2006 برقم ايداع   20 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2006  بــ :  

83 - اسامه فتحى رباح الشريف  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    2491   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-09-2008 برقم ايداع   1419 تم التأشير فى تاريخ 15-09-2008  بــ :  تجديد مدة مجلس 

الدارة الحالي لمدة ثلث سنوات اعتبارا من 2022/8/16 وبقاء سلطات التوقيع المدونة بالسجل التجاري للشركة 

كما هي دون تعديل .

84 - بدرو هرناندز  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2339   وتم ايداعه بتاريخ    15-06-2008 برقم 

ايداع   929 تم التأشير فى تاريخ 12-01-2009  بــ :  

85 - مارتن هابرل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2339   وتم ايداعه بتاريخ    15-06-2008 برقم 

ايداع   929 تم التأشير فى تاريخ 12-01-2009  بــ :  ممثل عن شركة شيمير و شوارس كيمياء .
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86 - احمد عصام الدين عبد الفتاح شاهين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2339   وتم ايداعه بتاريخ    

15-06-2008 برقم ايداع   929 تم التأشير فى تاريخ 12-01-2009  بــ :  المنتدب ..... منح السيد أحمد 

عصام الدين عبد الفتاح جبر شاهين بصفته نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب كافة الصلحيات لدارة 

الشركة وتمثيلها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية المتعامل معها وتفويضه فى التعامل والتوقيع منفردا 

امام البنوك وفتح واغلق الحسابات والتوقيع منفرد بدون حد اقصى على الشيكات والتحويلت والعتمادات و 

خطابات الضمان و الرهن والقتراض وجميع الطلبات والمستندات والنماذج البنكية والتوقيع ممثل للشركة على 

كافة العقود والتعاقدات مع جميع الجهات وشراء وبيع الصول الثابته والمنقولة للشركة وتمثيل الشركة امام وزارة 

القوى العاملة ووزارة المالية ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب ووزارة الستثمار والهيئة العامة للرقابة على 

الصادرات والواردات ووزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للستثمار و هيئة الرقابة المالية و مصلحة 

الشركات والتأمينات وهيئة الموانئ المصرية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة تنمية المجتمعات العمرانية 

الجديدة و الغرف التجارية والشهر العقارى والبورصة المصرية ووزارة العدل والتمثيل امام القضاء وله الحق فى 

تفويض الغير فى كل ما تقدم .

56 - علء احمد عبد المقصود عرفه  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    715   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-01-2006 برقم ايداع   20 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2006  بــ :  ممثل عن شركة العرفه 

للستثمارات و الستشارات ش.م.م .)تجديد عضوية مجلس الدارة لفترة اخري مع البقاء علي الصلحيات 

الواردة بالسجل التجاري كما هي(  كما اقرت الجمعية العامة العادية الموافقة بالجماع علي منح السيد الدكتور/ 

علء احمد عبد المقصود عرفة بصفته رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب الصلحيات التية:  يمثل الشركة 

امام القضاء والغير وله في ذلك أوسع السلطات في التعامل باسم الشركة لدي جميع الجهات الحكومية والغير 

حكومية والبنوك وفتح الحسابات البنكية اللزمة وتشغيلها وله الحق في الحصول علي التسهيلت الئتمانية من 

البنوك او الموردين او الشركات او غيرها وله الحق في التوقيع علي عقود شراء وبيع و تنازل عن اي اصل من 

اصول الشركة للنفس او الغير وله صلحية القتراض والرهن والتوقيع علي عقود الرهن للنفس او للغير وتوكيل 

و/او تفويض الغير في اجراء الرهن للنفس او الغير لي اصل من اصول الشركة والتوقيع علي كافة معاملت 

الشركة وعقودها وتعهداتها وكذلك التوقيع علي عقود المشتقات المالية )Derivatives ( بما في ذلك عقود 

المبادلة )Swaps ( والعقود الجلة )Forwards ( وعقود الخيارات )Options ( وذلك لتغطية المخاطر 

الناجمة عن التذبذب في سعر الصرف وسعر الفائدة لكافة العملت الجنبية وللجنية المصري وله الحق  في تمثيل 

الشركة امام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومكاتب 

الشهر العقاري والتوثيق ومكاتب السجل التجاري وهيئة المجتمعات العمرانية وغيرها من المصالح الحكومية 

وادارتها والمؤسسات العامة وشركات قطاع العمال العام والخاص وله الحق في كفالة الغير والتوقيع علي 

الكفالت والتوقيع باسم الشركة علي عقود تأسيس الشركات وانظمتها وتعديلتها وله الحق في ادخال اي تعديلت 

عليها والندماج في الشركات الخرى وله حق تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما تقدم بموجب تفويض او 

توكيل صادر منهم الية.

57 - سيزر اليزاندو جارزا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    757   وتم ايداعه بتاريخ    2006-02-12 

برقم ايداع   144 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2006  بــ :  ممثل عن شركه / روهر بومبن اللمانيه - تجديد 

مدة مجلس الداره بنفس الصلحيات و الختصاصات

58 - خالد جلل غنيم ابراهيم فرج  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    757   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-02-2006 برقم ايداع   144 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2006  بــ :  ممثل عن /الهيئة العامة 

المصريه للبترول .

59 - باولو فاكيس  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    757   وتم ايداعه بتاريخ    

12-02-2006 برقم ايداع   144 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2006  بــ :  ممثل عن شركة روهر بومبن 

اللمانية .

60 - خوزيه اليزوندو كاناليس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    757   وتم ايداعه بتاريخ    

12-02-2006 برقم ايداع   144 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2006  بــ :  ممثل عن شركة روهر بومبن 

اللمانية .

61 - سيمون ويتكير  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    757   وتم ايداعه بتاريخ    12-02-2006 برقم 

ايداع   144 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2006  بــ :  ممثل شركة روهر بومبن اللمانية .
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62 - محمود عبد الرازق عبد الهادي محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    757   وتم ايداعه بتاريخ    

12-02-2006 برقم ايداع   144 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2006  بــ :  ممثل عن شركة  المشروعات 

البتروليه  و الستشارات الفنيه  ) بتروجيت ( .

63 - محمد بوهناكر شرش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    757   وتم ايداعه بتاريخ    2006-02-12 

برقم ايداع   144 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2006  بــ :  يمثل شركة شوتك )ذ.م.م(

64 - خوزيه اليزاندو جارزا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    757   وتم ايداعه بتاريخ    2006-02-12 

برقم ايداع   144 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2006  بــ :  ممثل شركة روهر بومبن اللمانية

65 - كريم محمد بهاء الدين حلمي همام  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    757   وتم ايداعه بتاريخ    

12-02-2006 برقم ايداع   144 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2006  بــ :  ممثل عن الشركة الهندسيه 

للصناعات البتروليه و الكيماويه ) انبي (

66 - احمد سعد عبداللطيف سعد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    881   وتم ايداعه بتاريخ    

15-05-2006 برقم ايداع   468 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2006  بــ :  غير تنفيذي . ممثل عن شركة 

Regional  Investment holding ريجنال القابضه للستثمارات القليمية

67 - محمد جمال محرم محمود محرم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1798   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-2007 برقم ايداع   1290 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2007  بــ :  تعديل من لهم حق تمثيل الشركة 

امام الحكومية والرسمية علي ان تصبح كالتي : السيد /محمد جمال محرم محمود محرم "رئيس مجلس الدارة ")

توقيع اول( مجتمعا مع المهندس / مجدي ابراهيم محمود فواز  "العضو المنتدب" )توقيع ثاني(للتوقيع على عقود 

الشراء و اليجارات للعقارات و كذلك المنقولت و الصول الثابته و غيرها باسم الشركه وكذلك التوقيع علي 

عقود بيع وشراء السيارات لصالح الشركة وابرام توكيلت بيعها والتوقيع علي عقود التاجير التمويلي لللت 

والمعدات ولهما حق توكيل الغير او تفويضه في كل او بعض ما ذكر . السيد /محمد جمال محرم محمود محرم "

رئيس مجلس الدارة ")توقيع اول( مع السيد المهندس / مجدي ابراهيم محمود فواز  "العضو المنتدب" )توقيع 

ثاني( مجتمعين او منفردين في تمثيل الشركة  و لغراض الشركه امام مصلحه الشهر العقاري و التوثيق و كافه 

الجهات الرسميه الحكوميه و قطاع العمال العام و القطاع الخاص , والضرائب والجمارك وهيئه التامينات 

الجتماعية والهيئه العامة للستثمار والمناطق الحرة والتمثيل امام ادارات المرور ولهما حق توكيل الغير او 

تفويضه في كل او بعض ما ذكر .
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72 - جلل احمد جلل حامد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    2381   وتم ايداعه بتاريخ    

09-07-2008 برقم ايداع   1065 تم التأشير فى تاريخ 09-07-2008  بــ :  اعاده تشكيل مجلس الداره 

والموافقة بالجماع على أن يكون للسيد المهندس/ جلل أحمد جلل حامد رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب, 

والسيدة الستاذة/ هبة عبدا إبراهيم محمد نائب رئيس مجلس الدارة, مجتمعان أو منفردان كافة الصلحيات 

ولهما حق الدارة والتوقيع على كافة معاملت الشركة وتعهداتها ولهما حق التعامل مع البنوك وفتح حسابات باسم 

الشركة والتوقيع على شيكات الشركة واسستصدار دفاتر شيكات باسسم الشركة وصرف أية مبالغ مودعه باسسم الشركة 

دون أي حدود مالية قصوى واسستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق التوقيع على كافة عمليات التصرف 

اللزمة للشركة لمباشرة نشاطها من بيع وشراء وتأجير واسستئجار واسقتراض ورهن لصول الشركة من سيارات 

ومعدات ومنقولت وأراضي وعقارات دون الخلل بحق الجمعية العامة للشركة في التصديق على العقود واجبة 

العرض على المجلس لقرارها –إذا كانت خارجة عن نشاط الشركة وغير لزمة لمباشرة نشاطها– وكافة صور 

التعامل مع السجل التجاري ومصلحة الضرائب العامة والقيمة المضافة والهيئة القومية للتأمينات الجتماعية 

والتحاد العام للغرف التجارية ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومكاتبها ومأموريتها والتصالح والتنازل أمام 

القضاء والنيابات  –بجميع أنواعهما واختصاصاتهما– عن القضايا التي ترفع من الشركة على الغير ولهما الحق 

في تعيين مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيض ا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين والتعامل 

باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتوقيع وتحويل وبيع 

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

بالنقد أو بالجل وتفويضهما بالتوقيع على عقود البيع البتدائية والنهائية الخاصة بالشركة أمام الشهر العقاري 

وجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والتعامل مع وزارة السكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة 

إداراتها وأجهزة المدن الجديدة التابعة لها والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والدارات التابعة لها في تخصيص 

الراضي باسسم الشركة ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر مجتمعان أو منفردان.

73 - هبه عبدا ابراهيم محمد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2381   وتم ايداعه بتاريخ    

09-07-2008 برقم ايداع   1065 تم التأشير فى تاريخ 09-07-2008  بــ :  

74 - محمد احمد صادق السويدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3957   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2004 برقم ايداع   369 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2008  بــ :  ممثل شركه الفريقيه لتنميه 

الطاقات المتجدده )ش.م.م( ) من ذوي الخبرة (

75 - احمد صلح عبدالغني محمد الشامي  عضو مجلس ادارة غير متفرغ   المقيد برقم قيد    3957   وتم 

ايداعه بتاريخ    18-04-2004 برقم ايداع   369 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2008  بــ :  ممثل شركه 

الفريقيه لتنميه الطاقات المتجدده )ش.م.م( ) من ذوي الخبرة (

76 - شركة السويدي اليكتريك )ش.م.م(  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3957   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2004 برقم ايداع   369 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2008  بــ :  استقاله

77 - الفريقيه لتنميه الطاقات المتجدده )ش.م.م(  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3957   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-04-2004 برقم ايداع   369 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2008  بــ :  

78 - صادق احمد صادق السويدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3957   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2004 برقم ايداع   369 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2008  بــ :  ممثل شركه الفريقيه لتنميه 

الطاقات المتجدده )ش.م.م( ) من ذوي الخبرة (

79 - هدي سمير حسين شعراوي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3957   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2004 برقم ايداع   369 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2008  بــ :  ممثل عن شركة الفريقية لتنمية 

الطاقات المتجددة )ش.م.م( ) من ذوي الخبرة (
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80 - عمرو اسامة محمد خاطر  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    3957   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-04-2004 برقم ايداع   369 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2008  بــ :  تفويض الستاذ / عمرو 

اسامه محمد خاطر رئيس مجلس الداره و العضو المنتدب مجتمعا مع السيد / معتز محمد أحمد عبد الرحمن البنا 

المدير المالى للشركه فى تمثيل الشركه و التوقيع نيابه عنها امام الجهات الحكوميه و الرسميه و القطاع الخاص و 

العام و الستثمارى داخل جمهوريه مصر العربيه و خارجها و التوقيع على عقود اليجار و فى التوقيع على عقود 

بيع و شراء السيارات و التوقيع على عقود تأسيس الشركات و تعديلها و الصلح و القرار و البراء و النكار و 

حلف اليمين و فى التوقيع على كافه الوراق و المستندات بكل ما ذكر و لهم الحق ) مجتمعين ( فى توكيل الغير 

فى كل أو بعض ما ذكر أو بموجب تفويض كتابى موقع منهم مع أيا  من السيد / أحمد زيدان حسنين أحمد أو السيد 

/ هانى عثمان حسن و تمثيل الشركه أمام القضاء لرئيس مجلس الداره فقط .  مع البقاء على كافه الصلحيات 

الوارده فى السجل التجارى ساريه كما هى دون تعديل

81 - عمرو اسامة محمد خاطر  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    3957   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-04-2004 برقم ايداع   369 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2008  بــ :  ممثل شركه الفريقيه 

لتنميه الطاقات المتجدده )ش.م.م( ) من ذوي الخبرة (  )اعادة تشكيل مجلس الدارة مع البقاء علي كافة 

الصلحيات الواردة في السجل التجاري كما هي دون تعديل (

82 - محمد محمود محمد النصاري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3957   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2004 برقم ايداع   369 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2008  بــ :  ممثل عن شركة الفريقية لتنمية 

الطاقات المتجددة )ش.م.م( ) من ذوي الخبرة (

87 - جياكومو ماتا رازو  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2946   وتم ايداعه بتاريخ    2009-06-24 

برقم ايداع   852 تم التأشير فى تاريخ 24-06-2009  بــ :  ممثل عن شركة سنام انترناشيونال بي . في .

88 - كرتش شارينجيوث  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2946   وتم ايداعه بتاريخ    2009-06-24 

برقم ايداع   852 تم التأشير فى تاريخ 24-06-2009  بــ :  ممثل عن شركة بي تي تي انيرجي ريسورسز 

ليمتد المحدودة . )استقالة(

89 - نوبورن تشوتشيندا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2946   وتم ايداعه بتاريخ    2009-06-24 

برقم ايداع   852 تم التأشير فى تاريخ 24-06-2009  بــ :  ممثل شركة بي تي تي انيرجي ريسورسز ليمتد 

المحدودة .) استقالة(

90 - شاوياون بورنبروكسانانت  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2946   وتم ايداعه بتاريخ    

24-06-2009 برقم ايداع   852 تم التأشير فى تاريخ 24-06-2009  بــ :  ممثل عن شركة بي تي تي 

انيرجي ريسورسز ليمتد المحدودة )استقالة(

91 - كلوديا جولندا فانيلى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2946   وتم ايداعه بتاريخ    

24-06-2009 برقم ايداع   852 تم التأشير فى تاريخ 24-06-2009  بــ :  ممثل عن شركة سنام انترناشيونال 

بي . في .

92 - ماريو فرا نشين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2946   وتم ايداعه بتاريخ    2009-06-24 

برقم ايداع   852 تم التأشير فى تاريخ 24-06-2009  بــ :  ممثل عن شركة سنام انترناشيونال بي . في .

93 - ويسلى ريد جونسون  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2946   وتم ايداعه بتاريخ    2009-06-24 

برقم ايداع   852 تم التأشير فى تاريخ 24-06-2009  بــ :  ممثل عن شركة ايميد بايبلين بي في بدل من 

السيد/ براين كيث اثنر .
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94 - سامى امام كامل النحاس  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    3065   وتم ايداعه بتاريخ    

14-09-2009 برقم ايداع   1262 تم التأشير فى تاريخ 14-09-2009  بــ :  )اعادة تشكيل مجلس الدارة لمدة 

ثلث سنوات ( منح كل من المهندس/ سامى إمام كامل النحاس رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب وكذلك 

المهندسة/ فاطمة سامى إمام كامل نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب للشركة )مجتمعين أو منفردين( كافة 

الصلحيات اللزمة فى التعامل بإسم الشركة والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع 

على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك 

والمصارف وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها , ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة 

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

والتجارية وإبرام العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل والشتراك فى 

تأسيس الشركات وكذا لهما حق البيع والتنازل عن العقارات والراضى أو أصول الشركة ومقوماتها المادية وحق 

الرهن والقتراض والتوقيع على العقود النهائية أمام الشهر العقارى وكذا حق التوقيع بالتنازل عن الراضى 

الداخلة ضمن المناطق الحرة , ولهما الحق فى توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .

95 - حسين محمد حسين  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3065   وتم ايداعه بتاريخ    

14-09-2009 برقم ايداع   1262 تم التأشير فى تاريخ 14-09-2009  بــ :  )استقالة(

96 - ريم احمد عبد المجيد شريف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3065   وتم ايداعه بتاريخ    

14-09-2009 برقم ايداع   1262 تم التأشير فى تاريخ 14-09-2009  بــ :  )استقالة(

97 - فاطمة  سامى  امام  كامل  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    3065   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-09-2009 برقم ايداع   1262 تم التأشير فى تاريخ 14-09-2009  بــ :  

98 - فاتن سامى امام كامل النحاس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3065   وتم ايداعه بتاريخ    

14-09-2009 برقم ايداع   1262 تم التأشير فى تاريخ 14-09-2009  بــ :  ممثل لشركة غلل للصوامع 

وتخزين الحبوب .

99 - صفاء عبد الخالق محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3065   وتم ايداعه بتاريخ    

14-09-2009 برقم ايداع   1262 تم التأشير فى تاريخ 14-09-2009  بــ :  

100 - طه جمال طه زكى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3066   وتم ايداعه بتاريخ    2009-09-15 

برقم ايداع   1263 تم التأشير فى تاريخ 15-09-2009  بــ :  تجديد مدة مجلس ادارة الشركة لثلث سنوات 

قادمة .

101 - طارق حسن صوفى السيد  مدير   المقيد برقم قيد    4742   وتم ايداعه بتاريخ    07-03-2005 برقم 

ايداع   463 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2009  بــ :  لسلسة المداد والتوريد للشركة بدل  من السيد/ محمد عبد 

اقتراح, وضع وتنفيذ سياسة التوزيع  القادر خليل إبراهيم شهيب مواليد  ومنحه الصلحيات التالية:   1.

إدارة ومتابعة مراحل التصنيع والنتاج ومراحل التوزيع والبيع حتى الوصول للمستهلك النهائي.  للشركة؛  2.

متابعة  متابعة وإدارة اللوجستيات )تدفق البضائع والمعلومات والموارد, النقل, الجرد, التخزين والتغليف(؛  3.

متابعة ورصد  والشراف على أداء الموردين لتقييم قدراتهم على استيفاء مقتضيات الجودة والتسليم؛   4.

التوقعات, التقديرات والحصص لمعرفة التغيرات أو لتحديد آثار التغيرات على أنشطة سلسلة التوريد.  وفي هذا 

الصدد, التوقيع على كافة المستندات المتعلقة بما سبق, مع مراعاة شروط التوقيع المرتبطة بتغير قيمة التصرف 

إذا كانت قيمة التصرف المالي ل تتعدى ثلثمائة ألف يورو يؤخذ  المالي الموقع عليه على النحو المبين فيما يلي:  -

إذا كانت قيمة التصرف المالي تتراوح ما بين ثلثمائة ألف يورو  بتوقيع مدير سلسلة المداد والتوريد وحده.  -

إذا كانت قيمة التصرف  ومليون يورو يؤخذ بتوقيع مدير سلسلة المداد والتوريد ورئيس مجلس الدارة مع ا.  -

المالي تتراوح ما بين مليون يورو واثنين مليون يورو يؤخذ بتوقيع رئيس مجلس الدارة وتوقيع عضو مجلس 

الدارة السيد/ جيروم جاربي مع ا.

102 - لودوفيك برنارد مارى فلتو  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4742   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2005 برقم ايداع   463 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2009  بــ :  استقاله

157 - نجوى عيد سعيد معوض سروه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3592   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-2000 برقم ايداع   734 تم التأشير فى تاريخ 12-03-2017  بــ :  

158 - مصطفى نبيل حمدى سروه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3592   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-2000 برقم ايداع   734 تم التأشير فى تاريخ 12-03-2017  بــ :  
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159 - محمد اسماعيل محمد بركات  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7219   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-2017 برقم ايداع   1502 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2017  بــ :  تجديد مده مجلس الداره بذات 

التشكيل وذات الختصاصات

160 - أسامه لويس عزيز أبادير  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7243   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2017 برقم ايداع   1593 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2017  بــ :  )استقالة(

103 - كارو  ارمناك ماطوسيان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4742   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2005 برقم ايداع   463 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2009  بــ :  اعتبارا من 2022/8/1 , و اعاده 

تشكيل مجلس الداره . وتحديد سلطاته كما يلي:  تمثيل الشركة أمام القضاء منفرد ا وتمثيل الشركة أمام  كافة 

الوزارات والهيئات وجميع الجهات الحكومية والغير حكومية, ويتضمن ذلك على سبيل المثال ل الحصر وضع 

ميزانية الشركة وإدارة نشاط الشركة في ضوء الميزانية, تعيين الموظفين وعزلهم وتحديد رواتبهم وعلواتهم, 

إبرام العقود, إتمام المعاملت التي يتضمنها غرض الشركة, فتح وغلق الحسابات البنكية والسحب واليداع 

والتوقيع على الشيكات وخطابات الضمان والتعاقد مع وكلء الشركة لتحديد مكافاتهم وإلغاء تعاقداتهم واستلم 

ودفع الموال النقدية وله الحق في شراء وبيع الصول المنقولة من أثاث, مكاتب وأجهزة ومعدات باسم الشركة 

والسيارات وتسجيلها وترخيصها لدى الجهات المعنية, شراء وبيع كافة البضائع اللزمة لنشاط الشركة, شراء وبيع 

العقارات, التوقيع على عقود البيع  البتدائية والنهائية أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكافة مأموريتها, 

إبرام عقود القروض والئتمان وفتح العتمادات المستندية, تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للتنمية الصناعية, 

جهاز مدينة العاشر من رمضان, هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة, إدارة الموانئ, مصلحة الجمارك, إدارات 

المرور, أقسام الشرطة, الدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية, التعامل مع الهيئة العامة للرقابة على 

الصادرات والواردات, تمثيل الشركة أمام مصلحة الضرائب بكافة إداراتها وشعبها, كما يكون له الحق في منح 

التوكيلت والتفويضات للغير لمباشرة كل أو بعض هذه الختصاصات.  وفي هذا الصدد, التوقيع على كافة 

المستندات المتعلقة بما سبق, مع مراعاة شروط التوقيع المرتبطة بتغير قيمة التصرف المالي الموقع عليه على 

إذا كانت قيمة التصرف المالي ل تتعدى مليون يورو يؤخذ بتوقيع رئيس مجلس الدارة  النحو المبين فيما يلي:  -

إذا كانت قيمة التصرف المالي تتراوح ما بين مليون يورو واثنين مليون يورو يؤخذ بتوقيع رئيس  وحده.  -

مجلس الدارة وتوقيع عضو مجلس الدارة السيد/ جيروم ميشيل جاربي مع ا.

104 - جيروم ميشيل جاربي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4742   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2005 برقم ايداع   463 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2009  بــ :  كممثل شركة سوسيتيه اندستر 

كومرسيال ايه دي بارتسيبسيان )سيكوبا(

105 - دافيد لوهيناف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4742   وتم ايداعه بتاريخ    2005-03-07 

برقم ايداع   463 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2009  بــ :  ممثل لشركة فروماجيري بل فرنسا .

106 - مارك جون اندريه بانفيه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4742   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2005 برقم ايداع   463 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2009  بــ :  كممثل شركة سوسيتيه فينانسير ايه 

كوميرسيال ) سوفيكو(

107 - عبدالقادر بن ناصر  مدير مالى   المقيد برقم قيد    4742   وتم ايداعه بتاريخ    07-03-2005 برقم 

ايداع   463 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2009  بــ :  مالي للشركة بدل  من السيد/ عمرو محمد محمود عبد 

الوفاء بكافة اللتزامات القانونية للشركة فيما يتعلق بالتأمينات  الغني  ومنحه الصلحيات التالية:  1.

الجتماعية, الضرائب, الحسابات أو المحاسبة والشئون الدارية؛  2. تمثيل الشركة أمام الجهات الدارية؛  3.

إدارة نشاط الشركة  إعداد ميزانية الشركة.  5. الشتراك في عضويات المنظمات المهنية المحلية؛  4.

العلقات فيما بين مساهمين بالشركة؛  7. شهري ا وفق ا للميزانية وذلك فيما يتعلق بالخزانة, الموال والدارة؛  6.

إبرام ومراجعة كافة أنواع العقود: الشراء, الصناعية, تكنولوجيا المعلومات, تأجير المنشآت, التأمين. إلخ.  

وفي هذا الصدد, التوقيع على كافة المستندات المتعلقة بما سبق, مع مراعاة شروط التوقيع المرتبطة بتغير قيمة 

إذا كانت قيمة التصرف المالي ل تتعدى ثلثمائة  التصرف المالي الموقع عليه على النحو المبين فيما يلي:  -

إذا كانت قيمة التصرف المالي تتراوح ما بين ثلثمائة ألف يورو  ألف يورو يؤخذ بتوقيع المدير المالي وحده.   -

ومليون يورو يؤخذ بتوقيع رئيس مجلس الدارة وتوقيع المدير المالي مع ا.  إذا كانت قيمة التصرف المالي تتراوح 

ما بين مليون يورو واثنين مليون يورو يؤخذ بتوقيع رئيس مجلس الدارة وتوقيع عضو مجلس الدارة السيد/ 

جيروم ميشيل جاربي مع ا
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108 - احمد السعيد محمد عجاج  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    3304   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2010 برقم ايداع   217 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2010  بــ :  استقاله من منصب العضو المنتدب 

للشركه

109 - يوسف عبدا عبدا الحمادى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3304   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2010 برقم ايداع   217 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2010  بــ :  و العضو المنتدب

110 - محمد السيد اسماعيل ابراهيم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    3599   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-06-2010 برقم ايداع   1325 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2010  بــ :  اعتماد صلحيات 

وسلطات التوقيع عن الشركة على النحو التالى: لرئيس مجلس الدارة منفردا  تمثيل الشركة أمام القضاء بكافة 

درجاته وتوكيل الغير في ذلك والقرار و النكار والصلح والبراء في جميع القضايا امام المحاكم بكافة درجاتها 

والتصالح أمام المحامي العام بكافة النيابات والتصالح امام النيابات العامة بكافة درجاتها وتوكيل الغير في ذلك 

وللسيد / رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب تمثيل الشركة منفردا في علقاتها مع الغير والتعامل باسمها 

وإجراء كافة العقود والمعاملت الداخله ضمن أغراض الشركة وعلي الخص تعيين وعزل وكلء ومستخدمي 

الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنية التجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد والجل و له حق 

شراء جميع المواد والمهمات من بضائع ومنقولت باسم الشركة وله الحق مجتمعين في إبرام جميع التسهيلت 

باسم الشركة وجميع المعاملت التي تتم مع البنوك والقروض الغير مفتوح بها اعتمادات والمشتريات والمبادلت 

وله الحق منفردا في بيع المحلت التجارية والعقارات والسيارات والمقطورات المملوكة باسم الشركة وله منفردا 

الحق في التوقيع علي الشيكات بحسابات الشركة لدي البنوك أو من أي جهة كما يحق له البيع والرهن والقتراض 

من البنوك والصرف واليداع وصرف الشيكات وكل ماسبق باسم الشركة ولمصلحتها وله حق توكيل أو تفويض 

الغير في كل أو بعض ماذكر  .

111 - خالد ابراهيم الدسوقى محمد البنا  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    3690   وتم 

ايداعه بتاريخ    26-07-2010 برقم ايداع   1670 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2010  بــ :  )اعادة تشكيل 

مجلس الدارة وتوصيفه وتجديد مدة اعضاء مجلس الدارة لفترة جديدة لمدة ثلث سنوات مع بقاء سلطات التوقيع 

كما هي بالسجل التجاري(

112 - محمد ابراهيم الدسوقي محمد محمد البنا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3690   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-07-2010 برقم ايداع   1670 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2010  بــ :  المنتدب

113 - احمد ابراهيم الدسوقي محمد البنا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3690   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2010 برقم ايداع   1670 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2010  بــ :  )استقالة(

114 - ابراهيم الدسوقي محمد محمد البنا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3690   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2010 برقم ايداع   1670 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2010  بــ :  

115 - حسين ابراهيم الدسوقي محمد البنا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3690   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2010 برقم ايداع   1670 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2010  بــ :  

116 - امل ابراهيم الدسوقى محمد البنا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3690   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2010 برقم ايداع   1670 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2010  بــ :  
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117 - محمد سامى كامل جودة  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    3706   وتم ايداعه بتاريخ    2010-08-03 

برقم ايداع   1743 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2010  بــ :  له حق الدارة و التوقيع و المسئولية امام الجهات 

الرسيمه منفردآ و له الحق فى التعامل باسم الشركه و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير 

الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و 

المصارف من سحب و ايداع و التوقيع على الشيكات و فتح حسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان و حق 

القتراض وكافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف  و كذلك له حق التوقيع على عقود الشراء و البيع  و 

الرهن لصول الشركه و ممتلكاتها العقارية و الراضى و السيارات و له حق التوقيع امام الشهر العقارى و 

التعامل مع السجل التجارى و مصلحة الضرائب و له الحق فى تعيين و عزل مستخدمى ووكلء الشركه و تحديد 

مرتباتهم و اجورهم و له حق قبض ودفع  المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذانية و 

التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل و له حق فى 

التوقيع على عقود كفاله الغير وله حق توكيل  او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر و ذلك فيما عدا الشريك 

الموصى وكل ذلك باسم الشركه ولمصلحتها ولتحقيق اغراضها

118 - محمود رمزى محمود مصطفى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    3706   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-2010 برقم ايداع   1743 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2010  بــ :  

119 - مجدى محمد فكرى زاهد محمد الجبيلى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4290   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-09-2011 برقم ايداع   1377 تم التأشير فى تاريخ 12-09-2011  بــ :  

120 - عادل عبد الحميد ابو الريش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4290   وتم ايداعه بتاريخ    

12-09-2011 برقم ايداع   1377 تم التأشير فى تاريخ 12-09-2011  بــ :  المنتدب .

121 - احمد هاني ا ديتا فضل اللهي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4290   وتم ايداعه بتاريخ    

12-09-2011 برقم ايداع   1377 تم التأشير فى تاريخ 12-09-2011  بــ :  

122 - محمد طلعت جبر سيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4290   وتم ايداعه بتاريخ    

12-09-2011 برقم ايداع   1377 تم التأشير فى تاريخ 12-09-2011  بــ :  )استقالة(

123 - وليد على زكى حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4290   وتم ايداعه بتاريخ    

12-09-2011 برقم ايداع   1377 تم التأشير فى تاريخ 12-09-2011  بــ :  

124 - محمد مصطفى امام خليل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4290   وتم ايداعه بتاريخ    

12-09-2011 برقم ايداع   1377 تم التأشير فى تاريخ 12-09-2011  بــ :  

125 - بدر ناصر محمد عبدالمحسن الخرافى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4290   وتم ايداعه بتاريخ    

12-09-2011 برقم ايداع   1377 تم التأشير فى تاريخ 12-09-2011  بــ :  ) اعاده تشكيل وتجديد مده 

مجلس الداره (

126 - محمد وجيه احمد عطيه  مدير عام   المقيد برقم قيد    4291   وتم ايداعه بتاريخ    2011-09-12 

برقم ايداع   1380 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2012  بــ :  للشركة .
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127 - عماد سعيد عبدالغفار عبدالمقصود  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4291   وتم ايداعه بتاريخ    

12-09-2011 برقم ايداع   1380 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2012  بــ :  - تفويض السيد / عماد سعيد عبد 

الغفار عبد المقصود بصفته رئيس مجلس الدارة والسيد / ايمن سعيد عبد الغفار عبد المقصود بصفته عضو 

مجلس الدارة مجتمعين او منفردين الحق في التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية 

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

والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات و القتراض واجراء الرهون لصالح 

البنوك او الغير وكذلك توكيل البنك الهلى المصرى فى اجراء الرهن الرسمى التجارى لنفسه او للغير والتوقيع 

على عقود التسهيلت الئتمانية وعقود الرهن التجارى والحيازى على كافة المقومات المادية والمعنوية لصالح 

البنوك نفسها او للغير والتوقيع على عقود الرهن بالضمانات الشكلية والتوقيع على الشيكات والقروض الغير 

مفتوح بها اعتمادات وبيع اصول الشركة وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها , ولهما الحق فى وإصدار 

خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

أغراضها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع 

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

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكذلك حق كفالة الغير ) شركات او افراد ( وكذلك حق توكيل 

وتفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر . وللسيد/ محمد وجيه احمد عطيه -  بصفته مدير عام الشركه ان يكون 

مسؤل عن كافه اعمال الشركه امام الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وقطاع العمال العام والقطاع الخاص بكافه 

اشكالهم وكذا تمثيل الشركه امام كافه مصالح الضرائب والغرفه التجاريه والسجل التجاري والشهر العقاري وكافه 

شركات الكهرباء والمياة والغاز والهيئه العامه للستثمار وهيئه التنميه الصناعيه وهيئه سوق المال والهيئه القوميه 

للتامينات الجتماعيه واتحاد الصناعات المصريه والنيابه العامه ووزاره الداخليه متابعه سير العمل بالشركه وتقييم 

اداء العاملين ومدي تنفيذهم العمال الموكله اليهم تنفيذ قرارات مجلس الداره وكافه ما يؤكل اليه من اعمال من 

السيد رئيس مجلس الداره .

128 - داندن شو  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4841   وتم ايداعه بتاريخ    18-07-2012 برقم 

ايداع   1146 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2012  بــ :  ممثل عن شركة كيفي ليمتد .

129 - هونج كين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4841   وتم ايداعه بتاريخ    18-07-2012 برقم 

ايداع   1146 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2012  بــ :  ممثل عن شركة كيقي ليمتد . )استقالة(

 - 130

حسن حسين حسن غالى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    4884   وتم ايداعه بتاريخ    

03-09-2012 برقم ايداع   1327 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2012  بــ :  - تفويض الستاذ/ حسن حسين 

حسن غالي بصفته رئيس مجلس الداره و العضو المنتدب نيابه عن الشركة حق التوقيع علي عقود كفالة الغير 

وكذا له حق كفالة الغير .

131 - مروان محمد نور باكير  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    5202   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-02-2013 برقم ايداع   238 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2013  بــ :  الصلحيات الممنوحة 

لعضاء مجلس الدارة وحق التوقيع علي العقود لتصبح كالتالي : 1-السيد/ مروان محمد نور باكير  رئيس مجلس 

الدارة وعضو منتدب , له الحق في تمثيل الشركة في علقتها مع الغير وله في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة 

الشركة و التعامل باسمها وله اجراء كافة العقود والتعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلي الخص تعيين 

وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم وتمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية ومصلحة الشهر 

العقاري والجهات الغير حكومية والتوقيع امام البنوك والتعاقد معها في كل ما يخص الشركة من تعاملت مصرفية 

وبنكية كما له حق القتراض والرهن والتوقيع علي عقودهم وله الحق في تفويض او توكيل غيره في كل او بعض 

ما ذكر . 2-السيد/ مجد الدين مروان باكير  نائب رئيس مجلس الدارة وعضوالمنتدب للدارة المالية , له الحق 

في تحديد كافة السياسات المالية للشركة بكافة انواعها واشكالها وله مطلق الصلحيات في ذلك وله اجراء كافة 

العقود والتعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلي الخص تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد 

مرتباتهم وتمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية ومصلحة الشهر العقاري والجهات الغير حكومية والتوقيع امام 

البنوك والتعاقد معها في كل ما يخص الشركة من تعاملت مصرفية وبنكية كما له حق القتراض والرهن والتوقيع 

علي عقودهم علي ال يمس الغرض الصلي للشركة وله الحق في تفويض او توكيل غيره في كل او بعض ما ذكر 

.
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132 - أسامه محمد إبراهيم محمد المسلمى  مدير عام   المقيد برقم قيد    5390   وتم ايداعه بتاريخ    

17-04-2013 برقم ايداع   769 تم التأشير فى تاريخ 17-04-2013  بــ :  

133 - عبد ا محمد ابراهيم محمد المسلمى  مدير   المقيد برقم قيد    5390   وتم ايداعه بتاريخ    

17-04-2013 برقم ايداع   769 تم التأشير فى تاريخ 17-04-2013  بــ :  

134 - محمد ابراهيم محمد ابراهيم المسلمى  مدير عام   المقيد برقم قيد    5390   وتم ايداعه بتاريخ    

17-04-2013 برقم ايداع   769 تم التأشير فى تاريخ 17-04-2013  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها 

مع الغير ولهم في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد 

الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة ويكون للسيد / محمد إبراهيم محمد إبراهيم المسلمي والسيد / 

أسامة محمد إبراهيم محمد المسلمي والسيد / عبدا محمد إبراهيم محمد المسلمي والسيد / أحمد محمد إبراهيم 

محمد المسلمي والسيد / عمر محمد إبراهيم محمد المسلمي والسيد / خالد محمد إبراهيم محمد المسلمي المديرون 

بالشركة مجتمعين أو منفردين الحق في التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والدارية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالها والتوقيع أمامها ولهم حق التوقيع 

أمام مصلحة الشهر العقاري ووزارة الستثمار والهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية والسجل 

الصن اعي واتحاد الصناعات المصرية والتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء والسجل التجاري ومصلحة 

التسجيل التجاري ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب وهيئة التأمينات الجتماعية ومكتب العمل وسجل 

المصدرين والمستوردين والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة الرقابة المالية ووزارة الداخلية 

والدارة العامة للجوازات وشركات التصالت وكافة الوزارات والهيئات والسفارات ولهم حق التوقيع أمامها ولهم 

حق تمثيل الشركة أمام القضاء ولهم حق الفراج عن رأس المال وكذلك لهم حق التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف لليداع إلى الحسابات والسحب منها وفتح الحسابات وإغلقها وتقفيل الحسابات وتسويتها واستخراج 

واستلم دفاتر الشيكات وتحريرها والتوقيع على الشيكات وصرفها والعتراض عليها واستلم الشيكات المصدقة 

واستلم الحوالت البنكية واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن والتوقيع على 

العتمادات والتحويلت البنكية وكافة صور التعامل والمعاملت مع جميع البنوك والمصارف داخل جمهورية 

مصر العربية وخارجها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والتأجير والرهن وذلك لكافة أصول 

الشركة الثابتة والمنقولة بكل أنواعها وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والتوقيع على العقود الخاصة بذلك 

وكل ذلك بإسم الشركة ولصالحها وضمن أغراضها ولهم حق التوقيع على عقود الكفالت والضمانات بكافة 

أنواعها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة 

العقود الخاصة بالشركة مع الغير والتوقيع عليها وكذلك التفاقيات والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد أو بالجل ودخول المناقصات واستلم الستمارات وكذلك لهم الحق في التوقيع على عقود تأسيس 

الشركات والندماج أو الدخول في شركات قائمة والتخارج منها والفسخ وملحق التعديل ونشر عقود التأسيس 

وملحق التعديل وملخصاتها والنظمة الساسية في الجريدة الرسمية والتوقيع على جميع الوراق التي تخص 

تأسيس الشركات بإسم الشركة داخل جمهورية مصر العربية وخارجها وذلك وفقا  لما ينص عليه القانون فى ذلك 

وكذلك التوقيع على عقود شراء وبيع ونقل الحصص والسهم والسندات باسم الشركة وفقا  لحكام القانون وكذلك 

لهم الحق في تعيين وعزل مدراء ووكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق توكيل أو 

تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

135 - احمد محمد ابراهيم محمد المسلمي  مدير   المقيد برقم قيد    5390   وتم ايداعه بتاريخ    

17-04-2013 برقم ايداع   769 تم التأشير فى تاريخ 17-04-2013  بــ :  

136 - عمر محمد ابراهيم محمد المسلمى  مدير عام   المقيد برقم قيد    5390   وتم ايداعه بتاريخ    

17-04-2013 برقم ايداع   769 تم التأشير فى تاريخ 17-04-2013  بــ :  

137 - خالد محمد ابراهيم محمد المسلمى  مدير عام   المقيد برقم قيد    5390   وتم ايداعه بتاريخ    

17-04-2013 برقم ايداع   769 تم التأشير فى تاريخ 17-04-2013  بــ :  

138 - نوريهيدي سوز وكي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5511   وتم ايداعه بتاريخ    

25-06-2013 برقم ايداع   1164 تم التأشير فى تاريخ 25-06-2013  بــ :  ممثل لشركة يونيشارم 

كوربوريشن بدل من السيد/ اوسامو مياكي .

139 - أوسامو مياكى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5511   وتم ايداعه بتاريخ    2013-06-25 

برقم ايداع   1164 تم التأشير فى تاريخ 25-06-2013  بــ :  ممثل لشركة يونيشارم كوربوريشن. )استقالة(
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140 - تشين ماو تشون  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    5616   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-2013 برقم ايداع   1730 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2013  بــ :  ) تجديد مجلس ادارة الشركة 

لفترة جديدة بنفس التشكيل وذات الصلحيات (

141 - رفيق حلمي عبد الخالق سفق  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    33920   وتم ايداعه بتاريخ    

12-11-2002 برقم ايداع   3427 تم التأشير فى تاريخ 24-11-2013  بــ :  

142 - ياسر الشحات مصلحي النجار  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    33920   وتم ايداعه بتاريخ    

12-11-2002 برقم ايداع   3427 تم التأشير فى تاريخ 24-11-2013  بــ :  - تجديد مده مجلس الدارة لمدة 

ثلث سنوات بذات التشكيل والختصاصات .

143 - محمد مصطفى محمد مصطفى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    33920   وتم ايداعه بتاريخ    

12-11-2002 برقم ايداع   3427 تم التأشير فى تاريخ 24-11-2013  بــ :  

144 - طاهر ماهر مصطفى العشرى  الرئيس التنفيذى   المقيد برقم قيد    106   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2005 برقم ايداع   143 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2015  بــ :  العضو المنتدب - تفويض السيد / 

طاهر ماهر مصطفي العشري بصفته الرئيس التنفيذي العضو المنتدب في التوقيع علي عقود القتراض و العقود 

المتعلقه بالحصول علي التسهيلت الئتمانيه لتمويل راس المال العامل بحد اقصي عشره مليين دولر و كافه 

المستندات المتعلقه بكل ما سبق و كافه ما يتطلبه من اجراءات للتوقيع امام البنوك فيما يتعلق بما ذكر و كذا 

تفويضه في التوقيع علي عقود الضمان و الرهن بكافه انواعه للتسهيلت سالفه الذكر .

145 - عايده الشبراوى غريب فرج سعفان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6109   وتم ايداعه بتاريخ    

31-03-2015 برقم ايداع   541 تم التأشير فى تاريخ 31-03-2015  بــ :  تعيين - مع بقاء حق التوقيع عن 

الشركه ولدى البنوك كما هو دون ادنى تعديل

146 - احمد ابراهيم الدسوقي محمد البنا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    80269   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-1998 برقم ايداع   2733 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2015  بــ :  الموافقة بالجماع على كفالة 

الشركة للغير و تفويض كل من السيد / احمد ابراهيم الدسوقي محمد البنا رئيس مجلس   الدارة و السيد / ابراهيم 

الدسوقى محمد محمد البنا عضو مجلس الدارة المنتدب , و السيد / خالد ابراهيم الدسوقي محمد   البنا عضو 

مجلس الدارة المنتدب , و السيد / محمـد ابراهيم الدسوقي محمـد محمـد البنا عـضـو مجـلس الدارة المنتـدب   في 

تمثيل الشركة و التوقيع نيابة عنها في كفالة الغير ) مجتمعين أو منفردين ( .  ــ الموافقة علي  تفويض كل من 

السيد / احمد إبراهيم الدسوقى محمد البنا رئيس مجلس الدارة و السيد / محمد إبراهيم   الدسوقى محمد محمد البنا 

عضو مجلس الدارة  المنتدب و السيد /  خالد إبراهيم الدسوقى محمد البنا عضو مجلس الدارة   المنتدب و السيد 

/ إبراهيم الدسوقى محمد محمد البنا عضو مجلس الدارة المنتدب ) مجتمعين أو منفردين ( فى التعامل   باسم 

الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقـطاع العام وقـطاع العـمال والـقـطـاع   

الخاص بكافة أشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

وغلق   الحسابات و إستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها و 

التوقيع نيابة عن   الشركة في كفالة الغير وحق الفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسـم   الشركة وضمن أغراضها وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية و الراضى   والسيارات والمنقولت باسم الشركة و لصالحها وكذلك الحق فى تعيين 

وعزل مستخدمى و وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم   و أجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية و إبرام كافة العقود   والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد أو الجـل ولـهم الحـق فى تـوكـيل أو تـفـويـض الغـيـر فى كل   أو بعض ما ذكـر .

147 - عل محمود يوسف سالم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    551   وتم ايداعه بتاريخ    2005-08-15 

برقم ايداع   937 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2016  بــ :  

148 - محمد محمد حسن علي محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    551   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-2005 برقم ايداع   937 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2016  بــ :  
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149 - محمد حسن على محمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    551   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-2005 برقم ايداع   937 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2016  بــ :  يكون  حق الدارة و التوقيع و 

المسئولية امام الجهات الحكومية و الغير حكوميه والرسمية في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها  امام جميع 

الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة  اشكالهم و كذلك 

التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح حسابات و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها 

و الحق فى تعيين و عزل مستخدمى ووكلء الشركه و تحديد مرتباتهم و اجورهم وحق قبض و دفع المبالغ و 

توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركه بالعقد و الجل وتوثيق عقود البيع و اليجار امام الشهر العقاري للشريكين المتضامنين/ 

مصطفي محمد حسن علي محمد و محمد حسن علي محمد مجتمعين او منفردين  واما حق الرهن و القتراض و 

الستدانة من البنوك والتنازل  و البيع للغيرعن  كل او بعض اصول الشركة يكون للشريك المتضامن محمد حسن 

علي محمد منفردا و لهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكرنا عدا الشركاء الموصيين .

150 - مصطفى محمد حسن على محمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    551   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-2005 برقم ايداع   937 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2016  بــ :  

151 - نهلة محمد حسن علي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    551   وتم ايداعه بتاريخ    2005-08-15 

برقم ايداع   937 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2016  بــ :  

152 - مني عبدالعظيم السيد سعد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    551   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-2005 برقم ايداع   937 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2016  بــ :  

153 - محمود عبد الرحمن عبد الكريم عبد الرحمن  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    

6782   وتم ايداعه بتاريخ    06-12-2016 برقم ايداع   2027 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2016  بــ :  )

تجديد مدة مجلس الدارة بذات الختصاصات(

154 - وائل عيد سعيد معوض سروه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3592   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-2000 برقم ايداع   734 تم التأشير فى تاريخ 12-03-2017  بــ :  )استقالة(

155 - نبيل حمدى مصطفى سروه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3592   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-2000 برقم ايداع   734 تم التأشير فى تاريخ 12-03-2017  بــ :  اعادة تشكيل مجلس الدارة

156 - نادي محمود عزمي دردير  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    3592   وتم 

ايداعه بتاريخ    30-08-2000 برقم ايداع   734 تم التأشير فى تاريخ 12-03-2017  بــ :  
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161 - احمد حسن السيد حسن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7243   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2017 برقم ايداع   1593 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2017  بــ :  )اعادة تشكيل مجلس الدارة (  

يمثل رئيس مجلس الدارة  الشركة امام القضاء – يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص 

مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين 

او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين   ولرئيس مجلس الدارة  

السيد / احمد حسن السيد حسن . الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و 

غير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و 

المصارف من سحب وايداع و التوقيع على الشيكات  و فتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان  

التوقيع على عقود التسهيلت المصرفية والئتمانية والرهن وكافة انواع و صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والهيئات المالية وكل ذلك   باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى و 

وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل والتوقيع امام 

مصلحة الشهر العقارى والتوثيق والجهات الحكومية والرسمية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص وفى 

القيام نيابة عن الشركة بكافة المسائل المتعلقة بانشاء الشركات بجمهورية مصر العربية وكما له الحق فى التوقيع 

نيابة عن الشركة على عقود الشركات او نظمها او ايه مستندات اخرى و ادخال اى تعديلت عليها – كما له الحق 

فى تمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية والقيام بتوقيع وتقديم واستلم جميع المستندات اللزمة واتخاذ كافة 

الجراءات لنشر وقيد وتسجيل الشركات بجميع انواعها طبقا لحكام القانون وذلك لستخدامها فى اغراض الشركة 

, و اما حق  القتراض و الرهن و التوقيع على  عقود الشراء و البيع و الرهن  لصول الشركة و ممتلكاتها 

العقارية بموجب موافقة الجمعية العمومية  و لرئيس مجلس الدارة و السيد / جورج عاطف منير شحاته )عضو 

من مجلس الدارة ( مجتمعين الحق فى التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب وايداع و التوقيع على 

الشيكات فيما تجاوز المبلغ ) مائتين و خمسون  الف جنيه مصرى ( كما أن لهما الحق في توكيل الغير في ذلك كله 

أو بعضه.

162 - مي محمد سمير زكي محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7243   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2017 برقم ايداع   1593 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2017  بــ :  

163 - جورج عاطف منير شحاته  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7243   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2017 برقم ايداع   1593 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2017  بــ :  

164 - هشام محمد فهمى نصير  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5300   وتم ايداعه بتاريخ    

12-03-2013 برقم ايداع   458 تم التأشير فى تاريخ 29-11-2017  بــ :  ممثل عن بنك الستثمار القومى 

بدل من السيد الستاذ // نصر قطب قنديل

165 - نصر السيد قطب قنديل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5300   وتم ايداعه بتاريخ    

12-03-2013 برقم ايداع   458 تم التأشير فى تاريخ 29-11-2017  بــ :  ممثل عن بنك الستثمار القومي

166 - احمد محسن سليمان السنوسي يوسف  مدير   المقيد برقم قيد    8157   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2018 برقم ايداع   2255 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2018  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها 

مع لغير 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 للسيد / احمد محسن سليمان السنوسي 

يوسف  منفردا الحق في التعامل باسم الشركه و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و الغير حكومية و 

القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف  و 

كذلك حق التوقيع علي الشيكات و فتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع 

جميع البنوك و المصارف  كذلك له حق التوقيع علي تعقود الشراء لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و 

الراضي و السيارات و له حق التوقيع امام مصلحة الشهر العقاري و التعامل مع السجل التجاري و مصلحة 

الضرائب و له الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و له حق قبض و 

دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و 

الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و له حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

167 - احمد محمد علي عبد الغفار  مدير   المقيد برقم قيد    9056   وتم ايداعه بتاريخ    24-01-2021 برقم 

ايداع   120 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2021  بــ :  )خروج(
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168 - محمد عبدالناصر رفاعى فرغلى  مدير   المقيد برقم قيد    9056   وتم ايداعه بتاريخ    2021-01-24 

برقم ايداع   120 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2021  بــ :  )دخول(

169 - عطيه حسن عطيه حجازى يوسف  مدير   المقيد برقم قيد    9233   وتم ايداعه بتاريخ    

14-07-2021 برقم ايداع   1211 تم التأشير فى تاريخ 14-07-2021  بــ :  

170 - أشرف عبد التواب سليم سليم  مدير عام   المقيد برقم قيد    9233   وتم ايداعه بتاريخ    

14-07-2021 برقم ايداع   1211 تم التأشير فى تاريخ 14-07-2021  بــ :  

171 - زينهم محمد عبد الرحيم فضل  مدير عام   المقيد برقم قيد    9233   وتم ايداعه بتاريخ    

14-07-2021 برقم ايداع   1211 تم التأشير فى تاريخ 14-07-2021  بــ :  

172 - سامح فتحى عبد العزيز  مدير   المقيد برقم قيد    9233   وتم ايداعه بتاريخ    14-07-2021 برقم 

ايداع   1211 تم التأشير فى تاريخ 14-07-2021  بــ :  

173 - هبه فريد محمد حسين  مدير عام   المقيد برقم قيد    9233   وتم ايداعه بتاريخ    14-07-2021 برقم 

ايداع   1211 تم التأشير فى تاريخ 14-07-2021  بــ :  

174 - جورج سامى عبدالمسيح اسحاق  مدير   المقيد برقم قيد    9233   وتم ايداعه بتاريخ    2021-07-14 

برقم ايداع   1211 تم التأشير فى تاريخ 14-07-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم 

مجتمعين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به هذا عقد الشركة او 

القانون الشركات او لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللسادة/ جورج سامي عبد المسيح اسحاق – والسيد / عطية 

حسن عطية حجازي يوسف  الحق في الدارة و التوقيع  مجتمعين ولهم  الحق في التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكاله وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح حسابات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وذلك لهم حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات ولهم حق التوقيع امام مصلحة الشهر العقاري والتعامل مع السجل 

التجاري ومصلحة الضرائب ولهما 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 كل ذلك باسم الشركة ولصالحها وتحقيق 

اغراض الشركة ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

175 - ماجد  حسنى  محمد السيد على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9238   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2021 برقم ايداع   1249 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2021  بــ :  )استقالة(

176 - عصام رمضان الشيباني لغه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9238   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2021 برقم ايداع   1249 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2021  بــ :  ممثل عن شركة ليبيا للستثمار . 

)اعادة تشكيل مجلس الدارة( توقيع )أ( يكون للسيد/ عصام رمضان الشيبانى لغــه بصفته رئيس مجلس الدارة 

ممثل عن شركة ليبيا للستثمار حق الدارة والتوقيع عن الشركة وتمثيل الشركة امام كافة الجهات والمصالح 

الحكومية وغير الحكومية والتوقيع نيابة عن الشركة على عقود التأسيس والتعديل والندماج امام مصلحة الشهر 

العقارى والسجل التجارى والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة القومية 

للتأمينات الجتماعية ومكاتب العمل ومصلحة الضرائب وحق التوقيع على عقود الشراء للسيارات ويكون له الحق 

فى توكيل غيره فى كل او بعض ما ذكر.   ويكون التوقيع على كافة المعاملت البنكية واصدار الشيكات او 

الصكوك والتوقيع على عقود القروض والرهون ايا كان نوعها بما فى ذلك الرهن العقارى والتجارى امام جميع 

البنوك المحلية والجنبية للسيدين/ عصام رمضان الشيبانى لغــه توقيع )أ( وفتحى سامى عبدالتواب توقيع )ب( 

مجتمعين فقط.

177 - فتحى سامى عبد التواب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9238   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2021 برقم ايداع   1249 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2021  بــ :  ممثل عن شركة ليبيا للستثمار .

178 - واصل محمد سالم قرمه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9238   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2021 برقم ايداع   1249 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2021  بــ :  ممثل عن شركة ليبيا للستثمار .

179 - محمود يحيى على الجمال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9238   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2021 برقم ايداع   1249 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2021  بــ :  
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180 - احمد ماجد حسنى محمد السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9238   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2021 برقم ايداع   1249 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2021  بــ :  

181 - اسماء عرفه محمد اسماعيل  مدير   المقيد برقم قيد    9294   وتم ايداعه بتاريخ    07-09-2021 برقم 

ايداع   1517 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2021  بــ :  )استقالة(

182 - نصار سالم نويجع فريج  مدير   المقيد برقم قيد    9294   وتم ايداعه بتاريخ    07-09-2021 برقم 

ايداع   1517 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2021  بــ :  

183 - اسامه احمد خليل محمد حسين  مدير   المقيد برقم قيد    9294   وتم ايداعه بتاريخ    2021-09-07 

برقم ايداع   1517 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2021  بــ :  

184 - عمرو اسامة محمد خاطر  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    1629   وتم ايداعه 

بتاريخ    31-12-1997 برقم ايداع   962 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2022  بــ :  تعديل صلحيات التوقيع 

عن الشركه على النحو التالى :  تفويض الستاذ/ عمرو اسامه محمد خاطر -  رئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب مجتمعا  مع  السيد/ وائل محمد السيد احمد على  المدير المالي للشركة وذلك في تمثيل الشركة والتوقيع 

نيابة عنها امام الجهات الحكومية وغير الحكومية والرسمية والقطاع الخاص والعام والستثماري داخل جمهورية 

مصر العربية وخارجها والتوقيع على عقود اليجار وفي التوقيع علي عقود بيع وشراء السيارات والتوقيع على 

عقود تأسيس الشركات وتعديلها والصلح والقرار والبراء والنكار وحلف اليمين والتحكيم وفي التوقيع على كافة 

الوراق والمستندات بكل ما ذكر ولهم الحق )مجتمعين( في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر او بموجب 

تفويض كتابي موقع منهم مع أيا  من السيد/ احمد زيدان حسنين  أحمد او السيد/  هاني عثمان حسن مع البقاء على 

كافه الصلحيات الوارده فى السجل التجارى كما هى دون تعديل .

226 - جيرهارد سيكورا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3762   وتم ايداعه بتاريخ    2003-11-11 

برقم ايداع   913 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  

227 - الكسندر سيكورا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3762   وتم ايداعه بتاريخ    2003-11-11 

برقم ايداع   913 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  

228 - شادي وجيه ذكري حبشي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3762   وتم ايداعه بتاريخ    

11-11-2003 برقم ايداع   913 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  

185 - ريمون انطون طنوس  مدير   المقيد برقم قيد    9565   وتم ايداعه بتاريخ    14-03-2022 برقم ايداع   

658 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2022  بــ :  : يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير , ولهم مجتمعين 

او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به هذا العقد أو قانون 

الشركات أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.   ولهم الحق مجتمعين او منفردين فى التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص ووزاره 

البترول والهيئة العامه للبترول  بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات ولهم حق التوقيع امام مصلحة الشهر العقاري والتعامل مع السجل 

التجاري ومصلحة الضرائب ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم  

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

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وحق التوقيع على عقود شغل الرض امام 

المنطقة الحره العامه بالسويس وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولتحقيق اغراضها ولهم حق توكيل او تفويض 

الغير فى كل او بعض ما ذكر.  ويكون للمديرين مجتمعين فقط  حق القتراض والرهن  وحق التوقيع على عقود 

البيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل 

او بعض ما ذكر

186 - مازن  غسان فارس  مدير   المقيد برقم قيد    9565   وتم ايداعه بتاريخ    14-03-2022 برقم ايداع   

658 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2022  بــ :  

187 - محمد طارق محمد زياد عنزو  مدير   المقيد برقم قيد    9565   وتم ايداعه بتاريخ    2022-03-14 

برقم ايداع   658 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2022  بــ :  
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188 - مصطفى شاهين

 Mustafa Sahin  مدير عام   المقيد برقم قيد    6638   وتم ايداعه بتاريخ    27-07-2016 برقم ايداع   

1189 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركة مجتمعين او منفردين في علقتهم مع 

الغير في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية 

والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم , وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف , وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

, ولهم مجتمعين او منفردين حق التوقيع أمام مصلحة الشهر العقاري والسجل التجاري ومصلحة الضرائب 

وضرائب المبيعات والهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية وجميع الجهات الحكومية التي ذكرت 

والتي لم تذكر . ولهم الحق في تعيين أو عزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل عن الشركة  ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل ما 

ذكر مجتمعين او منفردين .  أما فيما يتعلق بحق التوقيع على كافة عقود القتراض والرهن واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان والتوقيع على عقود البيع والرهن بكافة أنواعها لكافة أصول الشركة بما فيها من ثابت او منقول 

لصالح البنوك او للغير ومن كافة الجهات الحكومية والغير حكومة الخاصة بذلك فلهم حق التوقيع مجتمعين فقط 

على ذلك .

189 - طارق ابراهيم محمود ابراهيم  مدير عام   المقيد برقم قيد    6638   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2016 برقم ايداع   1189 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2022  بــ :  

190 - ريتشارد كيرك كومبتون RICHARD KIRK COMPTON  مدير عام   المقيد برقم قيد    6638   

وتم ايداعه بتاريخ    27-07-2016 برقم ايداع   1189 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2022  بــ :  

191 - امين ابرهيم محمد ابو كرات  شريك   المقيد برقم قيد    6638   وتم ايداعه بتاريخ    2016-07-27 

برقم ايداع   1189 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2022  بــ :  غير مدير

192 - رامز جورج امين يوسف  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    4332   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-11-2004 برقم ايداع   1326 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  

193 - محمد محمود رضا السيد  الرئيس التنفيذى   المقيد برقم قيد    4332   وتم ايداعه بتاريخ    

28-11-2004 برقم ايداع   1326 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  وعضو مجلس دارة منتدب .

194 - نديم رامز جورج امين يوسف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4332   وتم ايداعه بتاريخ    

28-11-2004 برقم ايداع   1326 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  

195 - عصام عزوز حسب ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4332   وتم ايداعه بتاريخ    

28-11-2004 برقم ايداع   1326 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  )استقالة(

196 - فتحى حافظ لطف ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4332   وتم ايداعه بتاريخ    

28-11-2004 برقم ايداع   1326 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  )استقالة(
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197 - جورج امين يوسف مرزوق  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    4332   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-11-2004 برقم ايداع   1326 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  ) اعادة تشكيل مجلس 

الدارة ( اعادة توزيع الصلحيات : * البقاء علي كافة الصلحيات والختصاصات بالسجل التجاري كما هي 

للدكتور جورج أمين يوسف مرزوق  بصفته رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب , وتعديل صلحيات الدكتور / 

رامز جورج أمين يوسف بصفته نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب ليكون لكل منهم أوسع السلطات فى 

التعامل بإسم الشركة ولحسابها وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من حق التوقيع و 

السحب واليداع وفتح الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان والعتمادات المستندية وحق القتراض 

وتقديم كافة الضمانات لذلك ومنها على سبيل المثال ل الحصر رهن كافة أصول الشركة المادية والتجارية 

وممتلكاتها العقارية  والراضى والسيارات وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهــــم منفردين الحق 

فى البيع للنفس أو للغير للصول والموجودات الخاصة بالشركة سواء كانت ثابتة أو منقولة ) وعلى سبيل المثال ل 

الحصر السيارات ,  العقارات بكافة أنواعها , الموجودات بكافة أنواعها ( وكافة الصول والموجودات والتوقيع 

على عقود القروض والتسهيلت الئتمانية الممنوحة من البنوك للشركة وكذلك تقديم الضمانات والرهونات اللزمة 

لهذا الغرض والتسهيلت والتوقيع على كافة الوراق , والتوقيع على كافة عقود البيع والشراء واليجار )منفردين 

( وكل ذلك بأسم الشركة والتوقيع على عقود التأسيس امام مصلحة الشهر العقارى , وتعديلها وتغيير نشاط الشركة 

وكل ما يلزم لنشاط الشركة , ولهم الحق منفردين فى التوقيع والتمثيل أمام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة 

والتسجيل التجارى والهيئة القومية للتأمينات الجتماعية ومكاتبها المختلفة واللجنة الفنية للمقاولت ووزارة القوى 

العاملة ومديرياتها ومكاتبها المختلفة وفتح ملفات التأمينات الجتماعية والشهر العقارى والتوقيع على عقود التعديل 

ولهم الحق منفردين فى مناقشة حسابات الشركة أمام مصلحة الضرائب العامة ومأمورياتها المختلفة ولجان الطعن 

وأمام مصلحة الضرائب على المبيعات ومأمورياتها المختلفة ولجان التظلم والتحكيم وفى تمثيل الشركة والحضور 

نيابة عن الشركة والطلع وتسليم وتقديم البيانات والمذكرات والتقديرات التي تلزم في كل ما له صلة   بالعلقة 

بين الشركة ومصلحة الضرائب أو إدارتها ومراقباتها وأمام لجان الطعن واللجان الداخلية والتصالح وأمام الخبراء 

المنتدبين من قبل المحاكم لهذا الموضوع أو ما يتفرع عنه أو منه , ولرئيس مجلس الدارة أو نائبه الحق في 

التصالح والتنازل في القضايا التي تخص الشركة , وكذلك فى توكيل المحامين بشأن التصالح والتنازل فى القضايا 

التى تخص الشركة كما لهم الحق فى تعيين  * وعزل موظفى ومستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكذلك حق 

كفالة الغير وحق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .  * ويحق للسيد المهندس / محمد محمود رضا 

السيد  الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب والسيد مكاري وديع فهيم المدير المالي ) مجتمعين ( التوقيع علي 

الشيكات والتحويلت البنكية بحد أقصي مبلغ 50 ألف جنيها .   * ويحق للسيد المهندس / محمد محمود رضا السيد  

الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب في اتخاذ كافة الجراءات اللزمة قبـــــل كافـــــة الجهات الحكومية وغير 

الحكومية لعتماد هذا المحضر والتأشيــــــر بمضمونه في السجل التجاري والتوقيع أمام الهيئة العامة للستثمار 

والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية و الهيئة القومية للتأمينات  الجتماعية ومكاتبها 

المختلفة واللجنة الفنية للمقاولت ووزارة القوي العاملة ومديرياتها ومكاتبها المختلفة وفتح ملفات التأمينات والشهر 

العقاري والتعامل والوقيع وتمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية والخاصة والتعامل والتوقيع علي العقود مع 

الموردين والعملء فيما يخص انتاج الشركة.

198 - اندرو عادل جورجي باسيليوس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4332   وتم ايداعه بتاريخ    

28-11-2004 برقم ايداع   1326 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  ممثل عن شركة ان اس ميديكير 

للرعاية الصحية .
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199 - منه ا عبد العزيز محمد عبد العزيز  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    8701   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-2019 برقم ايداع   2721 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  يكون حق الداره والتوقيع 

والمسئوليه أمام الجهات الرسميه للشريك التضامن السيده/منه ا عبد العزيز محمد عبد العزيز منفرد وله منفرد 

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

وقطاع العمال القطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح 

حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والتوقيع على عقودالقتراض والرهن بكافه أنواعها 

لكافة أصول الشركه بما فيها الثابت والمنقول وذلك لنفس أو الغير وكل ذلك باسم الشركه ولمصلحتها وتحقيق 

أغراضها وله كافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركه وضمن أغراضها وكذلك له 

حق التوقيع على عقود الشراء والبيع لحول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والتوقيع لدى 

الشهر العقارى وله الحق فى تعين وعزل مستخدمة ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع 

المبلغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاري وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد والجل وله الحق فى تفويض أو توكيل الغير وذلك لصاح البنوك أو الغير فى 

كل أو بعض ما ذكر ولهحق التوقيع على عقود كفالة الغير وذلك فيما عدا الشريك الموصى .

200 - محمد إبراهيم السيد إبراهيم صالح  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    9680   وتم 

ايداعه بتاريخ    19-06-2022 برقم ايداع   1553 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2022  بــ :  -منح رئيس 

مجلس الدارة منفردا– صلحيات التوقيع التالية:  حق تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والغير للتعامل والتوقيع باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية بما في ذلك المحافظات 

والبلديات وهيئة التأمينات الجتماعية ومصالح الضرائب بكافة أنواعها بما في ذلك مصلحة ضريبة القيمة المضافة 

وكافة مكاتب الشهر العقاري ومصالح الجمارك وهيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة 

العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الرقابة الصناعية ومصلحة العلمات 

التجارية والمواصفات القياسية وحقوق الملكية الفكرية وكذلك تمثيل الشركة أمام أقسام الشرطة, واستصدار وتجديد 

كافة أنواع التراخيص والموافقات المطلوبة, والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات الضمان وإصدار السندات الذنية وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف باسم الشركة وضمن أغراضها وذلك كله دون حد أقصى, وحق ابرام والتوقيع باسم 

الشركة على كافة أنواع العقود بما في ذلك عقود البيع البتدائية والنهائية )فيما عدا الصول الثابتة (وعقود الشراء 

وعقود اليجار والنتفاع - حق ابرام والتوقيع باسم الشركة على عقود القروض والتسهيلت الئتمانية والعتمادات 

المستندية والرهن دون حد أقصى والتوقيع على جميع المستندات والنماذج والطلبات المتعلقة بمنح التسهيلت 

البنكية التصرف باسم الشركة في منقولت الشركة وممتلكاتها بما في ذلك السيارات, والتوقيع على كافة المستندات 

اللزمة لتسجيل السيارات أمام كافة الجهات والمصالح الحكومية بما في ذلك كافة إدارات المرور التوقيع باسم 

الشركة وتجديد بوالص التأمين بكافة أنواعها, وتعيين وعزل موظفي ومستخدمي ووكلء الشركة والتوقيع وإبرام 

عقود تقديم الخدمات, إقامة أو تعديل أي نظام تقاعدي أو مكافأة أو خطة حوافز لموظفي الشركة, والتوقيع علي 

عقود تأسيس الشركات وتجديد السجل التجاري للشركة, وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر 

وذلك في حدود الصلحيات الممنوحة اليه .

201 - محمد إبراهيم السيد إبراهيم صالح  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    9680   وتم 

ايداعه بتاريخ    19-06-2022 برقم ايداع   1553 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2022  بــ :  منح السيد/ 

محمد إبراهيم السيد إبراهيم صالح الحق في التوقيع على عقود القتراض والرهن باسم الشركة ونيابة عنها.

202 - محمود احمد ابوالمجد حسين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9723   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-2022 برقم ايداع   1902 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  

203 - عز الدين محمد عباس محمد حسن القل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9724   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-2022 برقم ايداع   1907 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  

204 - محمد عبد ا السيد محمد تاج الدين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5090   وتم ايداعه بتاريخ    

04-08-2022 برقم ايداع   1945 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  

205 - محسن محمد سمير مصطفي المشوادي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    5179   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2012 برقم ايداع   197 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  )خروج(
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206 - حمدى السيد على الراعى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    5179   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2012 برقم ايداع   197 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسميه للشريك المتضامن/ حمدى السيد علي الراعي  له منفردا حق التعامل بأسم الشركة 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها  وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وله الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله الحق في قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد وبالجل وللشريك 

المتضامن منفردا حق التوقيع علي عقود القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكرعدا 

الشريكة الموصية .

207 - طارق محمد نبيل سريو  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    70605   وتم ايداعه بتاريخ    

06-07-1993 برقم ايداع   2902 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  )دخول(

208 - علء محمد نبيل شريف  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    70605   وتم ايداعه بتاريخ    

06-07-1993 برقم ايداع   2902 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  دخول(

209 - محمد نبيل محمد علي سريو  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    70605   وتم ايداعه بتاريخ    

06-07-1993 برقم ايداع   2902 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  يكون حق الداره والتوقيع 

والمسؤوليه امام الجهات الرسميه للشركاء المتضامنين   -ويكون للسيد / محمد نبيل محمد على سريو منفردا -     

حق تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها على عقود القتراض والرهن من البنوك  و كفالة الغير  وشراء وبيع اصول 

الشركة والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات     وله حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر   -وللسيد / 

طارق محمد نبيل سريو - والسيد /علء  محمد نبيل سريو مجتمعين فقط حق تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها 

على عقود القتراض والرهن من البنوك  و كفالة الغير  وشراء وبيع اصول الشركة والتوقيع على الشيكات    

ولهم جمعيا حق الدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين   فى  ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر  -

تمثيل الشركة وادارتها والتعامل باسمها امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وامام كافة الجهات الخكومية والغير 

حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص والتوقيع على كافة العقود امام الهيئة العامة للستثمار 

ومصلحة الشهر العقارى والسجل التجارى والضرائب العامة والقيمة المضافة  وفتح وغلق الحسابات والسحب 

واليداع .

210 - محمد وحيد بدرالدين الصوفى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    70605   وتم ايداعه بتاريخ    

06-07-1993 برقم ايداع   2902 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  )خروج للوفاة(

211 - محمد صبحي شهدي علي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9230   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-10 

برقم ايداع   1990 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  

212 - محمد احمد محمد مهدى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5891   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-13 

برقم ايداع   2017 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2022  بــ :  

213 - علء سعد الدين بدران  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    2128   وتم ايداعه بتاريخ    1999-07-19 

برقم ايداع   432 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع و المسئولية امام الجهات 

الرسمية  للشريك المتضامن/ علء سعدالدين بدران منفردا وللشريك المتضامن/ عادل علء سعدالدين مجتمعا فقط 

مع الشريك/علء سعدالدين بدران فقط .

214 - عادل علء سعد الدين بدران  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2128   وتم ايداعه بتاريخ    

19-07-1999 برقم ايداع   432 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  

215 - عالية علء سعد الدين بدران  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2128   وتم ايداعه بتاريخ    

19-07-1999 برقم ايداع   432 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  

216 - عادل سعد الدين بدران السيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2128   وتم ايداعه بتاريخ    

19-07-1999 برقم ايداع   432 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  
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217 - عبد الرحمن محمد مختار عبد الرحمن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9742   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2022 برقم ايداع   2058 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  

218 - برهان حاتم بهال كباديا  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    27   وتم ايداعه بتاريخ    2005-03-29 

برقم ايداع   35 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  تعديل صفته من شريك متضامن الي شريك موصي .

219 - منال محمود خليفه جوده  شريك موصى   المقيد برقم قيد    27   وتم ايداعه بتاريخ    2005-03-29 

برقم ايداع   35 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  

220 - زيكى جوكجوز  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    27   وتم ايداعه بتاريخ    29-03-2005 برقم 

ايداع   35 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع امام الجهات الرسمية للشريكين 

  AHMET HIZMETCI والسيد/ احمد هيزمتشي  ZEKI GOKGOZ المتضامنين / زيكى جوك جوز

مجتمعين او منفردين ولهما كافة الصلحيات ولهما حق التعامل مع البنوك وفتح الحسابات البنكية واعتمادات 

التصدير والستيراد والقتراض ورهن اموال واصول الشركة وكذلك بيع جميع مقومات الشركة المادية والمعنوية 

والمنقولت وكذلك بيع وشراء السيارات ونقل ملكيتها امام الشهر العقاري وادارات المرور .

221 - احمد هيزمتشى AHMET HIZMETCI  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    27   وتم ايداعه بتاريخ    

29-03-2005 برقم ايداع   35 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  

222 - طارق وجيه ذكرى حبيش  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3762   وتم ايداعه بتاريخ    

11-11-2003 برقم ايداع   913 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  التجديد لمجلس الدارة الحالي لمدة 

ثلث سنوات مع بقاء سلطات التوقيع عن الشركة كما هي بدون تعديل .

223 - شريف رمزى عياد جرجس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3762   وتم ايداعه بتاريخ    

11-11-2003 برقم ايداع   913 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  

224 - طارق حبشى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3762   وتم ايداعه بتاريخ    11-11-2003 برقم 

ايداع   913 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  تعديل جنسيته من مصرى الى نمساوى

225 - اوليفر سيكورا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3762   وتم ايداعه بتاريخ    2003-11-11 

برقم ايداع   913 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  

229 - طارق وجيه ذكرى حبيش  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3762   وتم ايداعه بتاريخ    

11-11-2003 برقم ايداع   913 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  يملك حق التوقيع علي معاملت 

الشركة و تعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت و التعهدات من مجلس الدارة , و للمجلس 

الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين و ان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين 

.

230 - احمد عثمان عبدالحميد السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9750   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2022 برقم ايداع   2150 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  

231 - اسلم محمد درويش ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9751   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-24 

برقم ايداع   2152 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  

232 - سامر محيى زكريا جاد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9752   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-25 

برقم ايداع   2165 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2022  بــ :  

233 - لوجين تامر محمد محمد سليمان  شريك موصى   المقيد برقم قيد    6883   وتم ايداعه بتاريخ    

05-02-2017 برقم ايداع   233 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2022  بــ :  

234 - حنين تامر محمد محمد سليمان  شريك موصى   المقيد برقم قيد    6883   وتم ايداعه بتاريخ    

05-02-2017 برقم ايداع   233 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2022  بــ :  

235 - محمد خالد عبد العال السمان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    6883   وتم ايداعه بتاريخ    

05-02-2017 برقم ايداع   233 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2022  بــ :  
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236 - تامر محمد محمد سليمان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    6883   وتم ايداعه بتاريخ    

05-02-2017 برقم ايداع   233 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركالمتضامن     السيد / تامر محمد محمد سليمان وله الحق فى التعامل بإسم 

الشركة وضمن أغراضها أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة أشكالهم وكذا التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات 

وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

وكذا له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

وله حق التوقيع أمام مصلحة الشهر العقاري والتعامل مع السجل التجارى ومصلحة الضرائب وله الحق فى تعيين 

وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر و ذلك فيما عدا الشركاء الموصيين.

237 - محمد تامر محمد محمد سليمان  شريك موصى   المقيد برقم قيد    6883   وتم ايداعه بتاريخ    

05-02-2017 برقم ايداع   233 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2022  بــ :  
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تجديد افراد

1 - اليوسف للملبس الجاهزه لصاحبها شريف صلح الدين علي ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4856   

قيدت فى   01-08-2012 برقم ايداع    1203 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-31

2 - جيهانكو لمنتجات اللبان والعصائر لصاحبتها انتصار رجب محمد عبد النبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

4600   قيدت فى   21-02-2012 برقم ايداع    360 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-02-20

3 - النيل لستصلح الراضى لصاحبها محمد ابراهيم غازى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2837   قيدت 

فى   23-04-2009 برقم ايداع    502 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-04-22

4 - كاترين للحجار الكريمة وشبه الكريمة سعيد عبد المقصود على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   38812   

قيدت فى   28-04-2002 برقم ايداع    1328 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-27

5 - نيو كاربت للغزل والنسيج لصاحبها هاني محمد حسن عبد الحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7061   قيدت 

فى   13-03-2017 برقم ايداع    618 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-12

6 - الخواجه لستصلح الراضى و النتاج الحيوانى لصاحبها ابراهيم احمد محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   7075   قيدت فى   26-03-2017 برقم ايداع    706 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-03-25

7 - المصرية لعمال الخراطه لصاحبها على محمد السيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1243   قيدت فى   

10-12-2006 برقم ايداع    1448 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-12-09

8 - العالمية لتصنيع خطوط النتاج لصاحبها محمد رفاعى محمود عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1716   

قيدت فى   25-07-2007 برقم ايداع    1099 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-24

9 - ماجى للنسيج لصاحبها محمد لطفى محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3729   قيدت فى   

16-08-2010 برقم ايداع    1831 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-08-15

10 - النور للصناعات لصاحبها محمد علي عوض ابوطريه وفقا للقانون 72 لسنة 2017  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   7271   قيدت فى   10-09-2017 برقم ايداع    1778 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-09-09

11 - سينا غاز لصاحبها اسامة اسماعيل عبد ا اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1512   قيدت فى   

24-04-2007 برقم ايداع    557 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-23

12 - توب لين للنقل البري و التوريدات لصاحبها عادل محمد طاهر حسين النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

4891   قيدت فى   05-09-2012 برقم ايداع    1341 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-09-04

13 - بيج ستار للصناعات لصاحبتها يسرا محمد سالمان سالم وفقا للقانون 72 لسنة 2017  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   7285   قيدت فى   19-09-2017 برقم ايداع    1828 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-09-18

Page 53 of 56 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

تجديد شركات

1 - ليدى ايجيبت تورز للسياحة   شركة سبق قيدها برقم :   2272  قيدت فى  13-05-2008 برقم ايداع   731 

وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/05/2023  12:00:00ص

2 - عروس القناة لمنتجات اللبان   شركة سبق قيدها برقم :   7219  قيدت فى  01-08-2017 برقم ايداع   

1502 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/07/2027  12:00:00ص

3 - أجوتاك ش 0 ذ 0 م 0 م   شركة سبق قيدها برقم :   1774  قيدت فى  19-08-2007 برقم ايداع   1235 

وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/08/2027  12:00:00ص

4 - خلفاء عبد ا ابراهيم المخزنجى   شركة سبق قيدها برقم :   24869  قيدت فى  19-06-1991 برقم ايداع   

1379 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/06/2026  12:00:00ص

5 - جرين ساند للستثمار والتنميه الزراعيه)محمد مصطفى وشركاه(   شركة سبق قيدها برقم :   35902  قيدت 

فى  21-03-2004 برقم ايداع   716 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/03/2024  12:00:00ص

6 - جرين لند للستثمار والتنمية الزراعية )محمد مصطفى وشركاه(   شركة سبق قيدها برقم :   35902  قيدت 

فى  21-03-2004 برقم ايداع   717 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/03/2024  12:00:00ص

7 - شركة النساجون الشرقيون للسجاد ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   493  قيدت فى  03-07-2005 برقم 

ايداع   727 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/07/2025  12:00:00

ص

8 - بلل حمدى كردية وشريكه 00 السمه التجاريه للشركه 00 المصرية لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية .   شركة 

سبق قيدها برقم :   1660  قيدت فى  27-06-2007 برقم ايداع   951 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  26/06/2027  12:00:00ص

9 - الفجر لصناعة المواسير البلستيك ومستلزمات الزراعة . ش 0 م 0 م   شركة سبق قيدها برقم :   1743  

قيدت فى  07-08-2007 برقم ايداع   1179 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  06/08/2027  12:00:00ص

10 - الفجر لصناعة المواسير البلستيكية ومستلزمات الزراعة .   شركة سبق قيدها برقم :   1744  قيدت فى  

07-08-2007 برقم ايداع   1180 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/08/2027  12:00:00ص

11 - شركة مجال الطاقة ))Power field Company )PFC(   شركة سبق قيدها برقم :   7253  قيدت فى  

24-08-2017 برقم ايداع   1678 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/08/2027  12:00:00ص

12 - تعديل السم التجارى : وائل عبد الفتاح حسين سرحان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   1456  قيدت 

فى  03-04-2007 برقم ايداع   436 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/04/2027  12:00:00ص

13 - محسن محمد عامر على وشركاه- والسمة التجارية - سانتاناوورلد كلس سوتنج داينج أند فنشنج للمنسوجات   

شركة سبق قيدها برقم :   1790  قيدت فى  26-08-2007 برقم ايداع   1270 وفى تاريخ  2022-08-08  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/08/2027  12:00:00ص

14 - رامي محمد جمال الدين على وأحمد عبد اللطيف عوض وشركائهم   شركة سبق قيدها برقم :   4716  

قيدت فى  08-05-2012 برقم ايداع   832 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  07/05/2027  12:00:00ص

15 - علء انور محمد العشى وشريكه 00 السمه التجاريه للشركه : ديما فاشون للستثمار الصناعى   شركة سبق 

قيدها برقم :   4854  قيدت فى  31-07-2012 برقم ايداع   1194 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  30/07/2027  12:00:00ص
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16 - أحمد مصطفى محمود أبو العل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   5011  قيدت فى  2012-11-01 

برقم ايداع   1690 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/10/2022  

12:00:00ص

17 - أى اف جى للتجارة شركة ذات مسئولية محدودة   شركة سبق قيدها برقم :   1705  قيدت فى  

07-06-2012 برقم ايداع   1000005 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/06/2027  12:00:00ص

18 - أى اف جى للتجارة شركة ذات مسئولية محدودة   شركة سبق قيدها برقم :   1705  قيدت فى  

07-06-2012 برقم ايداع   1000006 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/06/2027  12:00:00ص

19 - أى اف جى للتجارة شركة ذات مسئولية محدودة   شركة سبق قيدها برقم :   1705  قيدت فى  

19-06-2012 برقم ايداع   1000007 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/06/2027  12:00:00ص

20 - محمد أحمد عبد الهادى وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   4630  قيدت فى  11-03-2012 برقم ايداع   

490 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/03/2027  12:00:00ص

21 - احمد محمد محمد الجابرى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   528  قيدت فى  26-05-2005 برقم ايداع   

845 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/05/2025  12:00:00ص

22 - مستشفى الصفا التخصصى )زينات مصطفى كامل الحيالى وشريكها(   شركة سبق قيدها برقم :   10361  

قيدت فى  04-01-2004 برقم ايداع   7 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/01/2024  12:00:00ص

23 - بورسعيد للتنميه التجاريه الحديثه )سودانكو (   شركة سبق قيدها برقم :   34302  قيدت فى  

02-09-1997 برقم ايداع   3058 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/09/2027  12:00:00ص

24 - الشركة المصرية لبلوكات النود الكربونية بنظام المناطق الحرة الخاصة .) EGYPTANODE (   شركة 

سبق قيدها برقم :   1798  قيدت فى  30-08-2007 برقم ايداع   1290 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  29/08/2027  12:00:00ص

IMERYS CERAMICS Egypt - 25 ايمريس مصر لصناعة السيراميك   شركة سبق قيدها برقم :   

4876  قيدت فى  23-08-2012 برقم ايداع   1210 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  22/08/2027  12:00:00ص

26 - المصريه الدوليه للتوكيلت والخدمات الملحيه   شركة سبق قيدها برقم :   9740  قيدت فى  

14-05-1998 برقم ايداع   1395 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/05/2023  12:00:00ص

27 - عيد الصله على النبى محمود درغام وشريكتيه   شركة سبق قيدها برقم :   4913  قيدت فى  

17-09-2012 برقم ايداع   1403 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/09/2027  12:00:00ص

28 - شركه مركز تكنولوجيا الشعه )تكنو سكان (   شركة سبق قيدها برقم :   843  قيدت فى  2006-04-16 

برقم ايداع   259 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/04/2026  

12:00:00ص

29 - جولدن كوست للفنادق والقرى السياحية والمشروعات الترفيهية   شركة سبق قيدها برقم :   4615  قيدت 

فى  01-03-2012 برقم ايداع   417 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/02/2027  12:00:00ص

30 - جولدن كوست للفنادق والقرى السياحية والمشروعات الترفيهية   شركة سبق قيدها برقم :   4615  قيدت 

فى  21-01-2010 برقم ايداع   1000001 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  20/01/2025  12:00:00ص
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31 - بورسعيد لنتاج مواد البناء _قصير الديل اخوان _ محمد يحى محمد قصير الديل وشريكيه   شركة سبق 

قيدها برقم :   43438  قيدت فى  13-10-2004 برقم ايداع   4617 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  12/10/2024  12:00:00ص

32 - لوكاستا للخدمات الهندسية - منطقة حرة 

Lucasta For Engineering Services   شركة سبق قيدها برقم :   6388  قيدت فى  2015-11-22 

برقم ايداع   1908 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/11/2025  

12:00:00ص

33 - السكندرية والسعودية للمشروعات السياحية   شركة سبق قيدها برقم :   1321  قيدت فى  2007-01-29 

برقم ايداع   121 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/01/2027  

12:00:00ص

34 - محمود فارس عبد الخالق حسين وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   4816  قيدت فى  2012-06-27 

برقم ايداع   1049 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/06/2027  

12:00:00ص

35 - اسم الشركه اصبح : هاديتكس للمنسوجات و الملبس الجاهزة  ش 0ذ 0 م 0 م   شركة سبق قيدها برقم :   

96175  قيدت فى  01-06-2002 برقم ايداع   3262 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  31/05/2027  12:00:00ص

36 - وافا للستثمار الزراعى و الحيوانى   شركة سبق قيدها برقم :   6519  قيدت فى  24-03-2016 برقم 

ايداع   489 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/03/2026  12:00:00

ص

37 - محمد السيد السيد كيوان و شريكة   شركة سبق قيدها برقم :   6875  قيدت فى  05-02-2017 برقم 

ايداع   225 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/02/2027  12:00:00

ص

38 - تعديل السم التجارى الى : جمال حسنى وطارق عمار و شركاهم   شركة سبق قيدها برقم :   39996  

قيدت فى  02-07-2002 برقم ايداع   2462 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  01/07/2027  12:00:00ص

39 - ليفنت للستثمار الزراعي   شركة سبق قيدها برقم :   7207  قيدت فى  19-07-2017 برقم ايداع   

1423 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/07/2027  12:00:00ص

40 - موفينبك شرم الشيخ ريزورت- البحر الحمر   شركة سبق قيدها برقم :   1777  قيدت فى  

19-08-2007 برقم ايداع   1238 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/08/2027  12:00:00ص

41 - مصر للعمار و التنمية السياحية المتكاملة - شرم لند   شركة سبق قيدها برقم :   4881  قيدت فى  

29-08-2012 برقم ايداع   1294 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/08/2027  12:00:00ص

42 - حجيج للحاق العمالة المصرية بالخارج )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   6737  قيدت فى  

07-11-2016 برقم ايداع   1811 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/11/2026  12:00:00ص
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