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قيود أفراد

1 - السعدانة للتجارة لصاحبها ) زكى محمد البشير المين ( تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 

01-02-2023 برقم ايداع 1494 ورقم قيد 28311    محل رئيسى  عن   . تجارة الجملة والتجزئة داخل 

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

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

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

التراخيص اللزمة لمباشرة   نشاطها., بجهة محافظة الجيزة 37 شارع الجمهورية - الطالبية - فيصل -

2 - دراجون DRAGON تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1499 ورقم 

قيد 28312    محل رئيسى  عن انشطة من داخل ق 72 لسنة 2017  تجاره الجمله والتجزئة داخل المناطق 

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

بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 365 لسنه 2008  

انشطه من خارج ق 72 لسنه 2017   اقامة وتشغيل وإدارة الكافتيريات الثابتة لتقديم جميع انواع المشروبات عدا 

الكحوليه  تلتزم المنشأه بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم 

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

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

واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطهاا, بجهة محافظة 

الجيزة 5 شارع حسن محمد - الهرم - الطالبية

3 - . تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1546 ورقم قيد 28325    محل 

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

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

قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356   لسنه 2008     استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية 

التي تجعلها قابلة للستزراع. استزراع الراضي المستصلحة.   ويششترط في الحالتين أن تكون الراضي مخصصة 

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

انشطه خارج ق 72 لسنه 2017     المقاولت العامه   التوريدات العمومية   تلتزم المنشأه بإفراد حسابات ماليه 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام المنشأه بهذا الشرط يسقط حقها في 

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

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

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة   نشاطها., بجهة محافظة الجيزة شارع محمد فريد بجوار 

مجلس المدنية - اوسيم - مركز اوسيم

6 - نيو لند  NEW LAND لصاحبها ) محمد عاطف عبد المعز عبد الرازق

 ( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1651 ورقم قيد 28366    محل 

رئيسى  عن     النشطة من داخل قانون 72 لسنة 2017    - إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللحوم والدواجن والمواد 

الغذائية وتعبئة وتغليف المواد الغذائية.    -اقامه وتشغيل الثلجات والمحطات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه 

والمنتجات الصناعيه والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها    تجاره الجمله والتجزئه داخل المناطق النائية 

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

رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 ومراعاة قرار رئيس الجمهورية مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008.  

انشطه خارج قانون 72 لسنة 2017  - التوريدات العموميه, بجهة محافظة الجيزة 35 شارع مبارك - برك الخيام 

-

Page 2 of 275 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 - الفتح لتجاره الجمله والتجزئه للملبس الجاهزه لصاحبها  ) فايزه احمد حلمي اسماعيل ( تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1777 ورقم قيد 28418    محل رئيسى  عن  تجارة  الجمله 

والتجزئه للملبس الجاهزه   داخل المناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده في ما عدا منطقه شبه جزيره 

سيناء فيلزم موفقه. الهيئه مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 ومراعاه قرار 

رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008 مع مراعاه احكام وقوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى 

المنشاه الحصول على كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها, بجهة محافظة الجيزة 20- الطريق السريع - ميت 

القائد - العياط

4 - . تاجر فرد  رأس ماله 2,000,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1562 ورقم قيد 28333    

محل رئيسى  عن   اقامة وتشغيل مصنع للتعبئة والتغليف وبالخص جميع المواد الغذائية. تجارة الجملة والتجزئة 

وبالخص الزيوت المعدنية والمنتجات البترولية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه 

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

قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008 . استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي 

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

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

الغمر   فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة ???? وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 

لسنة   . اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله 

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

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

اجمالي مساحه الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقة اليوانيه للمشروع   . أقامه 

وتشغيل يخوت السفارى على ال يقل مستواها عن ثلثه نجوم   اقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملعب الجولف 

ومراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها. السياحه العلجيه للمرضى وذلك بتنظيم اجراءات الحجز 

لدى المستشفيات والمراكز الطبيه والعلجية في جميع   التخصصات لعلجهم وكل ما سبق ل يشمل نشاط الوساطه 

في التامين . الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم 

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

رئيس الجمهورية رقم   356 لسنة 2008   أنشطة خارج قانون الستثمار 72   - التوريدات العمومية وبالخص 

توريد المعدات الثقيلة.   المقاولت العامة.   - التوكيلت التجارية. تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 

1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية .   الستيراد   تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982في 

شأن سجل المستوردين وتعديلته .   - التصدير   - التسويق للمنتجات .   تلتزم المنشأه بإفراد حسابات مالية مستقلة 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام المنشأه بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز 

الواردة بقانون الستثمار رقم ?? لسنة ???? على ان ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز 

الواردة بذات القانون   مع مراعاة نشاطها.   احكام القوانين واللوائح والقرار السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة, بجهة محافظة الجيزة 161 منطقة ب شارع جاردينيا - حدائق الهرام - الهرم
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5 - رؤية للتجارة وتأجير مساحات العمل المشتركة لصاحبها )دهب طه حسن خلف( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1622 ورقم قيد 28354    محل رئيسى  عن   . انشطة داخل 

قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 - تجارة الجملة والتجزئة داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة 

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

2007 و مراعاة قرار رئيس جمهوريه   مصر العربية رقم 356 لسنه 2008(   - إدخال البيانات علي الحاسبات 

وبالوسائل اللكترونية. انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017   - تأجير مساحات العمل المشتركة.   - 

تقديم خدمات رجال العمال من فاكس - تصوير - تليفون - كتابة كمبيوتر - طباعة الوراق( تلتزم المنشأة بإفراد 

حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة وفى حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في 

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

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

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة   نشاطها., بجهة محافظة الجيزة 159 ش الهرم - 

الدور الثاني - علوى - شقة رقم - 15 الكوم الخضر

- بجوار فندق ابو الهول بالس -

7 - ايبك أرت سليوشنز  EPic Souiutions  لصاحبها ) حسام السيد محمد سليمان شلش( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 1670 ورقم قيد 28371    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع جميع انواع    اللوحات المعدنية والخشبية   تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات    

العمرانية الجديده فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ماورد بقرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008   انشطة 

خارج قانون 72  - التوريدات العمومية   الدعايه والعلن بكافة الوسائل المسموعه والمقرؤه والمرئية  تلتزم 

المنشأة بأفراد حسابات مالية مستقلة للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط 

يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 على التتمتع النشطة خارج قانون 

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

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة الجيزة 2 ش المشعل متفرع من 

 ترعة السواحل - طناش - الوراق

8 - سمارت هومز SMART HOMES لصاحبها ) نهله صلح حسين ابو العل( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 1701 ورقم قيد 28381    محل رئيسى  عن   انشطه داخل 

ق 72لسنه 2017   اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية 

والنشطة المكمله او المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية أو ثقافية , واستكمال 

المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى 

السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالي مساحه الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من 

الطاقه اليوانيه للمشروع   . انشطه خارج ق 72لسنه 2017   التسويق العقارى   تلتزم المنشأه بإفراد حسابات 

ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام المنشأه بهذا الشرط يسقط حقها في 

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

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

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة, بجهة محافظة الجيزة 18 شارع النزهه - الحي الول -
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9 - ترانزيشن TRANSITION لصاحبها عبد ا رأفت عارف عبد الرحيم تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1746 ورقم قيد 28404    محل رئيسى  عن  انشطة من 

داخل ق72 لسنة 2017 - نشاط صناعة السينما ومنها اقامة او استئجار استوديوهات او معامل النتاج السينمائى او 

دور العرض او تشغيلها, بما   في ذلك من تصوير وتحميض وطبع وانتاج وعرض وتوزيع إنتاج المحتوي 

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

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

المحتوى .  انشطة من خارج ق 72لسنة2017- اعداد وتصميم وتنفيذ الفيديوهات والجرافيكس والصور ثلثية 

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

التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم72 لسنه2017 وكذا 

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

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

71 حى البشاير - 6 أكتوبر ثان

10 - حسن للعطاره لصاحبها )حسن عبد ا حسن عمر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

07-02-2023 برقم ايداع 1768 ورقم قيد 28409    محل رئيسى  عن   تجارة الجملة والتجزئة وبالخص 

العطاره السودانيه . داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم 

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

مصر العربية رقم 356 لسنه 2008   . السياحة البيئية, وذلك بإقامة وإدارة النزل البيئية ومواقع مشاهدة الطيور 

والشعاب المرجانية وغيرها من النظم البيئية المتميزة.   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة   نشاطها, بجهة محافظة الجيزة 8- الدور الرضي - 

شارع العراق - العجوزه -

12 - السعاده لتجاره  الغذ يه بالجمله والتجزئه لصاحبها زينب فيصل وهيبي عبد العزيز تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1779 ورقم قيد 28420    محل رئيسى  عن  تجاره الجمله 

والتجزئه والمواد الغذائيه   داخل المناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده في ما عدا منطقه شبه جزيره سيناء 

فيلزم موفقه. الهيئه مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 ومراعاه قرار رئيس 

جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008 مع مراعاه احكام وقوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشاه 

الحصول على كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها, بجهة محافظة الجيزة 10 الطريق السريع ميت القائد

13 - ار ايه زد كيه اي لصاحبها رانيا احمد زكريا محمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

07-02-2023 برقم ايداع 1787 ورقم قيد 28425    محل رئيسى  عن   انشطة من داخل قانون72 لسنة 

2017:   تجاره الجملة والتجزئه   داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة 

سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة2007 و مراعاة قرار 

رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356   لسنه 2008"   انشطة من خارج قانون 72 لسنة 2017   إقامة وتنظيم 

المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمه لكل معرض علي حده       مع مراعاة 

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

نشاطها., بجهة محافظة الجيزة 44 المحور المركزي - مول السرايا - دور ارضي منخفض - مدخل 2 الشيخ زايد
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14 - الكودابي لصاحبها ) محمد المين محمدالخليفة حمزة ( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

07-02-2023 برقم ايداع 1807 ورقم قيد 28434    محل رئيسى  عن انشطه داخل ق 72 لسنه 2017    - 

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

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

مصر العربية رقم 356 لسنه 2008 - السياحة البيئية, وذلك بإقامة وإدارة النزل البيئية ومواقع مشاهدة الطيور 

والشعاب المرجانية وغيرها من النظم البيئية   المتميزة .   انشطه خارج ق 72 لسنه 2017   الشحن البري 

الداخلي والدولي للبضائع .   تقديم الستشارات التعليميه )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا 

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

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

المادة ?? من قانون سوق رأس المال ولئحته   التنفيذية(   تلتزم المنشأه بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل 

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

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

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

التراخيص اللزمة لمباشرة   نشاطها., بجهة محافظة الجيزة شقه 1 - 5 ب مساكن العرايس - الصحفيين - شارع 

السودان -

15 - روزيتا Rouzita لصاحبها )محمد احمد اسماعيل احمد( تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 

08-02-2023 برقم ايداع 1842 ورقم قيد 28443    محل رئيسى  عن   . تجاره التجزئه وبالخص 

للكسسوارات )بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة 

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

العربية رقم 356 لسنه 2008(   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة, بجهة محافظة الجيزة وحدة بالدور الثانى - مول مزار -

16 - ابراهيم جيوشي حسني لصاحبها ) ابراهيم جيوشي حسني محمود ابوزيد( تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1931 ورقم قيد 28475    محل رئيسى  عن . تجاره الجملة 

والتجزئه للزيوت العطرية والطبيعية .   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة, بجهة محافظة الجيزة شقة رقم 12 ببرج مراد بشارع مراد بجوار 

كشري ابو عماد -

17 - فاطمه فاشونستا لصاحبها )فاطمه محمد انس محمود( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

09-02-2023 برقم ايداع 1956 ورقم قيد 28489    محل رئيسى  عن   انشطه داخل ق 72لسنه 2017   

تجارة الجملة والتجزئة للملبس الجاهزة والفساتين . داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا 

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

مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356   لسنه 2008   انشطه خارج ق 72 لسنه 2017   اعداد 

تصميمات الملبس . تلتزم المنشأه بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى 

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

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

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

نشاطها., بجهة محافظة الجيزة شقه رقم 3 - الدور الول - 10 برج المير بجوار مستوصف الفيروز الطبي - 

شارع الصفا والمروه - محطه الطوابق - فيصل
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18 - برازار للتجارة لصاحبها )محمد ممدوح السعيد سلمه( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

09-02-2023 برقم ايداع 1965 ورقم قيد 28493    محل رئيسى  عن   انشطه داخل ق 72 لسنه 2017   - 

تجارة الجملة والتجزئه لكافة مستلزمات الطباعة. داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا 

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

مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356   السنه 2008   انشطه خارج ق 72 لسنه 2017   

التوريدات العمومية   تلتزم المنشأه بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى 

حالة عدم التزام المنشأه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم72 لسنه 

2017, وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون   على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح الساريه وعلي الشركه الحصول  

والقرارات السارية و نشاطها, بجهة محافظة الجيزة 2 شارع محمد جاسر - الطريق البيض - ارض اللواء

19 - إكس لتجارة قطع غيار السيارات والبليستيشن X لصاحبها )احمد سعد أنور كامل( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1987 ورقم قيد 28502    محل رئيسى  عن تجاره الجملة 

والتجزئه لقطع غيار السيارات والبليستيشن , داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة 

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

مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة, بجهة محافظة الجيزة محل رقم 16 , 17  

سنتر ميجا مول - الحي المتميز - السياحيه

الرابعة -

20 - الكنز لصاحبها احمد شحته رجب عبد المقصود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2023-02-12 

برقم ايداع 2020 ورقم قيد 28512    محل رئيسى  عن   تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية من اقامة 

وتشغيل الكافتريات الثابته . "بالمناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي 

القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 و مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008"   مع مراعاة احكام 

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

محافظة الجيزة برتيشن بالدور الول بمول مزار بالحي السايس المجاورة الخامسة

21 - محمد انس عبد الرزاق عبد الرحمن لصاحبها )محمد انس عبد الرزاق عبد الرحمن( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 2032 ورقم قيد 28516    محل رئيسى  عن انشطة من داخل 

ق 72 لسنة 2017:  - تجاره الجملة والتجزئه لمستحضرات التجميل , داخل المناطق النائية والمجتمعات الجديدة 

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

2007 و مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008  . انشطة من خارج ق 72 لسنة 

2017 : اقامة وتشغيل مركز تجميل للعناية بالشعر كوافيررجالي.  تلتزم المنشاة باقراد حسابات ماليه ومركز مالي 

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

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

والحوافز الواردة بذات القانون ".   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة الجيزة محل رقم 26 - مركز اجياد ستارز - الحى 

الول المجاورة الثانية 6 اكتوبر
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22 - ال قصى لصاحبها  ايهاب محمد علي حسين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2023-02-12 

برقم ايداع 2042 ورقم قيد 28519    محل رئيسى  عن • انشطة داخل قانون 72 لسنة 2017:  الستثمار 

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

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

356 لسنة 2008  ه انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017:    شراء وبيع وتاجير وامتلك الراضي بهدف تقسيمها 

وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد  اقامه المنشات عليها واقامه المبانى والواحدات 

السكنيه والتجاريه والداريه والترفيهيه لتمليكها او تاجيرها او اداراتها  او استغللها لحسابها او لحساب الغير.  

تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام 

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

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

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

الجيزة شقه 4 عمارة 111- مرحله 3- ابناء الجيزة

23 - جزيرة الباندا لصاحبها )محمد الفاتح عبد السميع حامد بدوي( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

12-02-2023 برقم ايداع 2050 ورقم قيد 28524    محل رئيسى  عن   تخطيط وإقامة وتنميه المناطق 

العمرانية من إقامة وتشغيل وإادارة المطاعم والكافتريات الثابته لتقديم جميع انواع المشروبات ) عدا الكحولية( 

وتقديم جميع انواع الماكولت والتيك اواي. "بالمناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق 

خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس 

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

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

الجيزة الدور الول عمارة 8 كمبوند مشارق

24 - السعدنى للتجاره والنشاءات 

 لصاحبها : شريف السعدنى الحسن عبدالقوى حسن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 2023-02-13 

برقم ايداع 2114 ورقم قيد 28535    محل رئيسى  عن نشطه داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017   -

تجاره الجمله و التجزئه ) داخل المناطق النائيه و المجتمعات العمرانيه الجديده فيما عدا منطقة شبه جزيره 

سيناء فيلزم موافقه الهيئة مسبقا مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنه 2007 ومراعاه قرار رئيس 

الستثمارالعقارى : بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديدة  جمهورية مصر العربية رقم 356لسنه 2008 .  -

والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئة مسبقا مع 

مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنه 2007 ومراعاه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356

تخطط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية : بالمناطق الصناعيه والمجتمعات العمرانيه والمناطق  لسنه 2008 .  -

النائيه والمناطق خارج الوادى القديم القديم فيما عدا منطقة شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئة مسبقا مع مراعاة 

ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنه 2007 ومراعاه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356لسنه 

 - المقاولت العامه واعمال النشاءات.  - 2008 .  انشطه خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017   -

التوريدات العموميه ., بجهة محافظة الجيزة 4ش الزهور – محطه المطبعه – فيصل – الهرم –

25 - اربيسك نتورك للتجارة ARABISK NETWORK TRADING لصاحبها ) سامر السيد محمد شعبان 

( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 2147 ورقم قيد 28552    محل 

رئيسى  عن    انشطة من خارج قانون 72 لسنة 2017.   التجارة اللكترونية عبر النترنت.   تلتزم المنشأة 

بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط 

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

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

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة الجيزة 44المحور المركزي - 

مول -السرايا - مدخل ? الوحدة ) 11 ( -
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26 - صانع القوالب MOLDS MAKER لصاحبها  بدر محمد عرفان شخاشيرو تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 2212 ورقم قيد 28577    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل 

مصنع لتشغيل وخراطة المعادن وصناعة السطبمات .    مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة الجيزة وحدة صناعية بالدور 

الرضى - مجمع مبارك 93 مجمع ب1 - قطعة 146 المنطقة الصناعية الثالثة -

27 - ايليت للعقارات Elite لصاحبها حسين السيد عبد العزيز عبد المجيد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 2278 ورقم قيد 28599    محل رئيسى  عن    انشطة داخل قانون الستثمار 

رقم 72 لسنة 2017 - الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج 

الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء 

رقم 350 لسنة 2007 و مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008. انشطة خارج قانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 التسويق العقارى. تلتزم المنشأة بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة 

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

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

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

اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة الجيزة المكتب رقم 288 - برج 2 - المحور المركزى - الدور الثاني فوق

الرضى - سنتر سيتى ستارز - 6 اكتوبر

28 - ليف ستايل

 لصاحبها ) ايهاب رجب حسن مرسى ( تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 

2279 ورقم قيد 28600    محل رئيسى  عن لنشاط انشطه من داخل قانون 72 لسنه 2017   اعمال التوصيف 

والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها  انشطه من خارج قانون 72 لسنه 

2017  الدعايه والعلن بكافة الوسائل المسموعه والمقرؤه  والمرئية تلتزم المنشاه بافراد حسابات ماليه ومركز 

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

بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 وكذا ل تتمتع النشطه خارج قانون الستثمار 

بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافه التراخيص  اللزمة لمباشره نشاطها, بجهة محافظة الجيزة عمارة A1 - شقة 2 - روز بد - 

حدائق اكتوبر -

29 - بلو نايت Blue Night لصاحبها خالد حسن عبد الفتاح الشلقاني تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 

16-02-2023 برقم ايداع 2370 ورقم قيد 28629    محل رئيسى  عن   . اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( 

والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او 

ترفيهية او تجارية أو ثقافية, واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت 

والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالي مسلحه الوحدات المبيعه منها على 

نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوانيه للمشروع . أنشطة خارج قانون الستثمار 72  ادارة المطاعم 

والكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات ) عدا الكحولية و تقديم جميع أنواع المأكولت و التيك   اواي 

تلتزم المنشأه بإفراد حسابات مالية مستقلة للنشطة الواردة بقانون الستثمار و فى حالة عدم التزام المنشأه بهذا 

الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 على ان ل تتمتع 

النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

الوحدة رقم

1 بالعمارة رقم 10 ش المتحف الزراعي -
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30 - تايني توت لصاحبها ) رافت احمد عبد الفتاح محمد( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

16-02-2023 برقم ايداع 2371 ورقم قيد 28630    محل رئيسى  عن انشطة من داخل قانون 72 لسنة 

2017: إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات. انشطة من خارج قانون 

72 لسنة 2017 : اقامة وتشغيل وادارة مركز تدريب لتنمية مهارات وقدرات الطفال وتعليم اللغات.   تلتزم 

المنشاة بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام المنشة بهذا 

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

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

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

6 شارع احمد عبد الفتاح من شارع الملك فيصل الرئيسي محطه

 

مدكور - الهرم -

31 - رزق لتجارة المشغولت الذهبيه لصاحبها ) بول رزق جرجس سعدا( تاجر فرد  رأس ماله 

1,000,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 2376 ورقم قيد 28631    محل رئيسى  عن   تجارة 

الجملة والتجزئة للمشغولت الذهبيه  داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه 

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

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356  لسنه 2008  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة الجيزة محل B10 بالدور 

الرضى - فاملي مول الكائن بالقطعه رقم 5 -

بمنطقة الفاصل السكني السياحي -

32 - باسل عبد الناصر لتجارة السيارات 

لصاحبها ) باسل عبد الناصر رمضان عبد الحميد ( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2023-02-19 

برقم ايداع 2409 ورقم قيد 28643    محل رئيسى  عن تجارة التجزئة للسيارات , بالمناطق النائية والمجتمعات 

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

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنه 2008        مع 

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

نشاطها    , بجهة محافظة الجيزة وحدة 18 قB  محور جمال عبد الناصر الممشى السياحى  .

33 - المصرية لقطع غيار السيارات لصاحبها )محمود سعيد عبد الحق محمد( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 2411 ورقم قيد 28645    محل رئيسى  عن . أنشطة داخل 

قانون الستثمار 72   تجاره الجملة والتجزئه لقطع غيار السيارات والنقل الثقيل والخفيف بالمناطق النائية 

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

رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008 . 

أنشطة خارج قانون الستثمار 72   التوريدات العمومية.   تلتزم المنشأه بإفراد حسابات مالية مستقلة للنشطة 

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

بقانون الستثمار رقم 72 لسنة2017 على ان ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة   نشاطها, بجهة محافظة الجيزة 8 ش الفاروق كفر نصار - الهرم
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34 - دراجون ايه فون Dragon A Phone لصاحبها احمد صلح على نصر تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 2425 ورقم قيد 28655    محل رئيسى  عن   . تجارة الجمله 

والتجزئة للهاتف المحمول وكافة اكسسواراته ومستلزماته. داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما 

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

2007 و مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

قريه وردان بجوار مطافي وردان - مركز منشأه القناطر -

Stap By Stap 35 - ستيب باى ستيب

   لصاحبتها : مروة فتحى محمد على هارون تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم 

إنشاء وإدارة  • ايداع 2498 ورقم قيد 28692    محل رئيسى  عن   أنشطة من داخل ق 72 لسنة 2017:   

• مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.   أنشطة من خارج ق 72 لسنة 2017:  

إقامة وتشغيل وادارة مراكز لعداد وتدريب وتنمية مهارات وقدرات الطفال ورعاية الموهوبين  وتلتزم 

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

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

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

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

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة الجيزة 10 شارع متولى الشعراوى - اللبينى سابقا -  ابراج 

النصر –قسم الهرم

36 - عيدروس عبد الرحمن صالح لصاحبها ) عيدروس عبد الرحمن صالح ( تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 2542 ورقم قيد 28700    محل رئيسى  عن  تجاره الجملة 

والتجزئه   الداخل المناطق الثانية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة 

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

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

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الجيزة 24 ش الحسيني من ش عماد .

37 - المجد للمواد الغذائيه  لصاحبها ) عبد العظيم مجدي ابراهيم عبد المجيد ( تاجر فرد  رأس ماله 

40,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 2563 ورقم قيد 28708    محل رئيسى  عن شطه  من داخل 

تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائيه  داخل المناطق النائية و المجتمعات العمرانية  القانون 72 لسنه 2017   -

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

نشاط من الخارج  350 لسنه 2007 و مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008 .  -

توزيع المواد الغذائيه .  - تلتزم الشركه بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقله  القانون 72 لسنه 2017   -

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

الوارده بالقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 وكذا ل تتمتع النشطه خارج القانون الستثمار بالضمانات 

والحوافز الوارده بذات القانون.   مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه و علي الشركة الحصول 

علي كافة التراخيص اللزمه  لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة الجيزة بهرمس الطريق العمومي – عقار السيد  ) 

محمود عبدالكريم عبدالكريم ( – منشأة القناطر .

38 - 000 تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 2565 ورقم قيد 28709    

تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائيه  داخل المناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة  محل رئيسى  عن   -

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

2007 و مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008 .  مع مراعاه احكام القوانين واللوائح 

والقرارات الساريه و علي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمه  لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة الجيزة 

قرية بهرمس–  مركز منشأة القناطر – بجوار مقر النائب احمد رمزي - الجيزة .
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39 - . تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 2652 ورقم قيد 28745    محل 

رئيسى  عن   نشاط من داخل قانون 72 لسنة 2017 تجاره الجملة والتجزئه وعلى الخص المواد الغذائية بجميع 

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

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

العربية رقم 356 لسنه 2008". نشاط من خارج قانون 72لسنة 2017   التصدير   تلتزم المنشاة بإفراد حسابات 

ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام المنشاة بهذا الشرط يسقط حقها في 

التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم ?? لسنه ???? , وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار 

بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون"., بجهة محافظة الجيزة محل رقم 40 دور البدروم - مركز علي الدين 

التجاري - الحي الثاني 6 اكتوبر

40 - امين محمد عبده للستثمار الزراعي لصاحبها )امين محمد عبده محمد( تاجر فرد  رأس ماله 

300,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 2709 ورقم قيد 28768    محل رئيسى  عن   . استصلح 

وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط في 

هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة 

في الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة2007

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008   . تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو 

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

إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم. 1- تربيه الخيول   2- الهندسة الوراثيه في المجالت النباتيه والحيوانيه   . 

تجاره الجملة والتجزئه   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السحارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة   نشاطها., بجهة محافظة الجيزة مبنى 257 - ش محمد بدوي - الحي الثاني - 6 

اكتوبر -

41 - كي اند زد K & Z لصاحبها )قاسم اشرف قاسم احمد ربيع( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

23-02-2023 برقم ايداع 2722 ورقم قيد 28773    محل رئيسى  عن   . انشطة من داخل قانون 72 لسنة 

2017 تجاره الجملة والتجزئه لمواد البناء " موقع ممارسة نشاط تجاره الجملة والتجزئة : داخل المناطق النائية 

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

رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008". 

انشطة من خارج قانون 72 لسنة 2017 مقاولت اعمال التشطيبات.   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

المبني التجاري رقم i3 منطقة الخدمات بقرية ليجاندا - المجاورة

الولي - الحي الثاني - الدور الثاني مكتب رقم 13 - الشيخ زايد
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42 - ذا جولدن كلسب THE GOLDEN CLASP لصاحبها نيرمين هاني بلل احمد شهاب تاجر فرد  رأس 

ماله 10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 2727 ورقم قيد 28775    محل رئيسى  عن . انشطة من 

داخل قانون 72 لسنة 2017 تجاره الجملة والتجزئه لدوات ومواد ومستحضرات التجميل والملبس داخل 

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

مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2008 و مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 

356 لسنه 2008 . إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات. انشطة من خارج 

قانون 72لسنة 2017: الشعرية الداخلية   التجارة اللكترونية عبر النترنت . تصنيع مواد و ادوات ومستحضرات 

التجميل لدي الغير   تلتزم الشركة بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي 

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

2017 , وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافر الواردة بذات القانون .   مع مراعاة 

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

بجهة محافظة الجيزة الدور الرضي - مينا جاردن سيتي ايه - فيل 12 - 6 اكتوبر اول

43 - ليت بلومرز LATEBLOOMERS لصاحبها هايدي هاني بلل شهاب تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 2729 ورقم قيد 28776    محل رئيسى  عن    انشطة من 

داخل قانون 72 لسنة 2017 تجاره الجملة والتجزئه لدوات ومواد ومستحضرات التجميل والملبس داخل 

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

مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 1982 و مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 

356 لسنه 2008". إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات . انشطة من خارج 

قانون 72 لسنة 2017   التجارة اللكترونية عبر النترنت . تصنيع مواد و ادوات ومستحضرات التجميل لدي 

الغير.   تلتزم الشركة بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم 

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

وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون".   مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة الجيزة مينا جاردن سيتي ايه فيل 12 - 6 اكتوبر اول - 6 اكتوبر

44 - مكتب اليمان لصاحبها - محمد مبروك توفيق حسين تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 

23-02-2023 برقم ايداع 2738 ورقم قيد 28780    محل رئيسى  عن انشطة من داخل قانون 72لسنة 2017 

: إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات . انشطة من خارج قانون 72لسنة 

2017 : تقديم خدمات الدفع اللكتروني وتحصيل الفواتير.  تلتزم المنشاة بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل 

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

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

الواردة بذات القانون".  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة الجيزة محل رقم 19سنتر الحلفاوي المجاورة 4 - الحادي عشر

45 - تايجر للخدمات البتروليه لصاحبها نادر نادر شعبان نعيم تاجر فرد  رأس ماله 2,000,000.000 قيد فى 

27-02-2023 برقم ايداع 2860 ورقم قيد 28828    محل رئيسى  عن    الخدمات المتعلقه بالستكشاف 

البترولي  صيانه ابار البترول وتنشيطها  صيانه معدات الحفر والمضخات البتروليه  حفر ابار المياه والبار غير 

العميقه اللزمه لغراض البترول  العمال المدنيه المكمله لعمال الحفر والصيانه  معالجه السطح من الترسيبات  

الخدمات المتعلقه بانزال مواسير التغليف وانابيب النتاج  اقامه او اداره محطات استقبال الغاز الطبيعي او اعاده 

تغييزه او اعداده للتوازيع او مد شبكات الغاز من موقع النتاج الى موقع الستخرام من مدن وقري ومناطق تنميه 

بواسطه الناقلت المتخصصه او النابيب ول يشمل ذلك نقل البترول   مع مراعاه احكام وقوانين واللوائح 

والقرارات الساريه وعلى المنشاه الحصول على كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها, بجهة محافظة الجيزة 25 

شارع المزلقان ميت القائد طريق مصر اسيوط الزراعي العياط
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46 - ميجاترونيك فور تريد Miga tronic for Trade لصاحبها مؤمن عادل عبد المعطى شاكر مشهور( تاجر 

فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2867 ورقم قيد 28835    محل رئيسى  عن 

أنشطة داخل قانون الستثمار 72   تجاره الجملة والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا 

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

و مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008 أنشطة خارج قانون الستثمار 72 :   توريد 

اللت والمعدات ولوازم الورش الصناعية ومستلزمات المصانع. تلتزم المنشأه بإفراد حسابات مالية مستقلة 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار و فى حالة عدم التزام المنشأه بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز 

الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 على ان ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و 

الحوافز الواردة بذات القانون   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة الجيزة ش أثار سقارة السياحى - بجوار برج أنس الوجود - 

البدرشين - الجيزه

47 - إيلفنتيان Elephantian لصاحبها صفاء على محمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

27-02-2023 برقم ايداع 2912 ورقم قيد 28857    محل رئيسى  عن   أنشطة داخل قانون الستثمار 72 - 

تجاره الجملة والتجزئه وبالخص الدوات المكتبية والخردوات بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما 

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

2007 و مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008 إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره 

المختلفة من صوت وصورة وبيانات . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية. المنشأه بإفراد حسابات 

ماليه  مستقلة للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام المنشأه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع 

بالمزايا و الحوافرة الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 على ان ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار 

بالضمانات و وافز الواردة بذات القانون تلتزم    أنشطة خارج قانون الستثمار 72    - التسويق اللكتروني.   - 

نشر وتوزيع الكتب.   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة الجيزة استوديو -5 - عمارة 616 - ش النور - الحي الول - 6 

اكتوبر

فروع الفراد
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قيود الشركات

1 - فاليو للطباعة الرقمية VALUE FOR DIGITAL PRINTING شركة  رأس مالها 14,500.000 

قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    1450 ورقم قيد  28293    مركز عام  عن   . الدعاية والعلن . 

القيام باعمال الطباعة لدى الغير .   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته 

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

اللزمة لمباشرة   نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 11 ش مصطفى يونس من ش احمد سلم اخر كوبرى عرابي 

المهندسين -

2 - تيراس للستثمار العقارى Terrace Real Estate شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

01-02-2023 برقم ايداع    1462 ورقم قيد  28296    مركز عام  عن *التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا    * التوريدات العمومية  التسويق اللكتروني *المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة   *

الستثمار العقارى   *التسويق العقارى  *تقديم الستشارات الهندسية )فيما عدا الستشارات والدراسات المتعلقة 

بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 

27 من قانون سوق رأس المال ولئحتة التنفيذية(  *انشاء واقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات  *

انشاء وادارة وتشغيل المولت والمراكز التجارية   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من 

الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر 

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

ولئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 44 المحور المركزى – مول السرايا – مدخل 2 

الدور ارضي منخفض –

3 - لب ايتس  LABEATS شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    

1463 ورقم قيد  28297    مركز عام  عن   انشطة داخل قانون السثمار رقم 72 لسنة 2017   اقامة وتشغيل 

مصنع لعداد وتجهيز الوجبات الجاهزة - اقامة وتشغيل مصنع لفرز وتعبئة وتغليف وحفظ وتبريد وتجميد 

وتجفيف الحاصلت الزراعية والخضروات والفواكه والمواد الغذائية والمخلل والبقوليات او المنتجات الصناعية 

وتبريدها او تجميدها  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج العصائروالمركزات والمنكهات والحلوى السكرية 

والصلصة و الكاتشب والمايونيزوالصلصة الحارة والمربات واالجبن المطبوخة والحليب المجفف )البودرة( 

والمكثف والمبخر والعلكة - اقامة وتشغيل الثلجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية   انشطة خارج 

قانون الستثماررقم 72 لسنة 2017   اقامة وانشاء وتجهيز وتشغيل وادارة وتقدير وتاجير المطاعم والكافيهات 

والكافتيريات الثابتة لتقديم جميع انواع الماكولت والمشروبات والتيك اوى )عدا المشروبات الكحولية (  

والنشطة والخدمات المكملة لها والمرتبطة بها – تقيدم خدمات الكاتيرنج-التوريدات العمومية وعلى الخص 

توريد الوجبات الجاهزة وكافة الموادد الغذائية –التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   تلتزم الشركة 

بافراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حدى وفى حالة عدم اللتزام الشركة بهذا الشرط يسقط 

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

قانون الستثمار بالضمانات والحوافز  الواردة بذات القانون   و يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة اوتشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  

الحكام القانون ولئحته مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة والحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 147 كمباوند الياسمين جرين لند الحي المتميز -
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4 - ايه اتش كى كوزماتيك A H K COSMETICS شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

01-02-2023 برقم ايداع    1470 ورقم قيد  28300    مركز عام  عن   توزيع كافة المنتجات والمستلزمات 

الخاصه بمستحضرات التجميل ومستلزمات عناية وعلج الشعر واكسسوارات  الموبيليا والعدد اليدويه والعدد 

الكهربائية والمعادن .  التصنيع لدي الغير .  ادارة وتشغيل وتنظيم المعارض عدا المعارض السياحيه )بشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده(  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج,تما يجوز لها أن تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  نشاطها.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  بجهة محافظة الجيزة 5 شارع سامح الناعم - 

عزبة العسيلي - شارع ناهيا - بولق الدكرور -

5 - السنبلة الصفراء لتوريد قطع غيار المطاحن شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   2023-02-01 

برقم ايداع    1472 ورقم قيد  28301    مركز عام  عن توريد قطع غيار مطاحن - يجوز للشركة ان تكون لها 

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

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

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 3ش حسن وهبه 

خلف كايرو مول الهرم  -

6 - أنفرا نايل لبيع وتوريد مستلزمات الحاسب Infranile. شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

01-02-2023 برقم ايداع    1473 ورقم قيد  28302    مركز عام  عن بيع وتوريد مستلزمات الحاسب اللى 

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

ومراكز البيانات , وأنشطة التعهيد, وتطوير البرمجيات, والتعليم التكنولوجي. أعمال التوصيف والتحليل 

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

وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها - إنتاج المحتوى اللكتروني 

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

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

والتدريب عليها. جوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي 

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

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

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

بجهة محافظة الجيزة 8 شارع سنار من احمد عرابي - المهندسين . -

11 - يقين للرعايه الصحيه Certainty HealthCare شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   

01-02-2023 برقم ايداع    1493 ورقم قيد  28310    مركز عام  عن   . اقامة وتشغيل مركز طبي 

متخصص في التحاليل الطبيه تلتزم الشركه بإخطار المجالس الطبية المتخصصة فور قيامها ببدء نشاطها حتى 

يتثنى للمجالس الطبية المتخصصة إعمال شنونها   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

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

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

ولئحته التنفيذية   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة   نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 82 شارع البحر العظم - جزيرة الدهب -

Page 16 of 275 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

12 - عصام للتجارة العامة والتوريدات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   01-02-2023 برقم 

ايداع    1500 ورقم قيد  28313    مركز عام  عن    . - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا - 

التوريدات العمومية.   - التصدير.   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

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

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

اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة عمارة رقم 155 - ش صلح الدين - الحى الول - المجاورة 

الولى

7 - قوافل للدارة والتسويق السياحي شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    

1479 ورقم قيد  28304    مركز عام  عن انشطه داخل ق 72 لسنه 2017 الدارة والتسويق السياحي للفنادق 

والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية مع مراعاه الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة 

الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات   الترخيص بها   .   اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت 

والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او 

رياضية او تجارية أو ثقافية , واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على ال يقل مستوى الفنادق 

والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالي مساحه الوحدات المبيعه 

منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع   التصالت وخدمات النترنت   انشطه 

خارج ق 72 لسنه 2017   تقديم خدمات النقل البري للركاب   ول يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو 

البضائع ) الداخلى والدولى ( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى أو خارجه ال بعد القيد بسجل 

الناقلين واستخراج التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي   والدولي     

التسويق اللكتروني   الوساطه في انهاء الجراءات الداريه امام الجهات غير الحكوميه تلتزم الشركة بإفراد 

حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط 

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

خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

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

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

لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة   نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة عقار 236 شارع الهرم الرئيسي - الهرم -

8 - الشمس الماسية DIAMOND SUN شركة  رأس مالها 1,500,000.000 قيدت فى   2023-02-01 

برقم ايداع    1481 ورقم قيد  28305    مركز عام  عن ادارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزاري رقم 

300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه ووفقا لما ورد بموافقة واجراءات الترخيص بها     المقاولت 

العامة    مقاولت اعمال التشطيبات     يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

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

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

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

اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة 

مكتب بالدور الول – مول فايفز – مدخل زايد 5 – طريق وصلة دهشور – الشيخ زايد –
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9 - يوسى كاست للتصميمات YOUSI CAST شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

01-02-2023 برقم ايداع    1485 ورقم قيد  28307    مركز عام  عن التصدير.   - اعداد نماذج 

التصميمات الخاصة بالمكيتات التعليمية لطب السنان .   - اعداد تصميمات نماذج تركيبات السنان .   التجارة 

اللكترونية .   - التسويق اللكتروني .   - تصميم المواقع اللكترونية .   . اعمال انشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها .   . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مكينات السنان التعليمية.   يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما   باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها أو   يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او   تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحة التنفيقية    مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات   السارية و على الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة   نشاطها.  بجهة محافظة 

الجيزة 749 - المجاورة 3 - الحى الثاني -

10 - المدينة للخضار والفواكة شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    

1486 ورقم قيد  28308    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص 

تجارة الجملة للخضروات والفاكهه . - التصدير .   - التوريدات العمومية .   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

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

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

لحكام القانون ولئحته التنقيقية   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة   نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 13 ش محمد خلف من شارع التحرير - 

الدقى

13 - زنون للستثمار الغذائي Znon for Food Investment شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

فى   01-02-2023 برقم ايداع    1501 ورقم قيد  28315    مركز عام  عن   التوريدات العمومية 

وبالخص توريد المواد الغذائية. اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات التصنيع لدى الغير للمواد 

الغذائية.   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية   مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  بجهة محافظة الجيزة 

كشك رقم 8 الكائن ممشي زايد برومونا مدخل الشيخ زايد 3 حتي ميدان جهينة

14 - نوماد للحلول الغذائية شركة  رأس مالها 750,000.000 قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    

اقامة وإدارة  1502 ورقم قيد  28316    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  •

وتشغيل المطاعم والكافتريات الثابته لتقديم جميع انواع المأكولت وتحضير الوجابات الجاهزة والتيم اوي 

تقديم خدمات  تجارة وبيع وتوزيع وتوريد الوجبات الجاهزة.  • والمشروبات. ) عدا المشروبات الكحوليه (  •

التجارة اللكترونية - يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع  الكاترينج.  •

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

الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة وحدة رقم F-316-1 - مول الكورت يارد - شارع الشباب -
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15 - كي اس تي للتكنولوجيا KST شركة  رأس مالها 54,000.000 قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع    

1517 ورقم قيد  28318    مركز عام  عن أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها وتشغيلها والتدريب عليها . - تحليل البيانات والبرامج المحاسبية وانظمة الكاشير 

وانظمة تأمين المعلومات والبيانات وأنظمة الهاند هيلد وشبكات   المعلومات .   إنتاج المحتوى اللكتروني 

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

معدات الحاسبات اللية.   تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات البنية الساسية للمعلومات والتصالت وشبكات النقل 

وتداول البيانات وخدمات النترنت الستثمار في حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج 

والرسوم الصناعية .   توريد وتركيب وصيانة الجهزة اللكترونية للمنشات من الداخل فقط من ( كاميرات 

المراقبة - اجهزة النذار البوابات اللكترونية ومعدات السلمة واطفاء الحريق والنظمة الكهروميكانيكية واجهزة 

الكمبيوتر والجهزة اللكترونية والبيوت الذكية ) السمارت هوم ( والشبكات اللسلكية والنظمة الصوتية وانظمة 

الكاشير والطباعات ومستلزماتها وانظمة الهاند   هيلد وشبكات المعلومات. مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج 

الحربى رقم 64 لسنه 2003 الدعايه والعلن بكافة الوسائل المسموعه و المقرؤه و المرئية . مركز العداد 

وتنمية وتدريب الموارد البشرية. المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة. المقاولت المتخصصة باعمال 

الديكور والتشطيبات.   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

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

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة   تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية   نشاطها.  

بجهة محافظة الجيزة أبراج اركان الكاتب الدارية - برج رقم 3 الدور الول -

16 - أيورا للتسويق اللكترونى والتجارة اللكترونية AYORAA شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

فى   02-02-2023 برقم ايداع    1525 ورقم قيد  28320    مركز عام  عن   . التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا   - التوريدات العمومية .   التجارة اللكترونية عبر النترنت .   - التسويق اللكتروني عبر 

النترنت - انشاء وتشغيل وادارة المواقع اللكترونية .   - الدعاية والعلن .   يجوز للشركة ان تكون لها 

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

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

تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة شقة 17 - عمارة 

107- تعاونيات109 - 6 اكتوبر -

17 - فور ايفر دراما Forever Drama شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   2023-02-02 

برقم ايداع    1529 ورقم قيد  28321    مركز عام  عن    . - إنتاج المصنفات الذاعية والتلفزيونية والعمال 

السينمائية وكافة أشكال النتاج الفنى والمواد العلنية . - خدمات العلن والدعاية والعلقات العامة .   يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

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

السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

المنطقة الحرة العامة بمدنية النتاج العلمي
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18 - الفيل جروب لطب السنان El Villa Group For Dentistry شركة  رأس مالها 200,000.000 

قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع    1537 ورقم قيد  28323    مركز عام  عن  اقامة وتشغيل وادارة 

مركز طبي متخصص في مجال طب وجراحة السنان تلتزم الشركة بإخطار المجالس الطبية المتخصصة فور 

قيامها ببدء نشاطها حتي يتثني للمجالس الطبيه المتخصصه  اعمال شئونها   - اقامة وتشغيل وادارة العيادات 

الطبية التخصصيه .   . اقامة وتشغيل وادارة مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية   يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي 

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

تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة   نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة عقار رقم 17- 

شقة 10 - الدور الثالث - شارع المحور المركزي ن 43/4 - عمارات الفتح - فسم اول اكتوبر

19 - بنسيون بيراميتا PYRAMITA HOSTEL شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

02-02-2023 برقم ايداع    1542 ورقم قيد  28324    مركز عام  عن . تشغيل وتاجير الوحدات السكنية و 

الفندقية .   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او   تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة الجيزة شقه دوبلكس رقم 5 تقع بالدور الول والثاني بعد الرضي - عماره رقم 17 - منطقه هـ - هضبة 

الهرام -

20 - دي مصر برودكشنز D Misr Productions شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   

02-02-2023 برقم ايداع    1548 ورقم قيد  28326    مركز عام  عن اقامة وتنظيم الحفلت العامة. النتاج 

الفني للغاني. اعداد وتجهيز وتشغيل استديوهات تسجيل الصوت فيماعدا تملك استديوهات البث الذاعي.  

توزيع العمال الفنية للشركة وللغير. النتاج الفني والسينمائى والتوزيع للمصنفات المسموعة والمرئية. نشاط 

صناعة السينما ومنها اقامة واستئجار استديوهات ) فيما عدا استديوهات البث الذاعى او دور العرض او تشغيلها 

بما في ذلك من تصوير وتحميض وطبع وانتاج وعرض وتوزيع.   التصدير . التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا / التوريدات العمومية   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة ش النخيل الدور الخامس فوق الرضى شقة 11 - الدقى

21 - بنتـــــا مارت شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع    1549 ورقم 

قيد  28327    مركز عام  عن  انشطه داخل قانون الستثمار 72              تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق 

النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاه ما 

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

2008   انشطه خارج قانون الستثمار 72لسنه 2017) غ - ك (  بجهة محافظة الجيزة شقه رقم 905 الدور 

الثامن فوق الرضى 6 ش التحرير -الدقى -
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22 - نبتة للمخصبات الزراعية )نبتة ( NABTA FERTILIZERS - NABTA شركة  رأس مالها 

15,000.000 قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع    1550 ورقم قيد  28328    مركز عام  عن .   اقامة 

وتشغيل مصنع لخلط وتعبئة السمدة والمخصبات الزراعية والعلف ومكونات العلف واضافات العلف   . 

تجاره الجملة والتجزئه للسمدة والمخصبات الزراعية والعلف ومكونات العلف واضافات العلف , داخل 

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

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

356 لسنه 2008   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

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

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة الوحدة 203 الدور الثاني - نموذج ) سافوي ( مجمع رويال تاورز - القطعة رقم ) 

1/ 17/ ب( - الحي الثامن - المحور المركزي

23 - باست للتنميه الزراعيه Bast Agricultaral Development شركة  رأس مالها 1,200,000.000 

قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع    1553 ورقم قيد  28329    مركز عام  عن . استصلح وتجهيز 

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

الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع  وأن تستخدم طرق الري الحديثة في 

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

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو 

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

إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم. . اقامة المزارع السمكية .   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

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

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

لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 1 شارع بدر علم من محور ترسا الجديد - 

العمرانية

24 - مدرسة النوار الخاصة شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع    

1557 ورقم قيد  28330    مركز عام  عن تملك وإدارة وتجهيز المدارس وتقديم الخدمات التعليمية ) فيما 

ليجاوز مرحلة التعليم الثانوي وفيما عدا المدارس الدوليه ( ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفه أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون ولئحته التنفيذيه مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على كافه 

التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة شارع الشيخ ريحان متفرع من شارع كفر طهرمس-

فيصل - الطالبيه -

Page 21 of 275 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

Convenient For Projects - 25 - كونفينينت لدارة المشروعات

Management شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع    1558 ورقم 

قيد  28331    مركز عام  عن  ادارة المشروعات   مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان 

شركات الدارة الفندقية ووفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها   . الحاق العمالة المصرية للعمل 

بالداخل   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية   مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة الجيزة 191 شارع الهرام

26 - الجنوبي للصناعات الحديثة شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع    

1564 ورقم قيد  28334    مركز عام  عن . انشطة من داخل ق 72 لسنة 2017 :   . اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع مواسير ووصلت بولى بربلين وبولي اثلين وبى فى سى وبى بى اتش      للنفس او الغير   انشطة من 

خارج ق 72 لسنة 2017: . التصدير     على الشركة اللتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة للنشطة الواردة 

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

بقانون الستثمار رقم ?? لسنة 2017 على ان ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز 

الواردة بذات القانون     يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

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

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة المصنع الكائن بالقطعة رقم 250 بالمنطقة الصناعية الولى -

27 - ايجيتسيانو للتوريدات العمومية والتجارة والتوزيع شركة  رأس مالها 270,000.000 قيدت فى   

02-02-2023 برقم ايداع    1565 ورقم قيد  28335    مركز عام  عن    . التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا. - التوريدات العمومية. التصدير. التعبئة والتغليف لدى الغير.   يجوز للشركة ان تكون لها 

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

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

تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة قطعة بحوض 

ابوسويد رقم 2 قطعة رقم 169 من 66 من 77 بزمام البدرشين

28 - ام اتش ام جروب لخدمات رجال العمال شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2023-02-02 

برقم ايداع    1566 ورقم قيد  28336    مركز عام  عن تقديم خدمات رجال العمال من فاكس - تصوير - 

تليفون - كتابة كمبيوتر (   - التطوير العقارى   - المقاولت العامة   - التوريدات العمومية - الستثمار العقارى   

- ادارة المشروعات عدا الدارة الفندقية   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

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

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

اللزمة لمباشرة   نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة شقة 1 الدور الرضى - عمارة ?? - مجاورة 4 - الحى 11 - 

المحور الخدمى -
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43 - اى وان تريد للمقاولت العامة والتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

05-02-2023 برقم ايداع    1641 ورقم قيد  28360    مركز عام  عن   . المقاولت العامة   . التوريدات 

العمومية وبالخص توريد المستلزمات الطبية والورق و الكرتون والثاث المكتبى وقطع غيار السيارات.   يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

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

السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول النجارة الداخلية   كافة التراخيص اللزمة لمباشرة   نشاطها.  بجهة 

محافظة الجيزة 44 ش الهرم - الهرم

53 - أو كو هوم للثاث والكسسوار المنزلى OKO HOME شركة  رأس مالها 25,000.000 قيدت فى   

06-02-2023 برقم ايداع    1691 ورقم قيد  28378    مركز عام  عن   . تجارة وبيع وتوزيع وتوريد 

الكسسورارات المنزلية والثاث والهدايا   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

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

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

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

اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة N105 الدور الول بمجمع جاليريا 40 - الكائن بمحور كريزي 

ووتر

Eslam & Al Tahan group for real 29 - اسلم والطحان جروب للستثمار العقاري والمقاولت العامه

estate investment and general construction  شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

02-02-2023 برقم ايداع    1567 ورقم قيد  28337    مركز عام  عن    الستثمار العقاري   التطوير 

العقاري   التسويق العقاري  المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة   التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح 

به قانونا   التوريدات العمومية   تسويق المنتجات   شراء وبيع وتأجير وامتلك الراضي بهدف تقسيمها 

وتخطيتها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد اقامة المنشات عليها   واقامة المباني والوحدات 

السكنية والتجارية والدارية والترفيهية لتمليكها او تأجيرها او ادارتها او استغللها لحسابها او لحساب الغير  

وتجهيز الراضي بالبنية الساسية )مياة – صرف صحي – كهرباء – تليفونات – طرق( مع مراعاه ما ورد 

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

الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقري السياحية  مع مراعاة القرار الوزاري رقم 

300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية ووفقا لما ورد بموافقة وإجراءات الترخيص بها   إقامة وتشغيل 

الفنادق ) الثابتة ( والمواصلت والشقق والجنحة الفندقية والقري السياحية والنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك 

سواء كانت خدمة أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية , واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسعة فيها   

ادارة المشروعات   مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية ووفقا لما 

ورد بموافقة وإجراءات الترخيص بها    وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , 

وبشرط أستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة   ويجوز للشركة أن تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في 

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

6 ش حسن فهيم -  شارع الملك فيصل - الهرم -
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30 - الحصان السود للمواسير Black Horse Pipe. شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   

02-02-2023 برقم ايداع    1571 ورقم قيد  28339    مركز عام  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

البلستيك بكافة أنواعه واشكاله واحجامه والمواسير البلستيك بكافة أنواعها واشكالها واحجامها.   يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها   

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

تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة ع 64 - 

مج 2 - الحى 10 -

31 - سيسكو استيل شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع    1576 ورقم 

قيد  28342    مركز عام  عن  التوريدات العمومية . تجارة كافة انواع الحديد والصلب .   يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي 

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

تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  بجهة محافظة الجيزة عماره 214 الحي الثالث - 

المجاورة الثانيه -

32 - المسك للتشطيبات والديكور شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع    

1577 ورقم قيد  28343    مركز عام  عن    المقاولت المتخصصة باعمال الديكورات والتشطيبات. 

التوريدات العمومية وبالخص توريد مواد البناء بأنواعها.   - التصدير. الستيراد.   تلتزم الشركة بأحكام القانون 

رقم 121 لسنة 1982في شأن سجل المستوردين وتعديلته . . مقاولت متخصصة في مجال التركيبات لمواد 

البناء.   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

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

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية   مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة الجيزة عمارة 404 الحى الخامس المجاورة الثالثة 6 اكتوبر

33 - ماكس كو لتطوير اللعاب MAXKO شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم 

ايداع    1596 ورقم قيد  28344    مركز عام  عن   . - اعداد وتصميم وتطوير اللعاب اللكترونيه . - أعمال 

تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات والعاب الفيديو وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها   

والتدريب عليها. - إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.   - انشاء وادارة 

وتشغيل المواقع اللكترونيه . - اعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها. - أعمال 

التوصيف والتصميم الشبكات ونقل وتداول البيانات .   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

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

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

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 1 أ شارع نصر سليمان - متفرع من شارع الدقي -

34 - جي دي اس ادفايزر GDS Advisor شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

تقديم خدمة رجال العمال ) 05-02-2023 برقم ايداع    1598 ورقم قيد  28345    مركز عام  عن   -

اقامة و تشغيل كول سنتر   تقديم خدمات التعهيد   - فاكس - تصوير مستندات - كتابة كمبيوتر - تليفون(  -

يجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون   مع مراعاه احكام القوانين والوائح والقرارات الساريه وعلي الشركة الحصول علي كافه 

التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة الوحدة رقم 2 بالدور الرابع - برج 2 - سيتي ستار 

اكتوبر -
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35 - نيو ليف ايجيبت للخدمات والتوريدات شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   2023-02-05 

برقم ايداع    1599 ورقم قيد  28346    مركز عام  عن   - بيع وتجارة الورق والكرتون التوريدات العمومية. 

تقديم الخدمات التسويقية.   . تنظيم المؤتمرات والحفلت العامة. - تأجير شاشات العرض فيما عدا التأجير 

التمويلي(   - الدعاية والعلن.   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

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

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

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

اللزمة لمباشرة   نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 276 ش المنشية - الدور الثالث بعد الرضى - امام -الموقف - 

بجوار مدرسة امهات المؤمنين

- فيصل - الهرم

61 - إيجى إن للتسويق السياحي Egi In شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم 

ايداع    1714 ورقم قيد  28391    مركز عام  عن   . الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق 

الفندقية والقرى السياحية مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300لسنة 2012بشان شركات الدارة الفندقيه ووفقا لما 

ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها    وية التدوير تنمية التجارية الن يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

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

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

طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 264 ز - الدور الخامس - حدائق 

الهرام - الهرم -

A PLACE FOR INNOVATION AND 67 - مكان للبتكار والبداع

CREATIVITY شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    1743 ورقم 

قيد  28401    مركز عام  عن القيام بأعمال التصميمات الهندسية والرسومات الهندسية والنشاءات المعمارية 

واعداد التصميمات الخاصة للتشطيبات الداخلية والديكورات والقيام بأعمال قياس المساحات والمسافات .   يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات 

السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة   نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 

شقة 4 - عقار 330 - مدينة الفردوس - القوات المسلحة
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36 - كيان افق لدارة المشروعات  Kayan Ofouk for Project Management Company. شركة  

رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    1614 ورقم قيد  28349    مركز عام  

عن 1- إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم300لسنه2012بشأن شركات الدارة الفندقية ووفقا لما 

ورد بموافقة وإجراءات الترخيص بها  التوريدات العمومية  2- صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما 

تشمله من أنشطه صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات 

والتعليم التكنولوجي  3- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف 

أنواعها  4 - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونيه 

وتشغيلها والتدريب عليها   5- إنتاج المحتوى اللكتروني بصورة المختلفة من صوت وصورة وبيانات  6 - 

إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونيه  7- أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف 

أنواعها  8- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها  9- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل 

وتداول البيانات  10- تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات  11- التصالت وخدمات النترنت  12- 

المشروعات التى تستثمر فى تطوير حقوق الملكية الفكرية بما فى ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم 

الصناعية  13- إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على 

ترخيص من الجهات المعنية  14- أقامة وإدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية 

والقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون  15- 

مشروعات البحث والتطوير العلمى من أجل التنمية والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد 

ومشروعات التكنولوجيا الحديثة.)مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64لسنه2003(  16- إنشاء 

وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  17- إنشاء وإدارة مراكز الستشارات 

والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها  18- حاضنات العمال التكنولوجية 

ودعم ريادة العمال  19- النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى 

رقمى بما فى ذلك رقمنه المحتوى العلمى والثقافى والفنى   20- أقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافتريات الثابتة 

لتقديم جميع انواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع انواع الماكولت والتيك أواي  المقاولت العامة 21-  

22- توريد وتركيب الجهزة اللكترونية للمنشات من الداخل فقط )كاميرات مراقبه - أجهزة إنذار - البوابات 

اللكترونية - أجهزة البصمة - النتركام(والصيانة المتنقلة لما سبق  توريد وتركيب معدات السلمة وأطفاء 

الحريق والنظمة الكهروميكانيكية والصيانة المتنقلة لما سبق23   مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى 

رقم64لسنه2003  - يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

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

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة مكتب 68 - مركز المدينة التجارى - ميدان النجدة -

37 - كيميت للتسويق والمعارض  Kemet for Marketing and Fairs شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    1616 ورقم قيد  28350    مركز عام  عن  إقامة 

و تنظيم المؤتمرات والحفلت العامة والندوات والفعاليات والمعارض ) فيما عدا السياحية وبشرط استصدار 

التسويق .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه  التراخيص اللزمة لكل مغرض علي حده(  -

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

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

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

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 16 شارع أبو المحاسن الشاذلي – العجوزه
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38 - ممدوح ام اى - الهندسية شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    

1617 ورقم قيد  28351    مركز عام  عن   .. اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية مهارات الموارد 

البشرية في مجال الرشاد السرى تحيل السلوك وإدارة العمال والتخاطب والتيكيت.   . اقامة وتشغيل مركز 

متخصص لتدريب وتنمية مهارات الطفال الطبيعيين وذوى الحتياجات الخاصة والتدريب على النطق وتعليم 

لغة التخاطب وتنمية مهارات الدراك الحسي وتعديل السلوك والحساب الذهني.   . إعداد وتقديم الدورات 

التدريبية.   التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   بيع وشراء أجهزة الكمبيوتر واللب توب 

وكاميرات المراقبة ومستلزمات كل ما سبق مع مراعاه قرار وزير الدفاع   والنتاج الحربي رقم 64 لسنه 

o   )2003 التجميع لدى الغير لجهزة الكمبيوتر واللب توب وكاميرات المراقبة.   التوريدات العمومية.   

التصدير.   . تقديم الستشارات الهندسية فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية 

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

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

سوق رأس المال ولئحته   التنفيذية(   . إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم ??? لسنة ???? بشان 

شركات الدارة الفندقيه وشروط   واجراءات الترخيص بها   . تشغيل وادارة المطاعم والكافيهات والكافتيريات 

الثابتة لتقديم جميع أنواع المأكولت والمشروبات والتيك اواى )عدا   المشروبات الكحولية   . نشر وتوزيع 

الكتب.   . إقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة والمناسبات الجتماعية والمهرجنات عدا 

السياحية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو 

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

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

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة مدينة بيتكو - ابراج 1- شقة 23 - مشعل - 

الهرم -

39 - هشام بهاء الدين محمد وشريكه شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم 

ايداع    1618 ورقم قيد  28352    مركز عام  عن   انشطه داخل ق 72 لسنه 2017   اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المستلزمات الطبيه والشرائح والمسامير والبونط واسلحة المنشار والمنشار والدريل )الشنيور ( المستخدم 

في جراحات العظام والتورنكيه جهاز حبس الدم في خلل العمليات الجراحيه ( استصلح وتجهيز الراضي 

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

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

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

رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة   تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو 

التسمين أو اللحوم.   تجارة الجملة والتجزئة   داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة 

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

مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356   لسنه 2008   إنشاء وإدارة مراكز الستشارات 

والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها. انشطه خارج ق 72 لسنه 2017   اقامة 

وتشغيل وادارة محطات لتموين السيارات . - الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   تلتزم الشركة بأحكام 

القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وتعديلته وبلحكام باحكام القانون رقم     120 لسنة 

1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية - صيانه الجهزة والمعدات الطبيه   تلتزم الشركة بإفراد حسابات 

ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها 

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

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

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 1ش محمد 

الشعراني اعلي محور 26 يوليو - ابو رواش -
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40 - ام تي آي للعمال الفنية  M.T.I For Artworks شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   

05-02-2023 برقم ايداع    1625 ورقم قيد  28356    مركز عام  عن نشطه داخل قانون 72 لسنه 2017  

-صناعه السينما ومنها اقامه او استئجار استديوهات او معامل النتاج السينمائي او دور العرض او تشغيلها بما 

في ذلك من تصوير وتحميض وطبع وانتاج وعرض وتوزيع.  ـ النشطه المتعلقه بتحويل المحتوى التقليدي من 

صوت وصوره وبيانات الى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني.  انشطه خارج 

72 لسنه 2017  القيام باعمال المونتاج وكافه العمال الفنيه من)تصوير- تسجيل الصوت -ميكساج- دوبلج- 

مونتاج- تحميض نيجاتيف- تصحيح الوان الجرافيكس والنيميشن(  ـ التسويق اللكتروني.  تلتزم الشركه بافراد 

حسابات ماليه 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 ل تتمتع النشطه 

خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون  يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون ولئحته التنفيذيه.  مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول 

على كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها  بجهة محافظة الجيزة شقة1 - الدور الول -  4 شارع أحمد أبو 

الفتوح -- أمام فندق سياج - اللبينى - الهرم-

41 - بريميوم هيربس لتعبئة المواد الغذائيه Premium Herts شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

05-02-2023 برقم ايداع    1628 ورقم قيد  28357    مركز عام  عن    . انشطه داخل ق 72 لسنه 2017   

. اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائيه والحاصلت الزراعيه والغلل بكافة انواعها والعسل السود   

والبيض والزيوت .   - تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائيه والحاصلت الزراعية والغلل بكافة انواعها 

والعسل السود والبيض والزيوت . داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبة 

جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع شهر الحياة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356   مراعاة ما 

ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007  من اكتوبر استثمار السادس من اكتوبر انشطه خارج ق 72 

لسنه 2017 تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية تلتزم 

الشركة بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة 

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

تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون   التصدير والتوكيلت التجارية   

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

شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او   تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة الجيزة الدور الرضي من المصنع - قطعة 47 بالمنطقة الصناعية الرابعة - 5 أ مجمع بدر الدين 

الصناعي

42 - بى جى بيلدرز جينريشن B.G builders generation شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

05-02-2023 برقم ايداع    1640 ورقم قيد  28359    مركز عام  عن   . المقاولت العامة   يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او 

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

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة   نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 64 ش 

حسن المام ترعة زلين - بولق الدكرور -
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44 - هورايزون كير للمستشفيات HORIZON CARE شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

05-02-2023 برقم ايداع    1642 ورقم قيد  28361    مركز عام  عن   . اقامة وتشغيل وادارة المستشفيات 

المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة علجية أو طبية . " تلتزم الشركة بإخطار المجالس 

الطبية المتخصصة فور قيامها ببدء نشاطها حتى يتثنى للمجالس الطبية المتخصصة   إعمال شئونها " .   . اقامة 

وتشغيل وادراة مركز طبي متخصص فى الشعة والتحاليل الطبية . " تلتزم الشركة بإخطار المجالس الطبية 

المتخصصة فور قيامها ببدء نشاطها حتى يتثنى للمجالس الطبية المتخصصة   إعمال شئونها "   ادارة وتشغيل 

وتجهيز وفرش المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الطبية التخصصية بكافة المعدات والجهزة الطبية . . 

اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

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

في مصر أو في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون ولئحته التنفيذية   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة   نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 11 ش عيد مصطفى 

- برج بلزر الطبى - فيصل العمرانية -

45 - سيكوانس للنتاج الفنى SEQUENCE شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2023-02-05 

برقم ايداع    1645 ورقم قيد  28362    مركز عام  عن    النتاج الفني والتوزيع للفلم السينمائيه و 

التلفزيونيه و الفيديو و المسرحيات و المسلسلت الذاعيه و التلفزيونية و كافة العمال الفنيه من تصوير - 

صوت - ميكساج - دوبلج - مونتاج - تحميض نيجاتيف - تصحيح الوان ( . - اعداد و تجهيز استديوهات 

التصوير و تاجيرها و اماكن التصوير و دور العرض ( كل ما سبق فيما عدا تملك   استديوهات البث الذاعي ( .   

- ادارة وتشغيل دور العرض السينمائي.   - تنظيم المهرجانات الفنيه و الثقافيه و الغنائيه والفاعليات الفنية   - 

تقديم خدمات الكاستينج واكتشاف المواهب .   القيام باعمال الديكور اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية 

الموارد البشرية في مجال التمثيل    يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

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

الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة مكتب رقم 4 - الدور الول - 4 ش اليسر - متفرع من مكة - 

الدقى
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46 - جي ار بى للستثمار العقارى GRB شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   

05-02-2023 برقم ايداع    1648 ورقم قيد  28364    مركز عام  عن انشطة من داخل ق 72لسنة 2017:  

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

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

الجمهورية رقم 356 لسنة 2008.  انشاء او اداره او تشغيل المدارس فيما ل يجاوز مرحلة التعليم الثانوى انشاء 

الجامعات  انشاء او اداره او تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفنى تجاره الجملة والتجزئه , داخل المناطق النائية 

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

بقرار رئيس الوزراء رقم ??? لسنة ???? و مراعاة قرار رئيس جمهوريه  مصر العربية رقم 356 لسنه 2008 

. اقامه وتشغيل المراكز التجاريه وسلسل المداد , داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا 

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

2007 و مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008  . إقامة أو إدارة وتشغيل الجراجات 

متعددة الطوابق بنظام النشاء والتشغيل وإعادة التسليم )b.o.t( سواء كانت تحت سطح  الرض أو فوقها 

وعدادات تنظيم انتظار السيارات بنظام b.o.t.  انشطة من خارج ق 72لسنة 2017 :  مقاولت اعمال انشاء 

وتجهيز وفرش المستشفيات والمراكز الطبية والعلجية  اقامة وتشغيل وادارة محطات تموين السيارات  اقامة 

وتشغيل وادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات ) عدا الكحولية( و تقديم جميع أنواع  

المأكولت والتيك اواى • المقاولت العامة  " على الشركة اللتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة للنشطة الواردة 

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

بقانون الستثمار رقم ?? لسنة 2017 على ان ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز 

الواردة بذات القانون "  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

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

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة الدور الثانى - عمارة رقم 32 - الحى العاشر - المحور الخدمي

47 - امواج للحلول والستشارات التجارية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-05 

برقم ايداع    1650 ورقم قيد  28365    مركز عام  عن التسويق العقارى .  * إدارة المشروعات .  مع مراعاة 

القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقيه وفقا لما ورد بموافقة واجراءات الترخيص 

بها .  * تقدية الستشارات التسويقية والتجارية ) فيما عدا الستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة 

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

المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  * التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  * التوريدات العمومية  يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها 

فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون ولئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 313- المحور المركزى – ميدان الحصرى
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48 - أنوس للستشارات الهندسية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    

1669 ورقم قيد  28370    مركز عام  عن إعداد التصميمات الهندسية.   - تقديم الستشارات الهندسية فيما عدا 

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

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

الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة ?? من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(   يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او 

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

تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة شارع 

وادى النيل -

المتفرع من شارع جامعة الدول العربية - برج الحرية

49 - باوروير سليوشن للحلول المبتكره Powerware Solution For Innovative شركة  رأس مالها 

10,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    1672 ورقم قيد  28372    مركز عام  عن - صناعة 

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

البيانات و انشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعلم التكنولوجي .  اعمال التوصيف و التحليل و التصميم 

للبرمجيات و قواعد البيانات و التطبيقات بمختلف انواعها   اعمال تصميم و انتاج البرامج و التطبيقات و انشاء 

قواعد البيانات و نظم المعلومات اللكترونية و تشغيلها و التدريب عليها   انتاج المحتوي اللكتروني بصوره 

المختلفه من صوت و صورة و بيانات   ادخال البيانات علي الحاسبات بالوسائل اللكترونية   اعمال التوصيف 

و التصميم و التطوير لنظم الحاسبات بمختلف انواعها   انتاج و تطوير النظم المدمجة و تشغيلها و التدريب عليها   

اعمال التوصيف و التصميم لشبكات و نقل و تداول البيانات   تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات   

التصالت و خدمات النترنت   المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات 

الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية   توريد السنترالت الداخلية و اجهزة الفاكسات و العدد التيليفونية و 

كاميرات المراقبه و التصالت و النتركوم و مستلزمات الكمبيوتر   مع مراعاة قرار وزير الدفاع و النتاج 

الحربي رقم 64 لسنة 2003   يجوز  للشركه ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج , كما 

يجوز لها ان تندمج في الهينات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون و للحته التنفيذية   مع 

مر اعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارربة وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص الزمة 

لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة برج النصر امام سندريل كافيه - شارع اللبيني - فيصل -

50 - القلعة الذهبية للستثمار والتسويق شركة  رأس مالها 120,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم 

ايداع    1678 ورقم قيد  28374    مركز عام  عن انشطه داخل قانون 72 لسنه 2017 الستثمار العقاري   

انشطه خارج قانون 72 لسنة 2017تسوسق عقاري  تلتزم الشركة بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل  -2

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

والحوافز الواردة بقانون 72 لسنة 2017 وكذا ل تستمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز 

الواردة بذات القانون.   ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما 

يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.   مع 

مراعاة أحكام القانون واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الزمة لمبارة 

نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة ابني بيتك م 7ن- ق36-
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51 - سكوب للتجارة والصناعة Scoope شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   2023-02-06 

برقم ايداع    1681 ورقم قيد  28375    مركز عام  عن   . انشطة من داخل ق 72 لسنة 2017   اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع لتصنيع وتجميع الجهزة التعويضية والتقويمية والطراف الصناعية والكراسي 

المتحركة والمستلزمات الطبية والطراف الصناعية والجهزة الطبية والعلمية والمعملية والرياضية ومساعدات 

الحركة . اعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية . اعداد الدراسات القتصادية والهندسية 

والتكنولوجية للمشروعات. - تجاره الجملة والتجزئه للجهزة التعويضية والتقويمية والطراف الصناعية 

والكراسى المتحركة والمستلزمات الطبية والطراف الصناعية والجهزة الطبية والعلمية والمعملية والرياضية 

ومساعدات الحركة , داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم 

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

مصر العربية رقم 356 لسنه 2008 الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى 

السياحية مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و اجراءات 

الترخيص بها انشاء او اداره او تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفنى   - انشاء الجامعات   - صناعة ت ـة 

تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم وتطوير اللكترونيات و مراكز 

البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .   - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات 

والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.   انشطة من خارج ق 72لسنة 2017 : 

الستيراد والتصدير, تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين , ول ينشئ 

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

الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . توريد الجهزة التعويضية والتقويمية 

والطراف الصناعية والكراسى المتحركة والمستلزمات الطبية والطراف   الصناعية والجهزة الطبية والعلمية 

والمعملية والرياضية ومساعدات الحركة . - القيام باعمال فرش وتجهيز المستشفيات والمراكز الطبية والعلجية 

والرياضية من كافة انواع الجهزة والمعدات والمستلزمات - اقامة وتشغيل وادارة مركز لصيانة الجهزة 

التعويضية والتقويمية والطراف الصناعية والكراسي المتحركة   والمستلزمات الطبية والطراف الصناعية 

والجهزة الطبية والعلمية والمعملية والرياضية ومساعدات الحركة . اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية 

مهارات الموارد البشرية. - تقديم الستشارات فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات 

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

عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المدة 27 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(   " على الشركة اللتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة للنشطة الواردة بقانون 

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

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 على ان ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة 

بذات القانون ".   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها ان 

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

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

محافظة الجيزة 11 ب عمارات الشركه الوطنية فيصل - الهرم -
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52 - منصور القاضى لخدمك رجال العمال شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم 

ايداع    1687 ورقم قيد  28376    مركز عام  عن . تقديم خدمات رجال العمال من فاكس   تصوير   تليفون   

كتابة كمبيوتر (   اعداد الدراسات والبحاث العلمية تنظيم المعارض والمؤتمرات والندوات )عدا المعارض 

السياحية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه  مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها فى مصروفي الخارج  كما  يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون و لئحته التنفيذيه    الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة   نشاطها.  بجهة محافظة 

الجيزة شقة 2 بالعقار رقم 

19 ش خطاب من ش  المعتمدية - أرض اللواء -

54 - ماى واى اند سيرفيس MY WAY & SERVICE شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   

06-02-2023 برقم ايداع    1692 ورقم قيد  28379    مركز عام  عن    انشطه داخل ق 72 لسنه 2017    

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

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

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

مساحه الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوانيه للمشروع . الدارة 

والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 

لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات   الترخيص بها   إقامة وتشغيل 

مارينا اليخوت ومراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها. - السياحة العلجية للمرضى وذلك بتنظيم 

إجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز الطبية والعلجية, وغيرها مما يصدر بتحديده قرار من الوزير 

المختص بالصحة بالتنسيق مع الوزير المختص بالسياحة. وكل ما سبق ل يشمل نشاط   الوساطه في التامين   - 

السياحة البيئية, وذلك بإقامة وإدارة النزل البينية ومواقع مشاهدة الطيور والشعاب المرجانية وغيرها من النظم 

البيئية   المتميزة مع مرعاه الحصول علي التراخيص للزمه لذلك.   . إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية 

وإدارتها واستغللها وصيانتها.   انشطه خارج ق 72 لسنه 2017   - تنظيم المعارض ) عدا المعارض السياحيه 

( بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده   - الوساطه في انهاء الجراءات الداريه امام 

الجهات الغير حكوميه . تلتزم الشركة بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار 

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

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

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

شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة الجيزة شقه 44 - عماره 242 - مدينة الفردوس
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55 - ان اتش ار للنتاج الفنى NHR PRODUCTION شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

06-02-2023 برقم ايداع    1695 ورقم قيد  28380    مركز عام  عن   . نشاط صناعة السينما ومنها اقامة 

او استئجار استوديوهات او معامل النتاج السينمائى او دور العرض او تشغيلها, بما في ذلك من تصوير 

وتحميض وطبع وانتاج وعرض وتوزيع . المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك 

براءات الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية . - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت 

وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني. ال العافية   يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها   

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

تشتريها او   تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية  وشراكة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 12ش مكه المكرمه - بجوار مسجد التوفيق - الهرم

56 - أعالى البحار للتصميمات الهندسية شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم 

ايداع    1702 ورقم قيد  28382    مركز عام  عن . اعداد التصميمات والرسومات الهندسية   . تقديم 

الستشارات الهندسية فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة 

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

المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( . . الستيراد والتصدير 

للدوات الكهربائية والميكانيكة , تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121لسنه 1982في شان سجل المستوردين , 

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

من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . . تسويق الدوات الكهربائية 

والميكانيكية   التجارة الداخلية -   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

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

التنفيذية   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول علي كافه التراخيص    

اللزمة لمباشرة   نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 701 منطقة 2 ق ج ابنى بيتك  -

57 - جيوكاندا للتجاره والتوكيلت شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    

1705 ورقم قيد  28383    مركز عام  عن التوريدات العموميه ؛ التوكيلت التجاريه تلتزم الشركه باحكام 

القانون رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ؛ التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح 

به قانونا  ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزوال 

اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج . كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا ل حكام القانون ولئحته التنفيذية .  مع مراعاه احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسه هذه النشطة  بجهة محافظة الجيزة 6 

ش المعهد – كليه التربيه الرياضيه – الهرم
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58 - تى ميديا للحلول الرقمية TMEDIA شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-06 

برقم ايداع    1707 ورقم قيد  28384    مركز عام  عن  صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله 

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

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

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

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

البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . 

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

- تنفيذ وادارة شبكات نقل و تداول البيانات التصالت وخدمات النترنت   - المشروعات التي تستثمر في 

تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية   مشروعات البحث 

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

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

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

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

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

المحتوى   العلمي والثقافي والفني.   انشطة من خارج ق 72 لسنة 2017 :   - التسويق اللكتروني .   - التجارة 

اللكترونية .   " على الشركة اللتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة للنشطة الواردة بقانون الستثمار و في حالة . 

عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم ?? لسنة 

2017 على ان ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة يقاب القانون " .   يجوز 

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

باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او   تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مدارس مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة الجيزة 422 ل - شارع الجيش - شقة 64 الدور السادس - حدائق الهرام

59 - ديسكفرى للتجارة والتوزيع شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    

1711 ورقم قيد  28388    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فينا هو مسموح به قانونا - التوريدات 

العمومية - يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة الجيزة 6 شارع التحرير -

60 - أنو فاتيف تيم للدعاية والعلن Innovative Team شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

06-02-2023 برقم ايداع    1713 ورقم قيد  28390    مركز عام  عن   . الدعاية والعلن .   . تقديم 

الستشارات فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال 

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

المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .   . تسويق المنتجات ..   يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

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

السالفة او تشتريها او مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  بجهة محافظة الجيزة رقم 4 – الدور الرضي – عقار رقم 10– منطقه ص – 

البوابه الثالثه – حدائق الهرام
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62 - اوكاى افنت Okay Evant شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    

1716 ورقم قيد  28393    مركز عام  عن ادارة المطاعم الثابتة والكافتريات.   . - النتاج الفنى و التوزيع 

للفلم السينمائيه و التلفزيونيه و الفيديو و المسرحيات و المسلسلت الذاعيه و التلفزيونية و كافة العمال الفنيه 

من تصوير - صوت - ميكساج - دوبلج - مونتاج - تحميض نيجاتيف - تصحيح الوان ( اعداد و تجهيز 

استديوهات التصوير و تلجيرها و اماكن التصوير و دور العرض ( كل ما سبق فيما عدا تملك   استديوهات البث 

الذاعي (   - تنظيم المهرجانات الفنية و الثقافيه و الغنانيه .   - ادارة وتشغيل دور العرض السينمائي.   - 

التصوير الفوتغرافي فيما عدا التصوير تحت الماء( .   . التسويق اللكتروني.   - التجارة اللكترونية عبر 

النترنت.   - انشاء وتشغيل وادارة المواقع اللكترونية الخاصة بالشركة ونشاطها فقط دون( عرض محتوى 

صحفى او اعلمي او   اعلني(.   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

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

الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او   تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته 

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

اللزمة لمباشرة   نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 16 ش شهاب - المهندسين -

64 - جيمزاويه  GMZWYA شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    

1726 ورقم قيد  28395    مركز عام  عن تجاره وتوزيع الجهزه اللكترونيه واجهزه اللعاب    اللكترونيه 

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

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

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

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

بجهة محافظة الجيزة شقه 401 عماره  B14  .اوبرا سيتى -

65 - محفوظ لصيانة المعدات الثقيلة ولوازمها شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2023-02-07 

برقم ايداع    1740 ورقم قيد  28398    مركز عام  عن   . - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا. - التوريدات العمومية. - إقامة وتشغيل لمركز لصيانة معدات الثقيلة ولوازمها.   يجوز للشركة ان تكون 

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

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

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة   نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة ش احمد ابو شنب 

من ش اللبيني - فيصل

 HC SUCCESS PARTINERS  66 - اتش سي ساكسس بارتنرز للتوريدات العمومية والتوكيلت

شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    1741 ورقم قيد  28399    

مركز عام  عن   . تسويق المنتجات والخدمات   تسويق الكتروني  توريدات عمومية  توكيلت تجارية ,تلتزم 

الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشأ تأسيس الشركة اي 

حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة بما ل 

يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  . السياحة العلجية للمرضي : وذالك لتنظيم اجراءات الحجزي لدي 

المستشفيات والمراكز الطبية والعلجية وغيرها مما يصدر بتحديدة قرار من الوزير المختصص بالصجة لتنسيق 

مع الوزير المختص للسياحة )دون ممارسة نشاط التأمين او الوساطة في التأمين (  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك بأي وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها  التي تزاول اعمال شبيها بأعمالها او التي قد 

تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة  او تشتريها او 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون والئحة التنفيذية .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة وجدة رقم 

7101VS2316 - المبني التجاري رقم 13 - منطقة الخدمات بقرية ليجاندا بمدنية الشيخ زايد مركز - المجاورة 

الولي - الحي الثاني
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63 - الجونة للصناعات الذكية شركة  رأس مالها 950,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    

1723 ورقم قيد  28394    مركز عام  عن انشطة داخل ق 72 لسنة 2017  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الغزل والنسيج والوبريات والملبس الجاهزة ومواد الصباغة والمواد اللصقة  بكافة انواعها والقمشة 

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

والمسامير المعدنية والزجاج والبلور والمنتجات الزجاجية بكافة انواعها . اقامة  وتشغيل مصنع لتصنيع الجلود 

والمنتجات الجلدية بكافة انواعها و الكرتون والمنتجات الكرتونية بكافة انواعها . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

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

والكيماويات بكافة انواعها)عدا المواد الكيماوية الخطرة ( . اقامة وتشغيل مصنع للمبيدات الحشرية و السمدة 

الزراعية . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع ادوات السباكة والدوات الصحية بكافة انوعها و البلستيك والمنتجات 

البلستيكية بكافة انواعها . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث وتجهيزات المكاتب والعيادات والمنتجات 

الخشبية بكافة انواها والثاثات الخشبية بكافة انواعها . اقامة المخابز اللية والنصف اللية  . اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف منتجات اللبان والمنتجات الغذائية والمكرونة والشعرية والعصائر بجميع انواعها 

. اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة الكهربائية واللكترونية بكافة انواعها والدوات الكهربائية والمنزلية 

والوانى والدوات المنزلية بكافة انواعها )مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 لسنة ( . اقامة 

وتشغيل مصنع لتشغيل وتشكيل المعادن والستيل واللمونيوم والهياكل المعدنية وقطع الغيار والهياكل المعدنية 

والجمالونات . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتكرير الزيوت والدهون النباتية. اقامة وتشغيل ثلجة لتبريد 

وتجميد اللحوم والدواجن . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف الحيوانية . اقامة وتشغيل مصنع لجلى وتقطيع 

وتلميع وثقل الرخام والجرانيت . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواسير المياة بكافة انواعها واشكالها . اقامة 

المزارع السمكية. تجارة الجملة والتجزئة للملبس الجاهزة والقمشة والمنسوجات والوبريات والمواد اللصقة 

والزجاج والبلور والمنتجات الزجاجية والجلود والحذية والكرتون والورق ولب الورق والبويات والدهانات 

والصباغ والكمياويات)فيما عدا الخطرة ( والمبيدات الحشرية والزراعية وادوات السباكة والدوات الصحية 

البلستيك و الثاث وتجهيز المكاتب والعيادات والمنتجات الخشبية واللبان والجهزة الكهربائية واللكترونية 

والدوات الكهربائية والمنزلية والمعادن و الستيل واللمونيوم والهياكل المعدنية وقطع الغيار والزيوت والدهون 

النباتية واللحوم والدواجن المجمدة والسماك وكافة المواد الغذائية والعصائر والثلجات والتكيفات والجهزة 

الكهربائية واللكترونية والعلف الحيوانية والهياكل المعدنية والجمالونات والوانى والدوات المنزلية بكافة 

انواعها والرخام والجرانيت ومواسير المياة بكافة انواعها واشكالها )داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

الجديدة فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 (          انشطة خارج 

ق 72 لسنة 2017 التوريدات العمومية - التصدير     تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل 

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

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

بالضامانات والحوافز الواردة بذات القانون   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو 

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

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

اللزمة لممارسة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة 26 شارع حسام الدين العمرانية -
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68 - ام اس كيه للمقاولت العامة M.S.K شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم 

ايداع    1744 ورقم قيد  28402    مركز عام  عن    . - المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة. التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا التوريدات العمومية.   يجوز للشركة إن تكون لها مصلحة او تشترك 

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

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

لحكام القانون ولئحته التنفيذية   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  بجهة محافظة الجيزة 9 ش الياسمين - المحور المركزي

69 - بدر ستيل للهندسة شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    1749 

ورقم قيد  28405    مركز عام  عن   * التوريدات العمومية توريد مستلزمات المصانع وتوريد وتركيب 

الستانلس ستيل وتوريد وتركيب المعادن والقطاعات المعدنية.  * المقاولت العامة والتشطيبات.  * تشكيل 

وتشغيل ودهان المعادن والقطاعات المعدنية لدي الغير.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

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

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر 

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

الجيزة محل رقم 1 أ – مول ميك ماك – الحي الثاني عشر

70 - تونتى وان للملبس الجاهزة Twenty شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2023-02-07 

برقم ايداع    1752 ورقم قيد  28406    مركز عام  عن   انشطه داخل ق 72 لسنه 2017   - اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة .   - تجارة الجملة والتجزئة   داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

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

350 لسنة 2007 و مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356   لسنه 2008       . انشطه خارج 

ق 72 لسنه 2017   - التوريدات العمومية . - التسويق اللكتروني   تلتزم الشركة بإفراد حسابات ماليه ومركز 

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

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

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

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته 

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

اللزمة لمباشرة   نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 6 ش عمرو من شارع وادي النيل - المهندسين

71 - أي كيو لكي IQ LUCKY شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    

1755 ورقم قيد  28407    مركز عام  عن   • -النتاج الفني والتوزيع الفلم السينمائيه و التلفزيونيه و 

الفيديو و المسلسلت الذاعيه والتلفزيونيه وكافة العمال الفنيه وبيعها وتوزيعها )تصوير - صوت - ميكساج - 

دوبلج - مونتاج - تحميض نيجاتيف - تصحيح الوان(   - تصميم وإعداد اللعاب الورقية واللعاب اللوحية.  -

تسويق المنتجات .   يجوز الشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

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

أن تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفذية   مع مراعاة 

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

.  بجهة محافظة الجيزة بلوك 8 علي 15-قطعة 1 ش النرجس- دور2 - غرب سوميد
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72 - الوحيد للتطوير العقارى شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    

1771 ورقم قيد  28411    مركز عام  عن   التطوير العقارى.   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

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

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

طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة عقار 52 - المنطقة السياحية 

السادسة - قسم اول

73 - هداية الرحمن للتدريب وتنميه المهارات شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم 

ايداع    1772 ورقم قيد  28412    مركز عام  عن   القامة وتتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية المهارات و 

الموارد البشرية   يجوز الشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها ان 

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

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

بجهة محافظة الجيزة الدور الول - عماره 477 - المجاوزة 2 - الحي الثاني - 6 اكتوبر

74 - طه محمد حسين عبد الهادى وشريكته 

 -تى اتش جروب للصناعات الغذائيه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    

1774 ورقم قيد  28415    مركز عام  عن أنشطة من داخل قانون 72 لسنة 2017  إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المقرمشات والمعجنات والنواشف والحلويات والشيكولتة والعصائر والمثلجات   أنشطة من خارج 

قانون 72 لسنة 2017   التصدير   "تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة 

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

الواردة بذات القانون"  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة -ناهيا -ش النادى_بجوار مركز الشباب_عزبة عبد 

الهادى البحرية-مركز كرداسة

75 - يونيفيرس بيزنس لخدمات رجال العمال 

Universe Business شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    

الوساطة فى إنهاء كافة  تقديم خدمات رجال العمال .   - 1775 ورقم قيد  28416    مركز عام  عن   -

القيام بأعمال تنسيق وصيانة  الجراءات الدارية أمام الجهات غير الحكومية والسفارات والقنصليات .   -

تقديم خدمات النظافة وإبادة الحشرات  وإدارة وتجميل الحدائق والطرق والميادين ) اللند سكيب ( .   -

التجارة والتوزيع فيما هو  إلحاق العمالة المصرية بالداخل .  - والقوارض  والقيام بأعمال التطهير والتعقيم .   -

الوساطة فى إنهاء كافة الجراءات الدارية أمام الجهات  التوريدات العمومية .   - مسموح به قانونا  .  -

إدارة المشروعات ) مع مراعاة القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2021 بشأن شركات الدارة  الحكومية .  -

إدارة وتشغيل المطاعم  إدارة وتشغيل المولت التجارية والدارية.  - الفندقية وشروط إجراءت التراخيص (   -

والكافتريات  الثابتة لتقديم جميع المشروبات  وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك اواى ) عدا المشروبات 

الكحولية والخمور (.   وذلك دون الخلل بإحكام القوانيين واللوائح والقرارات السارية . وبشرط إستصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

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

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

محافظة الجيزة شقة 1 بالدور الراضى – بالعقار رقم 1 شارع النزهه الحى الول – المجاورة الثانية –      

الشيخ زايد
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92 - انس مبارك للشحن شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    1855 

ورقم قيد  28448    مركز عام  عن الشحن البرى الداخلى والدولى للبضائع . " ول يتم مزاولة نشاط النقل 

البرى للركاب أو البضائع ) الداخلى والدولى ( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى أو خارجه ال بعد 

القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي   والدولي 

" .   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة الجيزة 28 شارع محمد صبحى المحامى - فيصل -

93 - زوتكس التجارية شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    1856 

ورقم قيد  28449    مركز عام  عن تسويق المنتجات إقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات عدا المعارض 

السياحيه ( فيما عدا المعارض السياحيه بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او 

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

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه على الشركة الحصول على كافة التراخثيص 

اللزمة     نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 218ش السودان -

76 - كيانز ايجيبت للستثمار السياحي 

Keans egypt شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    1776 ورقم قيد  

28417    مركز عام  عن انشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 : إقامة وتشغيل الفنادق, الثابتة والموتيلت, 

والشقق والجنحة الفندقية, والقرى السياحية, والنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية 

أو رياضية أو تجارية أو ثقافية, واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها, على أل يقل مستوى الفنادق 

والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وأل يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة 

منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع.   اقامه وتشغيل يخوت السفاري علي 

اليقل مستواها عن ثلثه نجوم - انشطة خارج قا نون 72 لسنة 2017 :   الداره والتسويق السياحي للفنادق 

والموتيلت والشقق الفندقيه والقري السياحيه مع مرعاه القرار الوزاري رقم 300لسنه 2012 بشان شركات 

الداره الفندقيه ووفقا لما ورد بموافقه واجراءات الترخيص بها   اقامه وتشغيل المخيمات  السياحية على أل يقل 

مستواها عن ثلثه نجوم.   إقامة وتشغيل مارينا اليخوت  ومراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.   

السياحة العلجية للمرضى وذلك بتنظيم إجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز الطبية والعلجية, وغيرها 

مما يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بالصحة بالتنسيق مع الوزير المختص بالسياحة)وكل ماسبق 

ليشمل نشاط الوساطه في التامين(   السياحة البيئية, وذلك بإقامة وإدارة النزل البيئية, ومواقع مشاهدة الطيور 

والشعاب المرجانية وغيرها من النظم البيئية المتميزة.   الوساطه في انهاء الجراءات الداريه امام الجهات الغير 

حكوميه   تلتزم الشركه بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار وفي حاله 

عدم اللتزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 

2017 وكذا ل تتمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون   ويجوز للشركه 

ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيها باعمالها او 

التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه    مع مراعاه احكام القوانين واللوائح 

والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول علي كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 

شقه11-الدورالثالث-24شارع الملك فيصل -
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77 - إنكم للمقاولت العمومية والتوريدات INCOME شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

07-02-2023 برقم ايداع    1784 ورقم قيد  28422    مركز عام  عن   . المقاولت العامة   التوريدات 

العمومية .   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها ان 

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

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

بجهة محافظة الجيزة بمها - بجوار الجمعية الزراعية -

78 - ام ام جي لتجارة الدوات الصحيه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم 

ايداع    1785 ورقم قيد  28423    مركز عام  عن تجارة و بيع الدوات الصحيه بكافه انواعها و مستلزماتها   

القيام بأعمال التشطيب  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و اقرارت السارية , و بشرط استصدار  -

التراخيص اللزمه لممارسة هذة النشطة .   و يجوز للشركة ان تشترك بأي وجة من الوجة مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيها باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما 

يجوز لما ان تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة محل رقم 33 

سنتر الردنيه - محور الكفراوي  -

94 - ام جى كى لمستحضرات التجميل M.G.K شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2023-02-08 

برقم ايداع    1857 ورقم قيد  28450    مركز عام  عن     . تجارة وبيع وتوزيع مستحضرات ومستلزمات 

التجميل بكافة انواعها . اقامة و تشغيل و ادارة مركز تجميل للعناية بالبشرة و الشعر و الجسم )بيوتي سنتر   

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

شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية   مع مراعاة احكام القوانين 

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

الجيزة شقة رقم 4 - عقار رقم 51 ش طنطا

 - 79

ميدل ايست بيلدرز 

Middle East builders شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    

التجارة العامة  المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة .  • 1786 ورقم قيد  28424    مركز عام  عن   •

الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية    التوريدات العمومية   • و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا   •

تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120  و القانون رقم 121 لسنة 1982 في شان سجل المستوردين   تنظيم 

اعمال الوكالة التجارية   و ل ينشئ تاسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة و بما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض   ويجوز 

للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها او التي قد 

تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تحلقها بها وذلك 

طبقا  لحكام القانونو لئحته التنفيذية   مع مراعاة  أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , و على الشركة 

الحصول على  التراخيص اللزمة لممارسة نشاطها  .  بجهة محافظة الجيزة عمارة واحة زايد 1 شقة 2 الدور 

الرضي مجاورة 1 الحي 7 - الشيخ زايد

80 - رحومه للمقاولت العامه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    

1798 ورقم قيد  28427    مركز عام  عن المقاولت العامه   التجاره العامه و التوزيع فينا هو مسموح به 

قانونا / التوريدات العموميه   وذلك دون الخلل باحكام القوانين والوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار 

التراخيص الزمه لممارسة هذة النشطه .  ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها 

ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذللك طبقا للحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة ابني بيتك - المجاوره 

6 قطعه 210 - شقه رقم 1 -
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مليشو MALISHO شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    1799 

ورقم قيد  28428    مركز عام  عن   تجارة الجملة والتجزئة للدوات الطبية )داخل المناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقه شبه جزيرة  سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا مع مراعاة ما ورد 

بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 

2008  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح   والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبعا الحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة عمارة 412 _الدور الول  - الحى الول 

- 6 اكتوبر

82 - واي اس ايه للستثمار العقاري  Y.S.A شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   

07-02-2023 برقم ايداع    1800 ورقم قيد  28429    مركز عام  عن   -أنشطه من داخل القانون 72 لسنة 

2017   الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم 

فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء.  انشاء اوادارة او تشغيل المدارس)فيما عدا الدوليه(.  انشاء الجامعات.  انشاء 

او ادارة او تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفنى.  -انشطة خارج قانون 72 لسنه 2017   اقامة وانشاء وتشغيل 

محطات تموين السيارات بالوقود.  اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع انواع 

المشروبات )عدا الكحولية(. وتقديم جميع المأكولت والتيك اواي.  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح 

والقرارات الساريه ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  يجوز للشركة ان تشترك باى 

وجه من الوجو مع الشركات الخرى وغيرها التى تزاول اعمال مشابهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك وفقا لحكام القانون.  

بجهة محافظة الجيزة الحي 1-مول سيتى ستار-برج3-الدور الرابع-مكتب5-6اكتوبر

95 - القلزم للمقاولت العامه والتوريدات العموميه شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   

08-02-2023 برقم ايداع    1858 ورقم قيد  28451    مركز عام  عن المقاولت العامه   . التوريدات 

العموميه  ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

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

في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية , مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافه التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها  بجهة 

محافظة الجيزة شقه 41 -504أ شارع العقيد 

مدينه الفردوس - القوات المسلحه -
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83 - قطوف الوادى شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    1805 ورقم 

اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد  قيد  28432    مركز عام  عن الغرض من تأسيس الشركة :  -

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسيه التى تجعلها قابلة للستزراع . واستزراع  الغذائية والتمور .  -

الراضي المستصلحة . ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصه لغراض الستصلح 

والستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر   فيما عدا المناطق 

الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 .  -

تربية  تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم .  -

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

يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فى 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية   مع مراعاة القوانين 

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

محافظة الجيزة مكتب رقم 8 - الدور الثالث - المجد مول - المحور المركزى -

84 - إبداع للستشارت التربوية شركة  رأس مالها 25,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    

1809 ورقم قيد  28435    مركز عام  عن - تقديم الستشارات في مجال الكتابة والمجال التربوي فيما عدا ما 

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

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

المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق   رأس المال ولئحته التنفيذية - نشر وتوزيع الكتب. - 

تقديم خدمات التدقيق اللغوى   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما 

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 12 شارع العروبة - العمرانية -

85 - الولى للمطاعم وتجارة الغذية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    

1814 ورقم قيد  28437    مركز عام  عن   . اقامة وتملك وادارة وتشغيل المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم 

جميع أنواع المشروبات ) عدا الكحولية( وتقديم جميع   أنواع المأكولت و التيك اواى   . إقامة وتشغيل المحلت 

التجارية والسوبر ماركت لبيع المواد والوجبات الغذائية الجاهزة القامة وتشغيل وادارة وحدات الطعام المتنقلة .   

تجارة وبيع وتوزيع المواد الغذائية والطعمة والوجبات الجاهزية   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها    اللي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوزتها أن مديح في الهيئات السالفة أو تشتريها او   تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة شقة 9 الدور الثانى - عمارة رقم ? 

ب - عمارات الشركة الوطنية - شارع الملك فيصل .
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86 - جولدن تريانجل للبرمجيات GOLDEN TRIANGLE FOR PROGRAMMING . شركة  

رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    1815 ورقم قيد  28438    مركز عام  

عن   صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم وتطوير اللكترونيات و 

مراكز البيانات و أنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي . أعمال التوصيف والتحليل والتصميم 

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

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

المختلفة من صوت وصورة وبيانات . إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية . أعمال التوصيف 

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

التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات   - تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات التصالت 

وخدمات النترنت   مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء 

والستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 

لسنه 2003( - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات   - إنشاء وإدارة 

مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها. حاضنات العمال 

التكنولوجية ودعم ريادة العمال. - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى 

محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني.   تصميم وانشاء وتشغيل وادارة وتطوير 

المواقع اللكترونية .   - التسويق اللكتروني . اد وتصميم وتنفيذ الدورات التدريبية . اعداد   - تقديم خدمات 

الدعم الفنى . - التوريدات العمومية .  . يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة   تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون 

ولئحته التنفيذية   نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 22 ش عمر بن الخطاب - خلف محافظة الجيزة - الهرم -

87 - ام اتش ميديا برودكشن M.H Media Production شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

08-02-2023 برقم ايداع    1836 ورقم قيد  28439    مركز عام  عن   . النتاج الفنى والتوزيع للفلم 

السينمائية والتلفزيونيه و الفيديو و المسرحيات و المسلسلت الذاعيه و التلفزيونيه وكافة العمال الفنيه وبيعها و 

توزيعها )تصوير - صوت - ميكساج - دوبلج - مونتاج - تحميض نيجاتيف - تصحيح الوان اقامة وتشغيل 

مركز لعداد وتدريب وتنمية مهارات الموارد البشرية فى مجالت التعليق الصوتي- الدوبلج - التصوير - 

المونتاج - الهندسة الصوتية - الجرافيكس والنيميشن - الخراج - التمثيل - الديكور - الميك ابد الستايل القيام 

باعمال المونتاج وكافة العمال الفنيه من - تصوير - تسجيل صوت - ميكساج - دوبلج - مونتاج - تحميض 

نيجاتيف - تصحيح الوان الجرافيكس والنيميشن(. . بيع وتاجير كافة معدات التصوير والضاءة فيما عدا 

التاجير التمويلي(   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

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

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 65 ج - حدائق الهرام - البوابة الولى - الهرم -

88 - تيلسا أى چى للتسويق العقاري Tulsa E.G شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

08-02-2023 برقم ايداع    1841 ورقم قيد  28442    مركز عام  عن   . - التسويق العقاري.   - الستثمار 

العقاري .   الوساطة العقارية .   . إدارة المشروعات   مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان 

شركات الدارة الفندقيه ووفقا لما ورد بموافقة و اجراءات   الترخيص بها   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

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

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

طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 7 شارع مصدق -
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89 - الفسطاط للطباعة الحديثة شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    

1844 ورقم قيد  28444    مركز عام  عن   . أنشطة داخل قانون الستثمار 72 اقامة وتشغيل مطبعة لطباعة 

جميع أنواع الكتب والمطبوعات بأنواعها وطباعة جميع انواع الليبول والستيكر . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

وتغليف علب الكرتون والكياس الورقية والكواب الورقية. أنشطة خارج قانون الستثمار 72   - التصدير.   - 

نشر و توزيع الكتب.   تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية مستقلة للنشطة الواردة بقانون الستثمار و فى حالة 

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

2017 على ان ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون   يجوز 

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

باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج,كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او   تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

307 ش أحمد راتب - الحى السابع -

90 - روبيكون لدارة المشروعات RUBICON شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

08-02-2023 برقم ايداع    1845 ورقم قيد  28445    مركز عام  عن   . اعادة هيكلة الشركات من الناحية 

الدارية فقط   اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية   . اعداد دراسات الجدوى 

للمشروعات .   - اعداد الدراسات القتصادية والتكنولوجية.  تقديم الستشارات المالية والتمويلية والتسويقية 

والدارية والفنية والستشارات الفنية في مجال التمويل )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات 

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

الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من  قانون سوق رأس المال ولئحته 

التنفيذية ( - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   تسويق المنتجات   إدارة المشروعات   مع 

مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات   

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

تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها ان 

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

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

بجهة محافظة الجيزة البرج الجنوبي - بوليجون اكس )POLYGON )X( - سوديك - الكيلو 38 طريق مصر

السكندرية الصحراوى -

91 - البنا للحاسبات والبرمجيات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    

1854 ورقم قيد  28447    مركز عام  عن   . انشطه داخل ق 72 لسنه 2017 أعمال التوصيف والتحليل 

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

وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها انشطه خارج ق 72 لسنه 2017   

التجارة اللكترونيه   تلتزم الشركة بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار 

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

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

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

شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحة التنفيذية.   مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة الجيزة حى ب هرم سيتي - طريق الواحات -
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96 - الرشوانى والدوير للتوريدات العمومية ALRashwani and Dwear for supplies شركة  رأس 

مالها 5,000,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    1861 ورقم قيد  28453    مركز عام  عن   

تجارة الجملة والتجزئة وتجارة المواد الغذائية   التوريدات العمومية   التصدير   ويجوز للشركة إن تكون لها 

مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجه مع الشركات وغيرها التي تزاول إعمال شبيهة بأعملها أو التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها إن تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا  لحكام القانون  ولئحته  التنفيذية .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي 

الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة عمارة رقم 23 – جنوب 

الحياء 34 قطعة – بجوار الكنيسة

97 - سيتاديل لنقل العمال citadel شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    

1862 ورقم قيد  28454    مركز عام  عن - تقديم خدمات النقل البري للعمال , ول يتم مزاوله نشاط النقل 

البري للركاب او البضائع ) الداخلي والدولي ( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او خارجه ال بعد 

القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمة بمزاوله النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي .  

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

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

الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية , مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافه التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها.  بجهة 

محافظة الجيزة 8 شارع العدوى متفرع من شارع الرشاح _ الحوامديه _

98 - بكسل بيرفكت ديزاينز PIXEL PERFECT DESIGNS شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   08-02-2023 برقم ايداع    1863 ورقم قيد  28455    مركز عام  عن صناعة تكنولوجيا المعلومات 

والتصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم وتطوير اللكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة التعهيد و 

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

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

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

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

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

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

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

الرسوم الصناعية - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء 

والستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة . ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 

لسنه 2003( - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات - إنشاء وإدارة 

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

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

العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال. العلمي والثقافي والفني. انشاء وتصميم وتشغيل وادارة وتطوير المواقع 

اللكترونية . التجارة اللكترونية - التسويق اللكتروني إقامة وتنظيم المعارض والحفلت العامة والمناسبات 

والندوات والمؤتمرات عدا المعارض السياحية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة(. 

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

شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة الجيزة الدور الدارى - 45 ش الشيخ محمد الغزالى )قمبيز سابقا ( -

Page 46 of 275 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

99 - ماونتن للعمال المسلحيه والخدمات الهندسيه Mountain شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

08-02-2023 برقم ايداع    1865 ورقم قيد  28457    مركز عام  عن   . القيام بالعمال المساحيه .   . 

اعداد التصميمات والرسومات الهندسيه . . اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الكوادر والموارد البشرية   

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

شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  بجهة محافظة الجيزة 

183 شارع السودان - المهندسين - -

100 - سكاو لخدمات النظافة والتوريدات العمومية SKAW شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

08-02-2023 برقم ايداع    1872 ورقم قيد  28459    مركز عام  عن - تقديم خدمات النظافة وابادة 

الحشرات والقوارض وجمع القمامة للمنشأت العامة والشوارع والميادين والمصانع والشركات والصيانة المتنقلة 

لكل ما سبق.   - التوريدات العمومية.   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

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

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

اللزمة لمباشرة   نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 9 ش الياسمين - قطعة 188 - شقة بالدور - بالدور من اكتوبر

الول - غرفة C4 - الحى الرابع - المجاورة

 +الثامنة -

101 - التك جرين AL TECH GREEN شركة  رأس مالها 2,500,000.000 قيدت فى   

08-02-2023 برقم ايداع    1880 ورقم قيد  28463    مركز عام  عن   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

وتجميع المركبات والسيارات الكهربائية بكافة انواعها واشكالها وتصنيع قطع غيار المركبات والسيارات 

الكهربائية وتصنيع وتجميع محطات الشحن وتصنيع وتجميع البطاريات من مادة الليثيوم بمختلف اشكالها 

وأحجامها واختصاصاتها. . اقامة وتشغيل مركز لخدمة وصيانة المركبات والسيارات الكهربائية بمختلف اشكالها 

و احجامها وانواعها وتركيب قطع  الغيار الخاصة بها .  . تجارة وبيع وتوزيع وتوريد قطع غيار السيارات 

والمركبات الكهربائية بكافة انواعها واشكالها وأحجامها وكافة مستلزمات وعدد وادوات ومعدات محطات الشحن 

والواح الطاقة الجديدة والمتجددة وتوريد وصيانة البطاريات الصناعية من مادة الليثيوم للمركبات والسيارات 

الكهربائية . مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 لسنه 2003 . اقامة وتشغيل وادارة محطات 

شحن السيارات والمركبات الكهربائية على اختلف انواع مصادر الكهرباء وتوريد وتركيب  كافة مستلزماتها 

وقطع الغيار الخاصة للمحطات وتقديم خدمات الصيانة المتنقلة لها استيراد المركبات والسيارات الكهربائية بكافة 

انواعها واشكالها واحجامها ومحطات الشحن وقطع الغيار الخاصة لكل ما سبق , تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

??? لسنه ???? فى شان سجل المستوردين , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد 

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

لهذا الغرض. تلتزم الشركه باحكام القانون رقم ??? لسنه ???? والقانون رقم ??? لسنه ???? فى شان سجل 

المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد 

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

لهذا الغرض  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها ان 

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

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

بجهة محافظة الجيزة المصنع رقم 553 - مخازن الشباب - امتداد المنطقة السادسة
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102 - اجاد سوفتوير سنتر AGAD Software Center شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

08-02-2023 برقم ايداع    1881 ورقم قيد  28464    مركز عام  عن   - صناعة تكنولوجيا المعلومات 

والتصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم وتطوير اللكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة التعهيد و 

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

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

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

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

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

التصميم لشبكات نقل وتداول البيانات - تنفيذ وادارة شبكات نقل و تداول البيانات التصالت وخدمات النترنت 

- إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات - النشطة المتعلقة بتحويل 

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

والفني.   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها   او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج 

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

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

بجهة محافظة الجيزة فيل 5 - مج 4 - بلوك 15/13 - غرب سوميد - 6 اكتوبر

103 - فيربش للخدمات الصناعيه و التجارية     Furbish For Industrial & Trade Services شركة  

رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    1890 ورقم قيد  28468    مركز عام  

عن التوريدات العموميه   تأجير خطوط النتاج عدا التاجير التمويلي   تقديم الستشارات في مجال الصناعه )

فيما عدا الستشارات القانونيه و الستشارات و الدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده راس المال و الستحواذ 

و كذا الستشارات الماليه عن الوراق الماليه  لنشطه الشركات العامه في مجال الوارق الماليه المنصوص 

عليها في الماده 27 من قانون سوق راس المال و لئحته التنفيذيه  (   التصدير   تاهيل و تدريب الشركات و 

الفراد للحصول علي شهادات الجوده   ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

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

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

التنفيذية , مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافه التراخيص 

اللزمة لمباشره نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 9 د شارع مسجد الهدي - المجاورة الولي - مدينه الفردوس -

104 - كابيتال إى لدارة وتطوير المؤسسات التعليميه Capital E شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

08-02-2023 برقم ايداع    1893 ورقم قيد  28469    مركز عام  عن إنشاء وتشغيل وإدارة المدارس بما ل 

يتعدى مرحلة الثانوى  إنشاء الجامعات  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية مهارات الموارد البشرية  

إعداد الدورات التدريبية   تقديم خدمات التعليم عن بعد  - تقديم الستشارات التعليمية )فيما عدا ما يتعلق باسواق 

الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زياده رأس المال 

والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها فى المادة ?? من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية , تقديم خدمات رجال العمال من )

فاكس- تصوير - تليفون - كتابة كمبيوتر - طباعة الوراق (  إعداد درا سات الجدوى للمشروعات التعليمية  

الوساطة في إنهاء الجراءات الدارية امام الجهات غير الحكومية  تنظيم المعارض والمؤتمرات والندوات 

العلمية فيما عدا السياحية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض علي حده  يجوز للشركة ان تكون لها 

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

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

تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 15 ش نادى الصيد 

- الدور السابع -
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HASHTAGS.EG FOR PROJECT  105 - هاشتاجز دوت اي جي لدارة المشروعات

MANAGEMENT شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    1911 

ورقم قيد  28471    مركز عام  عن تقديم الستشارات ) فيما عدا الستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم 

بمناسبه زياد رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات الماليه عن الوراق الماليه لنشطه الشركات العامله في 

مجال الوراق الماليه المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذيه (  ادارة 

المشروعات   مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنه 2012 بشأن شركات الدارة الفندقيه ووفقا لما ورد 

بموافقه واجراءات الترخيص بها    تصميم وانتاج وادارة وتطوير البرمجيات والتطبيقات والبرامج اللكترونيه   

انتاج المحتوى اللكتروني بصورة المختلفه من صوت وصورة وبيانات   التسويق اللكتروني   التجارة 

اللكترونيه عبر النترنت   التوريدات العموميه    ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

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

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

ولئحته التنفيذية , مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافه 

التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 733 الحي 1 -مجاورة 4-  6 اكتوبر اول -

106 - زراعة ماركت Zera3a Market شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   2023-02-09 

برقم ايداع    1925 ورقم قيد  28472    مركز عام  عن .   التسويق اللكتروني عبر النترنت.   التجارة 

اللكترونية عبر النترنت.     التجارة العامة وعلى الخص للمنتجات الزراعية  والحيوانية والمستلزمات 

والدوات الزراعية وتجارة المواشى   والدواجن.     التوريدات العمومية.     إقامة المزارع السمكية.     

الستيراد والتصدير تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين(     يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

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

السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

الجيزة ابراج برعى بلزا - برج رقم 1- الدور السادس - مكتب 4 - الحصرى

107 - أشجار مصر للتنميه الزراعيه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    

1927 ورقم قيد  28473    مركز عام  عن   استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة 

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

الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر   فيما عدا 

المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة   يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

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

السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

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

مكتب 232 مبني ج مجمع علي الدين - ميدان ليلة القدر

110 - فردى لتجارة الملبس الجاهزة VERDY شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

تجارة الملبس الجاهزة بكافة  09-02-2023 برقم ايداع    1938 ورقم قيد  28478    مركز عام  عن   •

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

اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج 0كما يجوز لها ان تندمج 

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

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها0  

بجهة محافظة الجيزة عقار 401 – شارع الملك فيصل – المساحة – العمرانية

Page 49 of 275 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

108 - اسك لتشغيل المعادن والمقاولت ASK شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   2023-02-09 

برقم ايداع    1928 ورقم قيد  28474    مركز عام  عن   انشطة من داخل ق 72 لسنة 2017 :  - اقامة 

وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل وخراطة المعادن  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها 

قابلة للستزراع, واستزراع الراضي المستصلحة, ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة 

لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر .   

فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 

لسنة 2008  .   تجاره الجمله والتجزئه , داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة 

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

مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه ????  انشاء او اداره او تشغيل المدارس )فيما ل 

يجاوز مرحلة التعليم الثانوي(  الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية 

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

350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008  اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( 

والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او 

ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية , واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على ال يقل مستوى 

الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالي مساحة الوحدات 

المبيعه منها على نصف اجمالي المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع  • الدارة والتسويق السياحي 

للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية  مع مراعاه القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشبان 

شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها  انشطة من خارج ق ?? لسنة 2017 :  

- المقاولت العامة  - التصدير  - التوريدات العمومية .  " على الشركة اللتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة 

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

الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 على ان ل تتمتع  النشطة خارج قانون الستثمار 

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

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها.  -  بجهة محافظة الجيزة شقة 4 - عمارة 2 - المجاورة الولى - الحي الرابع -

109 - بخه التجارية BIKHH FOR TRADING شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

09-02-2023 برقم ايداع    1937 ورقم قيد  28477    مركز عام  عن   تجارة وتوزيع المنسوجات 

والمفروشات المنزلية .   - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.   - التوريدات العمومية .   . 

استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز( .   البيع بالعمولة   الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   تلتزم 

الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شأن المستوردين    وتنظيم 

اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة . غرضها ال بعد الحصول علي 

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

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

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

السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

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

1 شارع الغار الجديد - الوراق -
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111 - المعمارى ديزاين شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    1948 

ورقم قيد  28484    مركز عام  عن   . اعداد التصميمات الخاصة بالتشطيبات والديكورات . - القيام باعمال 

التشطيبات والديكورات . . المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة . . التوريدات العمومية   يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او 

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

تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  بجهة محافظة الجيزة مكتب 

10 - دور ارضى منخفض - مول السرايا - 44 المحور المركزى - مدخل 2 - الشيخ 

زايد

112 - تستنج

 جيكيس للتكنولوجيا

Testing Geeks For Technology شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-09 

برقم ايداع    1950 ورقم قيد  28485    مركز عام  عن   . صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت, بما 

تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات, ومراكز البيانات , وأنشطة التعهيد, وتطوير 

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

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

اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

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

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

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

اللزمة لمباشرة    نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة شقة 13 - الدور السابع - عقار رقم 23 - شارع عامر

113 - أم أو أل أو تكنولوجي MOLO TECHNOLOGY شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

09-02-2023 برقم ايداع    1951 ورقم قيد  28486    مركز عام  عن أعمال التوصيف والتحليل والتصميم 

للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء 

قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها  إنتاج المحتوى اللكترونى بصوره 

المختلفه من صوت وصوره وبيانات   إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونيه - يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى 

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

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 59 ش شهاب - 

المهندسين -
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114 - بيرفيكت تريد للتوريدات العمومية Perfect Trade شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   

09-02-2023 برقم ايداع    1954 ورقم قيد  28487    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

التوريدات العمومية وبالخص توريد المستلزمات و الدوات الطبية ومواد التعبئة و  مسموح بة قانونا.   -

التغليف ومستلزمات المطاعم والمواد الغذائية   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

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

و لئحته التنفيذية   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح و القرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 1ش خالد بن الوليد – ش العروبة – امتداد احمد 

عرابي –

115 - شريف محمود ابو اليزيد وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم 

ايداع    1955 ورقم قيد  28488    مركز عام  عن       انشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017: - 

التصالت وخدمات النترنت. انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017: . إقامة وتشغيل مركز 

لللعاب اللكترونية بلي استيشن وكمبيوتر(  تلتزم الشركة بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لكل نشاط 

على حدة وفي السمانة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون 

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

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

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 43 الحى الول - المجاورة الولى -

JORDAN CAPITAL 116 - جوردن كابيتال

. شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    1957 ورقم قيد  28490    

مركز عام  عن تجارة الجملة والتجزئة. توريد المواد الغذائية.   - تشغيل وادارة المطاعم والكافيهات والكافتيريات 

الثابتة لتقديم جميع أنواع المأكولت و   المشروبات والتيك اواى ما عدا المشروبات  الكحولية تقديم الوجبات 

الساخنة.     يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تولول أعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها أن 

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 6 شارع كلية الزراعة -

117 - أمين عبد الغنى للتجارة والتوريدات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-09 

برقم ايداع    1960 ورقم قيد  28491    مركز عام  عن   . التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

- التوريدات العمومية   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

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

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

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

نشاطها  بجهة محافظة الجيزة عمارة 936 - المجاورة 5 الحي 4  -6 اكتوبر

118 - ساندس للنشاءات والتوريدات العموميه Sands شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

09-02-2023 برقم ايداع    1962 ورقم قيد  28492    مركز عام  عن   • المقاولت العامه  • التوريدات 

العمومية    • مقاولت اعمال النشاءات               وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك لها بأي وجه 

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

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

محافظة الجيزة فيل 36- الحى التاسع - المجاورة الثالثة -
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119 - لوميكس للمقاولت العامة lomics شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-09 

مقاولت  المقاولت العامة   - برقم ايداع    1969 ورقم قيد  28495    مركز عام  عن التوريدات العمومية   -

اعمال  الديكورات و التشطيبات   وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه ويشرط 

استصدار التراخيص الزمه لممارسه هذه النشطه يجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

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

يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية  بجهة محافظة 

الجيزة 35 شارع المدينة المنورة متفرع من عز الدين عمر اسباتس الهرم

120 - مجموعة ريف الدولية للستثمار الغذائي شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-09 

برقم ايداع    1971 ورقم قيد  28496    مركز عام  عن    انشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017: - إقامة وتشغيل مخبز آلى ونصف آلي. - تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية داخل المناطق النائية 

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

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

2008(   انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017   . التوريدات العمومية.   تلتزم الشركة بإفراد 

حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لكل نشرائط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار 

قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون   على حدة وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط 

رقم 13 لسنة 2017 , وكذا لتتمتع النشطة خارج   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

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

ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة   نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 123أ - حدائق الهرام - الهرم -

121 - إس جى سولر اند جارانتى ستورز )SG  )SOlar&GUarantee StoreS شركة  رأس مالها 

250,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    1973 ورقم قيد  28498    مركز عام  عن   1-  

تجارة الجهزة الكهربائية والساعات والهدايا والكسسوارات  3- توريد وتركيب اجهزة الطاقة الشمسية   2-

تسويق المنتجات ) غ  التوريدات العمومية   5- التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا    4-

ك (  بجهة محافظة الجيزة الغرفة رقم 13 الدور الخامس work Brand والكائنة فى 72 ش جامعة الدول 

العربية – المهندسين

122 - في روت لنقل البضائع VROUTE شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2023-02-09 

برقم ايداع    1974 ورقم قيد  28499    مركز عام  عن    النقل البري الداخلي للبضائع ول يتم مزاولة نشاط 

النقل البرى للركاب أو البضائع ) الداخلى والدولى ( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى أو خارجه 

ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي 

والدولي   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة الجيزة عمارة رقم 258 شقة 1ب  درو ارضى بوابة الجيش - الفردوس -
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123 - بريف ديكوريشن Brief Dicoration شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2023-02-09 

برقم ايداع    1976 ورقم قيد  28500    مركز عام  عن    . المقاولت المتخصصة الديكور إقامة وتنظيم 

الحفلت والفراح والمؤتمرات والمعارض عدا السياحية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض   على 

حدة(.   يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

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

الهيئات السالفة او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  بجهة محافظة الجيزة 

2ش 6 اكتوبر من ش عز الدين عمر - الهرم

124 - الكيتزال واي ElKizzal Way شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   12-02-2023 برقم 

ايداع    1992 ورقم قيد  28504    مركز عام  عن   التصدير   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

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

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

لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

 - C 7 على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة محل رقم

كمبوند تاون فالي - شارع الهداية من شارع المريوطية فيصل .

127 - الحور للصناعات الغذائية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    

2013 ورقم قيد  28508    مركز عام  عن أنشطة من داخل ق 72 لسنة 2017 :   اقامة و تشغيل مصنع 

لطحن و إنتاج الدقيق الفاخر استخراج 72%       اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المعكرونة و المعجنات بجميع 

انواعها و تعبئة و تغليف المواد الغذائية   اقامة و تشغيل الثلجات و المحطات الخاصة بحفظ الحاصلت 

الزراعية و المنتجات الصناعية والمواد الغذائية و تبريدها او تجميدها .  تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية 

بكافة انواعها , داخل المناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبة جزيزة سيناء فيلزم 

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

جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008  اقامة و تشغيل صوامع حفظ و تخزين الغلل  انشطة من خارج 

ق 72 لسنة 2017 : توريد و توزيع المواد الغذائية بكافة انواعها يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

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

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

لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة الشوبك الغربي - بجوار المعهد الزهري -

128 - سيتى استوك لتجارة وتوزيع الملبس Scity Stock شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

12-02-2023 برقم ايداع    2014 ورقم قيد  28509    مركز عام  عن   . التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانوناو بالخص تجارة وتوزيع الملبس. - التوريدات العمومية. - التصدير.   يجوز للشركة ان تكون 

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

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

تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة الحى الحادى عشر 

المجاورة 13 العقار 85 شقة 6 -
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125 - وثاق لتصنيع مستلزمات وخدمات مكافحة الفات شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

12-02-2023 برقم ايداع    1993 ورقم قيد  28505    مركز عام  عن   انشطة من داخل قانون 72 لسنة 

اقامة وتشغيل   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المبيدات المصرح بها قانونا   2. .1  -: 2017

مصنع لتصنيع وتصميم و اعداد النماذج والقوالب  وتجميع اجهزة والت ابادة ومكافحة الحشرات والقوارض  

استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع  ومصائد الحشرات الضوائية   3.

واستزراع الراضى المستصلحة . ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصة لغراض 

الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثة فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر  فيما عدا 

المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية 

تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين  رقم 356 لسنة 2008  4.

تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض  او اللحوم   5.

تقديم خدمات  اقامة وتشغيل المزارع السمكية    انشطة من خارج ق  72  1. او التسمين او اللحوم   6.

التصدير  4. التوريدات عمومية  3. مكافحة الحشرات والقوارض بالمبيدات المصرح بها قانونا   2.

التوكيلت تجارية  تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 فى شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية  

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

جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008   انشطة خارج قانون الستثمار : الستيراد .. تلتزم الشركة 

باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 فى شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية والتصدير  تلتزم الشركة  بافراد 

حسابات مالية ومركز مالى  مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط 

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

خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون   ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على 

تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة رقم 1 بالدور الرضى قطعة رقم 

69 تقسيم منطقة س تعمير الصحراء – حدائق الهرام - الهرم

126 - ليف سلوجان للنتاج الفني life slogan شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

12-02-2023 برقم ايداع    2011 ورقم قيد  28506    مركز عام  عن   • النتاج الفنى و التوزيع للفلم 

السينمائيه و التلفزيونيه و الفيديو و المسرحيات و المسلسلت الذاعيه و التلفزيونية و كافة العمال الفنيه من )

تصوير - صوت - ميكساج - دوبلج - مونتاج - تحميض نيجاتيف - تصحيح الوان ( تقديم الستشارات في 

مجال العلقات العامة فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات 

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

لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة ?? من قانون سوق رأس المال   

ولئحته التنفيذية(   . اقامة و تشغيل وادارة مركز العداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية علي إدارة الصفحات 

اللكترونية والمحتوي   اللكتروني .   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجود بلع 

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

الخارج. كما يجوز لها أن الهيئات السالفة أو تشتريها أو   تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية 

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

لمباشرة   نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة شقة رقم 7 - الدور الثالث - عقار رقم 262 - ش الجيش - حدائق 

الهرام
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129 - الحمود لدارة المشروعات شركة  رأس مالها 1,250,000.000 قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    

2018 ورقم قيد  28510    مركز عام  عن   ادارة المشروعات مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 

2012 بشان الدارة الفندقية ووفقا لما ورد بموافقه واجراءات الترخيص بها   التجارة العامة والتوزيع فيما 

مسموح به قانونا التوريدات العمومية   التصدير    اقامة وتشغيل وادارة المولت التجارية وسللسل المداد 

والسوبر ماركت والمحلت التجارية   المقاولت العامة   الستثمار العقاري   توريد وتوزيع المواد الغذائية    

اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابته والكافتريات    استغلل العلمات التجارية فراشايز   اقامة وتشغيل مركز 

لخدمه وصيانة السيارات   تقديم خدمات رجال العمال )فاكس تصوير مستندات كتابه كمبيوتر تليفون(   تجارة 

الجلمة والتجزئه للمكسرات والشكولته والمواد الغذائية والمكسرات والبن   بيع وتجارة السيارات المستعمله 

وتاجيرها )فيما عدا التاجير التمويلي(   تعبئه المواد الخام لدي الغير   تجارة الملبس بكافه النواع   يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزول اعمال شبيهه 

باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه 

او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفذية   مع مراعاه احكام القوانين واللوائح 

والقرارات الساريه وعلي الشركة الحصول علي كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 

محل رقم 1 الدور الول عمارة اللواء مول لستيه قطعه رقم 17ج المحور المركزي طريق العبور -

130 - اتش ار بي فارما H.R.P PHARMA شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

التعبئة والتغليف والتصنيع  12-02-2023 برقم ايداع    2019 ورقم قيد  28511    مركز عام  عن   -

تجارة وبيع وتوزيع وتوريد الدوية  لدي الغير للمكملت الغذائية والدوية ومستحضرات التجميل .   -

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى  والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل.   -

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه 

من الوجود مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها أو التي قد تعاولها على تحقيق غرضها في 

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

القانون ولئحته التنفيذية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما 

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة شقة رقم 10 – الدور الخامس -  عقار رقم 1 – ش اللبيني فيصل –الهرم –

131 - جينرال للتجارة والتوزيع شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    

2023 ورقم قيد  28513    مركز عام  عن   . التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   . التوريدات 

العموميه   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة الجيزة 3 المحور المركزي - ميدان النجدة

132 - هابي فيوتشر لذوى الحتياجات شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    

2031 ورقم قيد  28515    مركز عام  عن   انشاء وتشغيل مركز متخصص لتدريب ذوى الحتياجات الخاصة 

والتدريب على النطق وتعليم لغة التخاطب)فيما ل يجاوز مرحله التعليم الثانوى(.  - التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة مكتب 342 - ستى ستارز - المحور المركزي - اكتوبر
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133 - هضبة الخليج للتسويق اللكتروني شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   12-02-2023 برقم 

ايداع    2033 ورقم قيد  28517    مركز عام  عن الدعاية والعلن .   - التسويق اللكتروني .   - النتاج 

الفني .   - انتاج المحتوي اللكتروني بصورة المختلفة من صوت وصورة وبيانات.   - تصميم المواقع 

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

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

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

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

بجهة محافظة الجيزة 139 ط الدور الرضي - البوابة الثانية القديمة - حدائق الهرام

134 - اس واى ايه للتعدين  SYA شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   12-02-2023 برقم 

ايداع    2048 ورقم قيد  28522    مركز عام  عن  التنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن واستخراجها 

وتقطيعها وتجهيزها واجراء اى عمليات صناعية عليها ول يشمل ذلك محاجر الرمل والزلط – استغلل وادارة 

المناجم والمحاجر – التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا – التوريدات العمومية  وذلك دون 

الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة 

ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى 

قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تتندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  بجهة محافظة الجيزة الدور الثالث 25 شارع خليل عبدالشافى - الوراق

135 - اكاديا للمقاولت العمومية والتشطيبات شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2023-02-12 

برقم ايداع    2049 ورقم قيد  28523    مركز عام  عن المقاولت العمومية .  - التطوير العقارى .  - 

المقاولت المتخصصة بأعمال التشطيبات .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

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

مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى 

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

الجيزة العقار رقم 117 ش النادى- تقسيم الكناريا - شقة رفم 2 بالدور الول -

136 - الطاووس للمنتجات الورقية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    

2058 ورقم قيد  28525    مركز عام  عن   . انشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017   - إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الورقية. العادي - - إقامة المراكز التجارية بالمدن والمجتمعات العمرانية الة 

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

رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس   الجمهورية رقم 356 لسنة 2008( - تجارة 

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

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

مصر العربية رقم 356 لسنه 2008(   انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:   التوريدات 

العمومية.   - التصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم ??? لسنه ???? فى شان تنظيم 

اعمال الوكاله   التجارية(   تلتزم الشركة بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة وفى حالة 

عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 120 لسنه 

1982 , وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون.   يجوز 

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

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

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

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

الجيزة 2 شارع حسين الصعيدي متفرع من مسجد نور اليمان
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137 - ايمدج للخدمات الطبية  Image For Medical Service شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    2091 ورقم قيد  28530    مركز عام  عن توريد المستلزمات الطبيه   

_ اداره برامج الرعايه الصحيه ) دون ممارسه نشاط الوساطه في التأمين (   _ التوريدات عموميه   • •

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

قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج , كما يجوزلها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون .  مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركه الحصول على 

كافه التراخيص اللزمه لمباراه نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة 20  شارع حسب النبي متفرع من ش احمد كامل 

_ خلف مبني محافظه الجيزه

138 - عموري Ammouri شركة  رأس مالها 4,000,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    

2095 ورقم قيد  28532    مركز عام  عن ادارة وتشغيل المطاعم الثابتة والكافيهات الثابتة لتقديم جميع انواع 

التوريدات  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  - المأكولت والمشروبات عدا الكحولية.  -

إدارة وتشغيل المحلت التجارية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه  العمومية.  -

مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال  شبيهة بأعمالها لها إن تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة محل بالبدروم ومحل بالدور 

ارضى رقم 27 ومحل بالدور اول رقم 131 بمول رويال تاورز القطعة رقم 1 / 17 ب- المحور المركزى - 

خلف التوحيد والنور -

139 - المنار الحديثة للطبع والنشر والتوزيع شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   

13-02-2023 برقم ايداع    2115 ورقم قيد  28536    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مطبعة   • نشر 

وتوزيع الكتب  • اصدار نشرات غير دورية  • تقديم خدمات الترجمة يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول    نشاط شبيه بنشاطها او التي قد  تعاونها علي 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها أن تندمج  في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحق بها وذلك 

طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح الساريه وعلي الشركة الحصول علي 

كافه التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 158 شارع 8 مدينة التحرير – امبابة

140 - منصة بالحصة شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    2117 ورقم 

قيد  28537    مركز عام  عن انشطة من داخل قانون 72 لسنة 2017:- أعمال تصميم وإنتاج البرامج 

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

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات. انشطة من خارج القانون 72 لسنة 2017 : اقامة و 

تشغيل و ادارة مركز العداد و تنمية وتدريب الموارد البشرية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

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

غرضها في مصر او في الخارج. كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  

لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 4 ش جلل اللبيني الهرم

141 - ساج للتصميمات الهندسيه sag engineering designs شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   13-02-2023 برقم ايداع    2118 ورقم قيد  28538    مركز عام  عن   المقاولت العامه  اعداد 

التصميمات الهندسيه  التوريدات العموميه  -يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه 

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

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

التنفيذيه.  مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركه الحصول علي كافه التراخيص 

اللزمه لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 14ش هلل - متفرع من شارع مبارك - عز الدين عمر - الهرم
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142 - التجاري فلليس لتدريب الموارد البشريه FiawLess شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

13-02-2023 برقم ايداع    2120 ورقم قيد  28540    مركز عام  عن اقامه وتشغيل مركز لعداد وتدريب 

وتنميه الموارد البشريه   يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج و كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذيه مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح و القرارت السارية وعلي الشركه الحصول علي كافه التراخيص اللزمه لمباشره 

نشاطها  بجهة محافظة الجيزة الوحده رقم )H1-37/D( ماونتن فيو-

143 - قلم المعرفه للتسويق والتجارة اللكترونية شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2023-02-13 

برقم ايداع    2136 ورقم قيد  28546    مركز عام  عن  التسويق اللكتروني.   - التجارة اللكترونية عبر 

النترنت.   - أعمال إنشاء وتصميم وبرمجة المواقع والتطبيقات اللكترونية.   - خدمات التدريب والتعليم عن 

بعد. . تنظيم ورش العمل والفعاليات التعليمية.   الدعاية والعلن والحملت الترويجية.   - تقديم الخدمات 

التسويقية.   - تقديم الستشارات المالية والدارية والهندسية فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا 

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

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

المادة 27 من قانون سوق رأس المال   ولئحته التنفيذية(   يجوز للشركة ان تكون لها او تشترك باي وجه من 

الوجوة مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

أو في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام ولئحته 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 10 ش احمد الحرش - صفط اللبن -

144 - يسطرون للنشر والتوزيع شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    

2144 ورقم قيد  28549    مركز عام  عن نشر و توزيع الكتب الورقية. انتاج المحتوي اللكتروني والكتب 

الرقمية .   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

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

الهيئات السالفة او تشتريها او   تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة الجيزة شقة 23الدور السادس - عقار رقم 276 - فيصل -

Oasis Technologies for Advanced  145 - اويسز تيكنولوجيز للخدمات والحلول المتقدمه

Solutions and Services شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    

2145 ورقم قيد  28550    مركز عام  عن    . - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد 

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

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

وبيانات. - إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية - أعمال التوصيف والتصميم الشبكات ونقل 

وتداول البيانات . - تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات ومشروعات التكنولوجيا الحديثة .   مشروعات 

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

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

والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.   التجاره اللكترونيه   يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي 

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

تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة   نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة حجره رقم 1 - 

الشقه رقم 42 - العقار رقم 49 شارع محمد بهى الدين بركات )الجيزة سابقا ( -
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146 - جمر وحطب لدارة المطاعم Jamar & Hattab شركة  رأس مالها 1,200,000.000 قيدت فى   

13-02-2023 برقم ايداع    2146 ورقم قيد  28551    مركز عام  عن   . اقامة وتشغيل وادارة المطاعم 

الثابتة والكافتريات . - تقديم خدمات الكاترينج - استغلل العلمات التجارية ) الفرنشايز ( - تجارة المواد الغذائية.   

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

شبيهة باعمالها   او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة الجيزة 14 ش ابو بكر الصديق - الدقى

147 - كوكي لند لتنمية مهارات وقدرات الطفال شركة  رأس مالها 1,500.000 قيدت فى   2023-02-14 

برقم ايداع    2171 ورقم قيد  28558    مركز عام  عن   اقامة وتشغيل مركز لعداد و تنمية مهارات وقدرات 

الطفال.   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

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

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية   مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة الجيزة 4 ش ابراهيم سليمان - متفرع من خاتم المرسلين - العمرانية

148 - الدولية لنخيل المستقبل شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    

2172 ورقم قيد  28559    مركز عام  عن   .تقديم الستشارات والشراف و تقديم الدعم الفني مجالت 

الزراعة ) فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات و الدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبة رأس المال و 

الستحواذ و كذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطه الشركات العامله فى مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها فى الماده27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذيه ( .  .تصميم نظم الري و تخطيط 

المزارع   .تقديم خدمات التدريب فى مجالت الزراعة  تقديم خدمات التسويق للمحاصيل الزراعية خاصة النخيل 

و التمور   يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول 

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

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقآ لحكام القانون و لئحتة التنفيذية   مع مراعاة أحكام القوانين 

و اللوائح و القرارات السارية و على الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة 

محافظة الجيزة 14 شارع فاطمة رشدي – العمرانيه

149 - مادكون للنشاء والتعمير شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    

2174 ورقم قيد  28560    مركز عام  عن المقاولت العموميه و التوريدات العموميه   يجوز للشركه أن تكون 

لها مصلحه أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 

تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذيه مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وعلي الشركه الحصول علي كافه التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة الدور الثاني شقه 5 

- السياحيه السادسه قطعه 271 شارع عبدالمنعم رياض

150 - بن عطية للسيارات BEN ATTIA AUTOMOTIVE شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

14-02-2023 برقم ايداع    2176 ورقم قيد  28561    مركز عام  عن   . تجارة وبيع السيارات لحساب 

الغير . التوريدات العمومية   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما 

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة C2  - مول المعز بلزا - روضة زايد
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151 - العطار للصناعات الغذائية ALATTAR FOR FOOD INDUSTRIAL شركة  رأس مالها 

1,000,000.000 قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    2177 ورقم قيد  28562    مركز عام  عن   . - 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وإنتاج وتعبئة وتغليف القهوة والشاى والعشاب والموالح والزيوت والملح والعسل 

والحلويات والشيكولته وكافة المواد الغذائية.   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

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

ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  بجهة محافظة الجيزة 538 - شقة 1 - الحي الول - المجاورة الثالثة

152 - ام اى سى لحلول البرمجه والتدريب شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   14-02-2023 برقم 

ايداع    2179 ورقم قيد  28563    مركز عام  عن صناعة تكنواوجيا المعلومات والتصالت بما تشملة من 

انشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات وانشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم 

التكنولوجي  -انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات    ويجوز للشركة 

أن تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو 

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفذية .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقررات 

السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 26 ش 

الدقى - الدقى

The Dialogue Company ) afd( For Training 153 - الحوار للستشارات التدريبية

and Consultancy شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    2182 

ورقم قيد  28566    مركز عام  عن   . اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية في مجال 

سوق العمل ومهارات التواصل والمهارات الحياتيه   بيع الكتب تقديم الستشارات التدريبيه )فيما عدا 

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

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

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

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

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

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

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 20 شارع احمد الشاطوري - الدقى

154 - حسن عصام الدارة المشروعات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   14-02-2023 برقم 

ايداع    2188 ورقم قيد  28568    مركز عام  عن   . إدارة المشروعات   مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه ووفقا لما ورد بموافقة و اجراءات   الترخيص بها   التوريدات 

العمومية   المخيمات السياحية على أل يقل مستواها عن ثلثة نجوم . ويستثنى من شرط الثلثة النجوم بالبندين )

أ( , )ب( المشار إليهما المشروعات السياحية المقامة في محافظة الوادي الجديد والمناطق الواعدة خارج نطاق 

الوادي القديم التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.   اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية 

الموارد البشرية تقديم خدمات التعليم عن بعد . تأجير مساحات ووحدات العمل المشتركه للفراد والشركات     

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

شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في 

الهيئات السالفه او تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة الجيزة 28 شارع جابر بن حيان - الدقى
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155 - أكنازا للتجارة العامة   AKNAZA FOR TRADING شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   

14-02-2023 برقم ايداع    2189 ورقم قيد  28569    مركز عام  عن   - التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا.  - التوريدات العمومية .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

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

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

اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة ق 13 – الدور الرضي – السياحية الشمالية الولى

156 - النجا للتعمير والمقاولت NAGA شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   14-02-2023 برقم 

ايداع    2190 ورقم قيد  28570    مركز عام  عن   . المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة   . - شراء و 

بيع وتأجير و اقامة الوحدات الدارية و الفندقية .   - إعداد دراسات الجدوى للمشروعات   - أنشطة البناء 

للسكان العائلي والداري والتجاري   - اعداد التصميمات الهندسية   - القيام بأعمال التشطيبات والديكور 

الداخلية والخارجية   الشراف على تنفيذ المشروعات - شراء وبيع وتأجير وامتلك الراضى بهدف تقسيمها 

وتخطيطها ومدها بالمرافق ) كهرباء - مياه - صرف ( وإعدادها للبناء أو بيعها بحالتها او بعد إقامة المنشات 

عليها وإقامة المباني لتمليكها أو تأجيرها او اداراتها او استغللها لحسابها   او لحساب الغير   يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او 

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

تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 5 رجب 

خليفة - الطالبية - الهرم

157 - وسام للنتاج الفنى شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    2193 

ورقم قيد  28571    مركز عام  عن   . - الدعايه والعلن   - التسويق اللكتروني   - إنتاج المحتوي 

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .   - تصميم المواقع اللكترونيه .   . النتاج الفنى 

والتوزيع للمصنفات المسموعة والمرئية   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه من الوجوه مع 

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

الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفه او تشتريها أو  تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته 

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

اللزمة لمباشرة   نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة عماره 16 - منطقه 15و 16 - الحي الحادى عشر - العمرانيه 

الثانيه - 6 اكتوبر -

158 - مناجم الفيروز شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    2200 ورقم 

قيد  28574    مركز عام  عن تجارة  وبيع وتوزيع مواد المناجم والمحاجر ومواد البناء – التوريدات العمومية                      

استغلل المناجم والمحاجر                     النقل الداخلي للبضائع   ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب أو 

البضائع ) الداخلي والدولي ( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او خارجه ال بعد القيد بسجل 

الناقلين واستخراج االتراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي   وذلك دون 

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

ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي 

قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج . كما يجوز لها ان تندمج في شركة اخري أو معها أو ان 

تتحول الي شركة من طبيعة اخري وذلك كله طبقا لحكام  القانون ولئجتة التنفذية مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة الجيزة 3 شارع الشيخ رجب - الهرم
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159 - يومي فودز للستثمارات التجارية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   14-02-2023 برقم 

ايداع    2214 ورقم قيد  28579    مركز عام  عن    . التصدير . التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا .   يجوز الشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

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

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة الجيزة الوحدة رقم 92-ثاني - مركز المدينة التجاري - الحي الرابع - 6 اكتوبر

160 - بنتا جراند فارما Penta Grand Pharma000 شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   

14-02-2023 برقم ايداع    2223 ورقم قيد  28582    مركز عام  عن - تجارة وتوزيع الدويه البشريه 

والمكملت الغذائيه والمصال واللقاحات والعشاب الطبيه ومستحضرات التجميل والمطهرات والمبيدات 

والبريكسات ومستحضرات معهد التغذيه والمستلزمات والجهزة الطبيه والمحاليل الطبيه وتصنيع   كل ما سبق 

لدي الغير .   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي 

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

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

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

محافظة الجيزة شقه رقم 2 الدور الول - عقار 35 شارع بلل بن رباح من شارع الشعراوي - قسم 

العمرانيه -

161 - فوكس سولوشنز FOX SOLUTIONS شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

14-02-2023 برقم ايداع    2224 ورقم قيد  28583    مركز عام  عن تقديم الستشارات الدارية وفي 

مجال إدارة العمال )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس 

المال والستحواز وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها في المادة 27من قانون راس المال ولئحته التنفيذية (.  إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب 

وتنمية الموارد البشرية في مجال إدارة العمال وفي اللغات .  التوريدات العمومية .  يجوز للشركة أن تكون لها 

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

تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو 

تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة الدور الخامس 59 

ش ايران -

162 - فيجين لمساحات العمل Vision Work Space شركة  رأس مالها 3,000.000 قيدت فى   

14-02-2023 برقم ايداع    2225 ورقم قيد  28584    مركز عام  عن   . تأجير مساحات ووحدات العمل 

المشتركه للفراد والشركات   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما 

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة شقه 4 - الدور الرابع -90 د- شارع احمد عرابي - المهندسين -
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166 - التوليب لدارة الموارد البشرية EL TUlip شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

15-02-2023 برقم ايداع    2258 ورقم قيد  28591    مركز عام  عن   . اقامة و تشغيل وادارة مركز 

لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية.   تقديم الخدمات التعليمية . التسويق اللكتروني.   إقامة وتنظيم 

المؤتمرات والمعارض والحفلت العامة )فيما عدا المعارض السياحية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل 

معرض على حدة(.   التصدير.   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما 

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 4 شارع عيد نافع - شارع فيصل الرئيسي - بولق الدكرور

169 - بيترا للتوريدات العامة وتصدير وتجارة قطع غيار سيارات Petra شركة  رأس مالها 10,000.000 

قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    2268 ورقم قيد  28595    مركز عام  عن    . تجارة قطع غيار 

سيارات بكافة انواعها. التوريدات العمومية. التصدير.   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

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

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

التراخيص اللزمة لمباشرة   نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 42 ش 22 مدينة التحرير - امبابه

163 - كليفر للنقل و التجارة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    

النقل البري للبضائع  2226 ورقم قيد  28585    مركز عام  عن   انشطة من داخل ق 72 لسنة 2017 :  -

النقل المبرد للبضائع و يشمل ذلك تملك و  بما في ذلك النقل العابر للحدود و النقل عن طريق السكك الحديدية  -

استئجار النقل المبرد او المجمد للبضائع     ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب او البضائع )الداخلي و 

الدولي( و المهمات و       خدمات النقل داخل القطر المصريا او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين و استخراج 

تجارة الجملة و التجزئة  التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي او الدولي   -

للجهزة الطبية و الدوات و المستلزمات الكهربائية و الجهزة الكهربائية و العدد و اللت و المعدات و قطع 

غيار كل ما سبق و منتجات و مستلزمات الغزل و النسيج و اجهزة الكمبيوتر و قطع غيارها و مستلزماتها و 

المعدات الثقيلة و قطع غيارها و قطع غيار السيارات , داخل المناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة فيما 

عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسة 

اعمال التوصيف و التحليل و  2007 و مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008   -

انشطة من خارج ق 72 لسنة 2017 :   التصميم للبرمجيات و قواعد البيانات و التطبيقات بمختلف انواعها   -

التوريدات العمومية و علي الخص اجهزة الكمبيوتر و قطع غيارها و مستلزماتها و المعدات الثقيلة و قطع  -

تاجير و استئجار المعدات الثقيلة )عدا التاجير التمويلي(  علي الشركة  غيارها و قطع غيار السيارات   -

اللتزام بافراد حسابات مالية مستقلة للنشطة الواردة بقانون الستثمار و في حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط 

يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 علي ان ل تتمتع النشطة 

خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون    يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

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

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

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية   مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و علي 

الشركة الحصول علي كافو التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة شقة 4 – الدور الول – 

16 ش اليمان من ش مبارك متفرع من عز الدين عمر – الهرم
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164 - وادى تكنولوجيا المعلومات rrVLLY شركة  رأس مالها 36,672,200.000 قيدت فى   

15-02-2023 برقم ايداع    2249 ورقم قيد  28588    مركز عام  عن اعمال التوصيف والتحليل والتصميم 

للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها وتجارة وتوزبع واستيراد اجهزة الحاسب اللى وبرامجه 

والخوادم ) السيرفر ( والهارد ديسك وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

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

وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما 

يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة فيل 1 الدور 

الثالث والرابع العقار الكائن فى 12/14 شارع الثورة سابقا )2 شارع النرجس حاليا (

Growell Industrial Development 165 - جروويل للتنمية الصناعية

Company شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    2253 ورقم قيد  

28589    مركز عام  عن   . أنشطة داخل قانون الستثمار 72    اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع بثق البلستيك 

والتفلون والمعادن لنتاج مختلف الكابلت والسلك والشرطة. . تجاره الجملة والتجزئه بالمناطق النائية 

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

بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 350و مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر   العربية رقم 356 لسنه 

2008 إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها. أنشطة خارج قانون الستثمار ?? - التصدير   

تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية مستقلة للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حاله عدم التزام الشركه بهذا 

الشرط  يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 على ان ل تتمتع 

النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون       يجوز للشركة ان تكون لها 

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

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

تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة   نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 22 ش عبد 

الحميد لطفي - المهندسين -
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167 - .بناة التنمية للستثمار العقاري شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم 

ايداع    2263 ورقم قيد  28593    مركز عام  عن . انشطة من داخل فى 72 لسنة 2017:  الستثمار 

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

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

رقم 356 لسنة 2008 .   . تجاره الجملة والتجزئه , داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما 

عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم  موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ??? لسنة 

???? و مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008   استصلح وتجهيز الراضي 

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

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

وليس الري بطريق العمر  فيما عدا المناطق الصدر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007وقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة 2008  إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا 

المعلومات  انشطة من خارج في 72 لسنة 2017 :  - التصدير.  - التسويق العقاري .  التطوير العقارى .  

المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة.  " على الشركة اللتزام بافراد حسابات مالية مستقلة للنشطة الواردة 

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

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 على ان ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة 

بذات القانون "  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعماله او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن 

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

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

بجهة محافظة الجيزة 11 شارع محمد موسي ,فيصل ,

168 - بى وان فور ميديا BE ONE FOR MEDIA شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

15-02-2023 برقم ايداع    2267 ورقم قيد  28594    مركز عام  عن   . انشطة من داخل ق 72لسنة 

2017:   - نشاط صناعة السينما ومنها اقامة او استئجار استوديوهات او معامل النتاج السينمائي او دور 

العرض او تشغيلها, بم في ذلك من تصوير وتحميض وطبع وانتاج وعرض وتوزيع . صناعة تكنولوجيا 

المعلومات والتصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز البيانات و 

أنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي . أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات 

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

ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها   - إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات . - إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .   - النشطة المتعلقة بتحويل 

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

والفني.   انشطة من خارج ق 72لسنة 2017 :   - التسويق اللكتروني .   - انشاء وتشغيل وادارة وتصميم 

وتطوير المواقع اللكترونية . - اعداد و تجهيز استديوهات التصوير و تاجيرها و اماكن التصوير و دور العرض 

) كل ما سبق فيما عدا تملك   استديوهات البث الذاعي أو التليفزيوني .   " على الشركة اللتزام بأفراد حسابات 

مالية مستقلة للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع 

بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017على ان ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار 

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

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

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

ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة ه عنوان المركز العام للشركة فيل 54 أمام نادى 6 أكتوبر )البوابة السابعة( - الحى 

السابع - 6 اكتوبر - الجيزه   نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة فيل 54 أمام نادى 6 أكتوبر )البوابة السابعة( - 

الحى السابع -
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170 - بريليانت كليننج للنظافة شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    

2269 ورقم قيد  28596    مركز عام  عن   تقديم خدمات النظافة للمبانى والمنشات . . الحاق العمالة المصرية 

للعمل بالداخل   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها ان 

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

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

محافظة الجيزة 447 ش الهرام أمام  قسم شرطة الطالبية - الطالبية -

171 - شريف ابو السعود شفيق عامر وشريكته

 مصنع السيور الناقلة شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    2280 

ورقم قيد  28601    مركز عام  عن انشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017  اقامة وتشغيل مصنع 

لتشكيل المعادن وتصنيع السيور الناقلة  تجارة الجملة والتجزئة ) داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعات ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

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

الستثمار رقم 72 لسنه 2017:  التوريدات العمومية   التصدير   تلتزم الشركة بافراد حسابات مالية ومركز 

مالي مستقل لكل نشاط على حدة وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط  يسقط حقها في التمتع بالمزايا و 

الحوافر الواردة بذات القانون  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها  بجهة محافظة الجيزة مبنى الكم 26 - طريق مصر السكندرية 

الصحروى

172 - سيفيك للستثمار التجاري CIVIK شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-15 

برقم ايداع    2286 ورقم قيد  28603    مركز عام  عن   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث الخشبي بكافة 

انواعه. . التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و تجرها التي تراول اعمال شبيهة بأعما   التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

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

القانون ولئحته التنفيذية والقوانين واللوائح والقرارات السارية  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة   نشاطها  بجهة محافظة الجيزة كفر حكيم بجوار معهد كفر جكيم الزهري - كرداسة

173 - مجموعة مرويى للعقارات Merowe Real Estate Group شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    2287 ورقم قيد  28604    مركز عام  عن   . - التسويق العقارى. 

إدارة الصول العقارية.   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما 

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 

43 شارع سوريا - 

الدور  السابع - المهندسين
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174 - مجموعة الروابط المتكاملة للمقاولت العامة والتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    2296 ورقم قيد  28605    مركز عام  عن   _ المقاولت العامة  _ 

التوريدات العمومية  _ توريد وتركيب كافة الجهزة الكهربائية واللكترونية والميكانيكية ومستلزماتها والصيانة 

المتنقلة لكل ما سبق )مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 لسنة 2003(  مع مراعاة أحكام 

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

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

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو 

تلحقها بها, وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة الجيزة شقة 4 _ عقار 97 ب حدائق 

الهرام

الهرم .

175 - يور ايجينت للستصلح الزراعي شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم 

ايداع    2297 ورقم قيد  28606    مركز عام  عن استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي 

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

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

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

الجمهورية رقم 356 لسنة2008   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

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

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

اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 2 ش مسجد نور السلم - - مساكن 26 مارس - اللبينى فيصل - 

الهرم -

176 - الزرعوني للستثمار والستصلح الزراعي شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

15-02-2023 برقم ايداع    2300 ورقم قيد  28608    مركز عام  عن استصلح وتجهيز الراضي 

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

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

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

شراء وبيع وتأجير وامتلك الراضي بهدف تقسيمها وتخطيطها  رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008.  -

ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد إقامه المنشآت عليها وإقامة المباني والوحدات السكنية 

والتجارية والدارية والترفيهية لتمليكها او تأجيرها او ادارتها او استغللها لحسابها او لحساب الغير.  ويجوز 

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

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

السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

غرفة رقم 1 بالدور الثامن بالعقار رقم 1 ميدان بن عفان )شارع جمال سالم( -
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177 - أوس تك للحلول Awss Teck Solutions شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

15-02-2023 برقم ايداع    2301 ورقم قيد  28609    مركز عام  عن .. أعمال تصميم وإنتاج البرامج 

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

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

اللكترونية.   أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.   إنتاج وتطوير النظم 

المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.   أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات . المشروعات 

التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية.   - 

تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.   التصالت وخدمات النترنت .   - إنشاء وإدارة مراكز التدريب 

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

في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.   حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال. - النشطة 

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

العلمي والثقافي والفني .   . - تجارة وتوزيع وبيع المواد الغذائيه - تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائيه   يجوز 

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

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

السالفة او تشتريها او   تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

الجيزة الدور الول - 40 ش مصدق -

178 - كيه بي سليوشن KB Solutions شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-15 

برقم ايداع    2303 ورقم قيد  28610    مركز عام  عن   . - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات 

وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها - إنتاج المحتوى اللكتروني 

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

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

والتدريب عليها.   - أعمال التوصيف والتصميم الشبكات ونقل وتداول البيانات .   المشروعات التي تستثمر في 

تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية. - تنفيذ وإدارة شبكات 

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

نقل تكنولوجيا المعلومات - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال. - النشطة المتعلقة بتحويل 

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

والفني إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها    

.   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غير هو التي تركول 

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

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

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

بجهة محافظة الجيزة شقه 4 - الدور الول - 40 شارع مصدق -

179 - حنيذ ومندى الجنوب للمطاعم شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    

2304 ورقم قيد  28611    مركز عام  عن  اقامة وادارة وتشغيل المطاعم الثابته لتقديم جميع انواع المأكولت 

والحنيذ والمندى والتيك اواي يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها   او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما 

يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها أو  تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية   مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة محل رقم 1 - الكائن بالعقار رقم 19 شارع جامعة 

 الدول العربيه - المهندسين
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180 - اتش واي كيه للنتاج و التوزيع الفني H.Y.K شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

16-02-2023 برقم ايداع    2324 ورقم قيد  28614    مركز عام  عن نشاط صناعة السينما و منها اقامة او 

استئجار استوديوهات او معامل النتاج السينمائي او دور العرض او تشغيلها , بما في ذلك من تصوير او انتاج 

وعرض و توزيع  النتاج الفني للفلم السينمائيه و التلفزيونيه و الفيديو و المسرحيات و المسلسلت الذاعيه و 

التلفزيونيه و كافة العمال الفنيه من   ) تصوير- صوت – ميكساج- دوبلج- مونتاج- تحميض نيجاتيف- 

تصحيح الوان( وبيعها   تلتزم الشركة بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار 

و في حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 

72 لسنة2017 , وكذا ل تتمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الوارده بذات القانوم .  

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات الساريه , و بشرط استصدار التراخيص اللزمه 

لممارسة هذه النشه   ويجوز  للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

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

لها ان تندمج  فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبفا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة شقه رقم6- الدور 

الثالث – 15 شارع فيصل-

A Five SS for Real estate  187 - ايه فايف اس اس للستثمار العقاري والمقاولت العامة

investment and General Contracting شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

16-02-2023 برقم ايداع    2368 ورقم قيد  28624    مركز عام  عن   . الستثمار العقارى .   - المقاولت 

العامة   مقاولت اعمال النشاءات ورصف الطرق واعمال السفلت   . التوريدات العمومية   . توريد مواد البناء 

تأجير المعدات )فيما عدا لتأجير التمويلي(   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشراكة او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية   الشراكات وغيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة   نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 8 ش حسين خاطر المريوطية - فيصل -

181 - انفينتى برودكشنز infinity Productions شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

16-02-2023 برقم ايداع    2331 ورقم قيد  28616    مركز عام  عن النتاج الفني والتوزيع وبيع للفلم 

السينمائية والتليفزيونية والفيديو والمسرحيات والمسلسلت الذاعيه والتليفزيونية وكافة العمال الفنية من ) 

تصوير - صوت - ميكساج - دوبلج - مونتاج - تحميض نيجاتيف - تصحيح الوان ( .  اعداد وتجهيز 

استديوهات التصوير وتاجيرها واماكن التصوير ودور العرض ) كل ما سبق فيما عدا تملك استديوهات البث 

الذاعي (   تاجير كافة المعدات للتصوير والضاءه وبيعها فيما عدا التاجير التمويلي   ادارة وتشغيل دور 

العرض السينمائي .  الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعه والمقرؤه والمرئية .  التصدير  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي 

قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة الغرفة رقم 1 - شقة رقم 2 - عمارة 190 - المجاروة الثانية - 

الحي 16

182 - العنان للتسويق . شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    2332 ورقم 

قيد  28617    مركز عام  عن -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  -التوريدات العمومية .  

تقديم خدمات التسويقيه للمنتجات والخدمات -  ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التى زاول اعمال شبيهه باعمالها   او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما 

يجوز لها ان تندمج فى الهيئات       السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  

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

لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة غرفة d1  بالشقه بالعنوان 9 ش الياسمين قطعه 1880 الدور الول - 

الحى الرابع-المجاوة الثامنه-
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183 - يو بي للعلن و النتاج الفني UB ADVERTISING AND ARTISTIC شركة  رأس مالها 

1,000.000 قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    2333 ورقم قيد  28618    مركز عام  عن إقامة و 

تشغيل مراكز لعداد و تدريب و تنمية الموارد البشرية  النتاج الفني والتوزيع للفلم السينمائية و التلفزيونية و 

الفيديو و المسرحيات والمسلسلت الذاعية و التلفزيونية و كافة العمال الفنية من ) تصوير - صوت - ميكساج 

- دوبلج - مونتاج - تحميض نيجاتيف - تصحيح ألوان - الخراج(   الدعايا و العلن  تقديم خدمات الكاستينج 

و إكتشاف المواهب  تقديم الخدمات التسويقية للمنتجات و الخدمات  يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو 

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

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

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية.  مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و علي 

الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 14 ش ابو الفدا - 

العمرانية -

184 - - اوكتا لب للبرمجيات  OCTA LAP شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2023-02-16 

برقم ايداع    2340 ورقم قيد  28619    مركز عام  عن   أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات 

وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها   أعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات 

ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .  انتاج المحتوى اللكترونى بصورة المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات .  ادخال البيانات على الحسابات وبالوسائل اللكترونية.   أعمال التوصيف والتصميم لنظم 

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

والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات.   تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات.   التصالت وخدمات النتر 

نت.   المشروعات التى تستثمر فى تطوير حقوق الملكية الفكرية بما فى ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم 

الصناعية.   انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات   انشاء وادارة 

مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.   حاضنات العمال 

التكنولوجية ودعم ريادة العمال.   النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدى من صوت وصورة وبيانات الى 

محتوى رقمى بما فى ذلك رقمنة المحتوى العلمى والثقافى والفنى.  النشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017   الدعاية والعلن.   التصدير والتوكيلت التجارية)تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 

فى شأن تنظيم الوكالة التجارية (  تلتزم الشركة بافراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حدة 

وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوادة بقانون الستثمار رقم 72 

لسنة 2017, وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون.  ويجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او أن تشترك بأى وجة من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة 

بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية .  بجهة محافظة الجيزة 13 أ – 

محمد ناجى – الحى المتميز – 6 أكتوبر

185 - وامتريد للتجارة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    2344 

ورقم قيد  28621    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   2- التوريدات العمومية   

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في 

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

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

الجيزة محل رقم 2 - عقار رقم 16 - ش خالد بن الوليد - ش الملك فيصل - المطبعة -
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186 - كابيتال بيزنس للستثمار التجارى وإدارة المشروعات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

التجارة والتوزيع فيما هو  16-02-2023 برقم ايداع    2345 ورقم قيد  28622    مركز عام  عن   -

التصدير والتوكيلت  تقديم خدمات رجال العمال .   - التوريدات العمومية .   - مسموح به قانونا  .  -

التجارية . تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين  وبأحكام القانون رقم 

إدارة المشروعات ) مع مراعاة القرار الوزارى  120 لسنة 1982 فى شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية   -

الدارة والتسويق  رقم 300 لسنة 2021 بشأن شركات الدارة الفندقية وشروط إجراءت التراخيص (   -

المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة   - السياحى للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية .  -

تقديم خدمات  القيام بأعمال تنسيق وصيانة وإدارة وتجميل الحدائق والطرق والميادين ) اللند سكيب ( .   -

النظافة وإبادة الحشرات والقوارض  والقيام بأعمال التطهير والتعقيم  للمبانى والمنشأت والمنازل والمصانع 

إلحاق العمالة المصرية بالداخل .  وذلك دون  إدارة وتشغيل المولت التجارية والدارية.  - والشركات .   -

الخلل بإحكام القوانيين واللوائح والقرارات السارية . وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .  ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

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

في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .  بجهة محافظة الجيزة 327 الدور 

الثالث – شقة 5 – الحى المتميز – السياحية السادسة – 6 أكتوبر –

188 - مصر للتحليل والدراسات التسويقية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-16 

برقم ايداع    2356 ورقم قيد  28626    مركز عام  عن   - التسويق اللكتروني عبر النترنت. -- أعمال 

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

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

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات . حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال. - 

إعداد دراسات الجدوى والدراسات التسويقية للمشروعات.   - تصميم البانرات واللوحات العلنية. التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.   - تقديم الستشارات التسويقية فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق 

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

وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها 

فى المادة 27من قانون سوق رأس المال ولئحته - تنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة ) عدا السياحية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على   التنفيذية(   حده(   - الوساطة في إنهاء الجراءات 

الدارية أمام الجهات غير الحكومية. المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك 

براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية.   ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج 

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

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

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة مركز اكتوبر التجارى - عمارة 6 - الدور الول - مكتب 49, 50 - 

المحور المركزى الخدمي

-
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189 - جراند هومز لدارة المشروعات Grand Homes شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت 

فى   16-02-2023 برقم ايداع    2357 ورقم قيد  28627    مركز عام  عن   . إدارة المشروعات   مع 

مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012  بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات 

الترخيص بها . الستثمار العقارى   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة عماره 442 تقسيم جمعية المستثمرين التوسعات الجنوبيه - الدور 

الرضي - حدائق اكتوبر -
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190 - المناره سيتى العقارية شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    

2358 ورقم قيد  28628    مركز عام  عن   انشطة داخل قانون الستثمار 72 لسنة 2017:   استصلح 

وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط في 

هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري 

الحديثة في   الستزراع وليس الري بطريق الغمر   فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 

لسنة 2007وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة - تخطيط واقامة وتنمية المناطق العمرانية المناطق 

الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج   الوادي القديم(.   انشاء او ادارة او تشغيل 

المدارس بما ل يتعدى مرحلة الثانوي انيا ما شيال   - اقامة المراكز التجارية بالمدن والمجتمعات العمرانية 

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

بقرار رئيس الوزراء   الجمهورية رقم 356 لسنة 2008(   - اعمال ادارة التنفيذ للمشروعات الصناعيه 

ومشروعات   الخدمات والمرافق على اختلف انشطتها واعادة الهيكله الفنيه   والدارية للمصانع.   - اقامة 

وتشغيل مصنع لتشغيل وتشكيل المعادن والهياكل الهندسية.   - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البويات والدهانات 

والصباغ الكيماوية . - إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية والعصائر وتجفيف المواد 

الغذائية.   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل .   . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء.   - 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك .   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع هياكل السيارات والثلجات.   اقامه 

وتشغيل المخابز الليه والنصف إليه  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المخبوزات بكافة أنواعها .   اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الجلود والحذية.   - إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الورق و الكرتون - اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المواد اللصقة.   - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكابلت الكهربائية والمستلزمات الكهربائية ولمبات 

الليد. - إقامة وتشغيل مصنع للصناعات الهندسية . - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع النسيج والملبس.   - إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث الخشبي   - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الصناعات الكيماوية )فيما عدا الخطرة(   

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الزجاج   - تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية داخل المناطق النائية والمجتمعات 

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

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و مراعاة قرار   رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008(   اقامة 

وتشغيل الفنادق الثابتة والموتيلت والشقق والجنحه الفندقية والقري السياحية والنشطة المكملة أو المرتبطة 

بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو ثقافية واستكمال المنشات الخاصة بها والتوسع فيها على القل 

مستوي الفنادق والموتيات والشقق والجنحه القري السياسة من ثلثة نجوم وال يزيد اجمالي مساحة الوحدات 

المبيعه منها علي   نصف اجمالي المساحات المبنية من الطاقة البوانية للمشروع مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

300لسنة 2007   بشان شركات الدارة الفندقيه وشروط واجراءات الترخيص بها(   اقامة وتشغيل مجزر الي 

للدواجن.   - إقامة المزارع السمكية.   - تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان 

أو التسمين أو اللحوم. - تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إنتاج السللت أو التفريخ او انتاج 

البيض او التسمين أو اللحوم. - الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية 

والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد 

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

2008.   انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 سنة 2017 اقامة وتشغيل وإدارة محطة لتموين السيارات.   

إقامة وتشغيل وادارة مراكز خدمه لصيانة السيارات.   اقامة وتشغيل دور حضانة للطفال.   إقامة وتشغيل 

وإدارة المخازن والمستودعات عد( مخازن ومستودعات الكيماوية الخطيرة والدويه    - اقامة وتشغيل وإدارة 

المطاعم والكافيتريات الثابتة لتقديم جميع انواع المشروبات عدا الكحولية وتقديم جميع انواع    المأكولت والتيك 

اواي.   - تأجير قاعات الفراح والمناسبات. - التطوير العقاري والتسويق العقارى.   إقامة وتشغيل وإدارة 

ملهى ترفيهية للطفال.   تلتزم الشركة بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة وفى حالة 

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

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

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة 
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باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

الحى 11 المداورة 4 قطعة 27 - ش ابراهيم ابراهيم مرسي -

191 - تعاشقات للمنسوجات اليدوية Tashuqat for Handmade شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت 

فى   16-02-2023 برقم ايداع    2378 ورقم قيد  28636    مركز عام  عن . أنشطة داخل قانون الستثمار 

72 - تجاره الجملة والتجزئه وبالخص المنسوجات اليدوية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما 

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

2007 و مراعاة   قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008 . - إدخال البيانات علي الحاسبات 

وبالوسائل اللكترونية .   أنشطة خارج قانون الستثمار 72 : - التصنيع لدى الغير للقمشة اليدوية.   - 

التوريدات العمومية.   تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية مستقلة للنشطة الواردة بقانون الستثمار و في حالة 

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

2017 على ان ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون   يجوز 

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

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

السالفة او تشتريها او   تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة   نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 

ش الثوره بجوار مبنى امن الدولة - الحوامديه -

192 - دك التجارية للتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   16-02-2023 برقم 

ايداع    2379 ورقم قيد  28637    مركز عام  عن   . - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.   - 

التوريدات العمومية.   - تقديم خدمات النظافة وإبادة الحشرات والقوراض والتطهير والصيانة المتنقلة للمنشآت 

والمبانى والمنازل والمصانع والشركات والفنادق والمنشآت السياحية. اقامة وانشاء وتجهيز وتشغيل وادارة 

المطاعم والكافيهات والكافتيريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المأكولت والمشروبات والتيك اواى ) عدا 

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

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

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

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

محافظة الجيزة 44 أ المحور المركزى - مول السرايا - الدور الرضى المنخفض - الشيخ زايد

193 - تسل للحلول المتكاملة Tesla Integrated Solutions شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

16-02-2023 برقم ايداع    2382 ورقم قيد  28639    مركز عام  عن   . التوريدات العموميه   المقاولت 

العامه   التصدير والتوكيلت التجاريه   تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن تنظيم 

أعمال الوكالة التجارية   . اعداد التصميمات الهندسيه   تقديم الستشارات الهندسيه فيما عدا الستشارات القانونية 

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

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

رأس المال ولئحته التنفيذية ( .   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

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

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

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

اللزمة لمباشرة   نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة عمارة 132- مشروع 164 تعاونيات - 6 اكتوبر
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Jawdaperevod For 194 - جود هبريفود للتعريب والخدمات التعليميه

Localization and Educational Services شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

19-02-2023 برقم ايداع    2410 ورقم قيد  28644    مركز عام  عن   . القيام باعمال الترجمه والتعريب. 

. اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية في مجال اللغات والحاسب اللي . . اعداد دراسات 

الجدوي للمشروعات .   . تقديم الستشارات التعليميه فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات 

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

الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة ?? من قانون سوق رأس المال ولئحته 

التنفيذية (   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها ان 

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

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

محافظة الجيزة 135 ك شارع الضغط الرئيسي - حدائق الهرام - الهرم -

212 - اورورا بيوتي صالون Aurora Beauty Salon شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

20-02-2023 برقم ايداع    2469 ورقم قيد  28678    مركز عام  عن    . اقامة وتشغيل وادارة مركز 

تجميل للغاية بالبشرة و الشعر و الجسم ) بيوتي سنتر (   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

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

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

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة شقه رقم 8- الدور. الول عقار رقم 44 شارع محى 

الدين ابو العز - الدقى

195 - لس للتنمية العمرانية شركة  رأس مالها 4,000,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    

2412 ورقم قيد  28646    مركز عام  عن تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية : بالمناطق الصناعية 

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

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

جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2007   الستثمار العقاري والتطوير العقاري والتسويق العقاري   شراء 

وبيع الشقق والوحدات السكنية والدارية والتجارية  شراء وبيع وتقسيم الراضي بغرض البناء عليها ومدها 

بالمرافق الساسية ) كهرباء – مياه – صرف ( مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008  والعقارات المبينة والراضي .   التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   التوريدات العمومية      المقاولت العامة والمتكاملة و المتخصصة   

التجارة العامة والتوزيع فما هو مسموح قانونا   التوريدات العمومية   إقامة وتشغيل القرى السياحية والفنادق ) 

الثابتة (  والموتيلت مستوى ل يقل عن ثلثة نجوم وطاقة إيوائية ل تقل عن خمسين غرفة  والنشطة المكملة أو 

المرتبطة بما ذكر  من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية ) مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 

2012 بشأن شركات الدارة الفندقية وشروط وإجراءات الترخيص بها (   الدارة والتسويق السياحي للفنادق 

والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية ) مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات 

الدارة الفندقية وشروط وإجراءات الترخيص بها (  شراء وبيع وتأجير السيارات) فيما عدا التأجير التمويلي 

والليموزين (   التصدير   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما 

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 

226 ج التعاون بلزا- فيصل –
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196 - كمارو للتسويق العقارى شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    

السمسرة العقارية    الوساطةا العقارية   - التسويق العقارى   - 2413 ورقم قيد  28647    مركز عام  عن   -

شراء وبيع وتأجير وامتلك الراضى بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها  -

بحالتها او بعد اقامة المنشأت  عليها واقامة المبانى و الوحدات السكنية  والتجارية والدارية  والترفيهية لتمليكها 

اوتأجيرها اوادارتها اواستغللها لحسابها او لحساب الغيرمع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 

2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

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

تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على 

تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقآ لحكام 

القانون.  بجهة محافظة الجيزة شقة 1 – عقار رقم 8 – حى اللوتس – 6 اكتوبر

201 - القصر السعيد لخدمات السياحه العلجيه

HAPPY PALACE MEDICAL TOURISM SERVICES شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    2434 ورقم قيد  28658    مركز عام  عن   السياحة العلجية 

للمرضي وذلك بتنظيم إجراءات الحجز لدى المستشفيات و المراكز الطبية و العلجيه وغيرها مما يصدر بتحديده 

قرار من الوزير المختص بالصحه بالتنسيق مع الوزير المختص بالصحه بالسياحة دون ممارسة نشاط التأمين او 

الوساطه في التأمين   التسويق العقاري   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 404 شارع الشرفاء متفرع من 

شارع فيصل بولق الدكرور

197 - بيبى هب للخدمات الطبية Baby Hub شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

19-02-2023 برقم ايداع    2423 ورقم قيد  28653    مركز عام  عن إقامة وتشغيل وادارة المستشفيات 

المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة علجية أو طبية.   اقامة وتشغيل وادارة مركز طبي 

متخصص في الطفال وحديثي الولدة.   اقامة وتشغيل وادارة مركز طبي متخصص فى الباطنة والجهاز 

الهضمي . اقامة وتشغيل وادارة مركز طبي متخصص في العيون والرمض.   اقامة وتشغيل وادارة مركز طبي 

متخصص في العظام. اقامة وتشغيل وادارة مركز طبي متخصص في الجراحة العامة.   اقامة وتشغيل وادارة 

مركز طبي متخصص في الجلدية.   اقامة وتشغيل وادارة مركز طبى متخصص في النسا والولدة.   اقامة 

وتشغيل وادارة مركز طبي متخصص فى العظام والمفاصل والغضاريف.   اقامة وتشغيل وادارة مركز طبى 

متخصص في السنان. ادارة برامج الرعايه الصحيه دون ممارسة نشاط الوساطه في التأمين(.   . - أعمال 

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

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

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

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

من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى   أعمال التوصيف والتصميم لنظم 

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

والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات   العلمي والثقافي والفني.   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

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

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

لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  بجهة محافظة الجيزة مكتب 6 الدور الثانى الدارى - برج السفراء - 

شارع مكتبة الجامعة - الحى الثاني - 6 اكتوبر
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198 - فيزو جرين Fyzo Green شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم 

ايداع    2424 ورقم قيد  28654    مركز عام  عن   . انشطة من داخل ق 72 لسنة 2017  . اقامة وتشغيل 

مصنع لنتاج التقاوى والعلف وتعبئة وتغليف المنتجات والحاصلت الزراعية والخضروات والفاكهه 

والنباتات العطرية والحبوب والبذور  . اقامة وتشغيل محطة لفرز وغربلة التقاوى والحاصلت الزراعية 

والخضروات والفاكهه والموالح والنباتات العطرية  وعيش الغراب والشعير  . اقامة وتشغيل مصنع لنتاج 

اعلف الحيوانات والسماك دون تصنيع المركزات أو البروتين  . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللبان 

ومنتجات اللبان واليس كريم والحلوة الطحينية والطحينة وتعبنة عسل النحل  بأنواعه والعصائر والمكرونه 

والبسكويت والعجائن والعسل السود اقامة وتشغيل المخابز اللية أو نصف أليه  . اقامة وتشغيل مصنع لتجفيف 

البصل والثوم وتعبئة الملح بدون غسيل أو معالجه  . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الزيوت والصابون ومنتجاته 

والمنظفات الصناعية وعصر الزيوت بكافة انواعها . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع خراطيم المياه البلستيكيه 

والمطاطية المستخدمة فى الزراعة وتصنيع الدوبار والحبال  دون استخدام مكونات بلستيكيه  . اقامة وتشغيل 

مصنع لتعبئة وتغليف مياة الشرب الطبيعية والمستخرجه من البار . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس 

الجاهزة دون الغسيل أو الصباغه وتصنيع الحذية الجلدية والنسيجية دون  الدباغه  . اقامة وتشغيل مصانع 

لتصنيع المكملت الغذائيه والعشبيه  . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتقطيع وجلي الرخام والواح الرخام • اقامة 

وتشغيل الثلجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها  

أو تجميدها.  . تجارة الجملة والتجزئة للمكملت الغذائية والمكملت العشبية والخردة والمخلفات وتقاوي 

المحاصيل الزراعيه وألبان الطفال ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والمطهرات والمبيدات الحشريه 

والنباتات العطرية والمنتجات  . العطرية ومشتملت ومستلزمات العطارة والعطارة الشرقية والغربية والغنية 

الخاصة والمواد الخام المستخدمة في تصنيع كل ماسبق والخامات الولية والكيماويات ) عدا( المواد والكيماويات 

الخطرة والمحاليل الطبية والزيوت الثابته والمتطايره ومستلزماتها والزيوت الغذائية والمكملت الغذائية والدهون 

النباتية والحيوانية والفواكه والخضروات والحبوب والبذور والشاى والسكر والمجمدات والمواد الغذائية 

والجهزة التعويضية والرياضية والسلع الغذائية الولية والرخام والمواد الخام اللزمة للسيراميك والسمنت 

ومواد البناء والمواد العازلة للحرارة والخزفيات بكافة انواعها والورق والكرتون ومواد التعبئة والتغليف 

والبلستيك والجوت والسيارات وقطع غيارها والدوات الكهربائية بكافة انواعها والملبس الخارجية والداخلية 

والمفروشات وألياف الكتان والقطن والتيل والزيوت المستخلصة منها والزيت الحار وزيت الزيتون وزيت القطن 

وزيت النخيل والصويا ومشتقاته والتمور والبلح بجميع انواعه , داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

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

350 لسنة ???? و مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008 الستثمار العقارى , 

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

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

رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008  . استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي 

تجعلها قابلة للستزراع استزراع الراضي المستصلحة. ويششترط في الحالتين أن تكون الراضي مخصصة 

لغراض الستصلح والستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحديثة في  الستزراع وليس الري بطريق العمر. 

• اقامة المزارع السمكية   . تربية جميع أنواع الحيوانات , سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين 

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

التسمين أو اللحوم.  - تربيه الخيول اقامة الفنادق الثابته , والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية 

, والنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك  سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية , واستكمال 

المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها, على أل  يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى 

السياحية عن ثلثة نجوم , وأل يزيد إجمالي مساحة  الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية 

من الطاقة اليوانية للمشروع . - إعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات. - إعداد 

الدراسات والبحوث الفنية والقتصادية ودراسات الجدوى للمشروعات الستثمارية في مجال البنية الساسية. . 

إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات حاضنات العمال التكنولوجية ودعم 
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ريادة العمال.  • إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس ( فيما ل يجاوز مرحلة التعليم الثانوى . إنشاء أو إدارة أو 

تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني . . مشروعات البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية والمشروعات التي 

تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ومشروعات التكنولوجيا الحديثة.  مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج 

الحربى رقم 64 لسنه 2003  انشطة من خارج ق 72 لسنة 2017 • التوريدات العمومية  انتاج وبيع وتوزيع 

التقاوي  . توريد وتوزيع وتسويق المكملت الغذائية والمكملت العشبية والخردة والمعادن والمخلفات وتقاوي 

المحاصيل الزراعيه وألبان الطفال ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والمطهرات والمبيدات الحشرية 

والنباتات العطرية والمنتجات العطرية ومشتملت ومستلزمات العطاره والعطارة الشرقية والغربية والغنية 

الخاصة والمواد الخام المستخدمة في تصنيع كل ماسبق والخامات الولية والكيماويات ) عدا المواد والكيماويات 

الخطرة والمحاليل الطبية والزيوت الثابته والمتطايرة ومستلزماتها والزيوت الغذائية والمكملت الغذائية والدهون 

النباتية والحيوانية والفواكه والخضروات والحبوب والبذور والشاى والسكر والمجمدات والمواد الغذائية 

والجهزة التعويضية والرياضية والسلع الغذائية الولية والرخام والمواد الخام اللزمة للسيراميك والسمنت 

ومواد البناء والمواد العازلة للحرارة والخزفيات بكافة انواعها والورق والكرتون ومواد التعبئة والتغليف 

والبلستيك والجوت وقطع غيارها والدوات الكهربائية بكافة انواعها والملبس الخارجية والداخلية والمفروشات 

وألياف الكتان والقطن والتيل والزيوت المستخلصة منها والزيت الحار وزيت الزيتون وزيت القطن وزيت 

النخيل والصويا ومشتقاته والتمور والبلح بجميع انواعه وتصنيع وتعبئة وتغليف  كل ماسبق لدى الغير  • شراء 

وبيع وتاجير وامتلك الراضى بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء أو بيعها بحالتها او بعد 

اقامه المنشات عليها واقامه المبانى والواحدات السكنيه والتجاريه والداريه والترفيهيه لتمليكها او تاجيرها او 

اداراتها " على الشركة اللتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم 

التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم ?? لسنة 2017 

على ان ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون "  او استغللها 

لحسابها او لحساب الغير وتجهيز الراضى بمرافق البنيه الساسيه مياه / صرف صحى / كهرباء / تليفونات / 

طرق واستغللها بالتمليك او اليجار وتنسيق الحدائق والطرق والميادين " مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008" • ادارة 

المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و  

اجراءات الترخيص بها • اقامة و تشغيل و إدارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات ) 

عدا الكحولية و تقديم جميع أنواع  المأكولت و التيك اواى . اقامة و تشغيل و ادارة المخازن والمستودعات عدا( 

مخازن المواد و الكيماويات الخطرة  • التجارة اللكترونية الستيراد والتوكيلت التجارية , تلتزم الشركه باحكام 

القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين , بإحكام القانون رقم 120 لسنه1982 فى شان تنظيم 

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

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

المنتجات المحلية  . إقامة و تنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة ) عدا المعارض السياحية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة  لكل معرض على حده . المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة • اقامة و تشغيل 

وادارة مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية.   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر أو في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة ش ابوياسين - ش جعفر - الهرم -
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199 - إم إس اوتو للسيارات M.S AUTO شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   

19-02-2023 برقم ايداع    2428 ورقم قيد  28656    مركز عام  عن   . اقامة وتشغيل مطبعة.   صيانة 

واصلح السيارات بكافة انواعها.   التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا . الدعاية والعلن بكافة 

الوسائل المسموعه و المقرؤه و المرئيه.   التوريدات العمومية .   إقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات و الحفلت 

العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده. اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم والكافتريات 

الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية(   و تقديم جميع أنواع المأكولت و التيك اواى.   يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

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

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

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

101- 48 بالمحور المركزي - 6 اكتوبر

200 - عجمى لخدمات التسويق والستشارات التجارية Agami شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   

19-02-2023 برقم ايداع    2429 ورقم قيد  28657    مركز عام  عن   تقديم الستشارات التجارية 

والتعليمية فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال 

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

المنصوص عليها في المادة ?? من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( . . التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانوناو بالخص تجارة السيارات. التسويق للمنتجات والبضائع. الوساطة في انهاء الجراءات 

الدارية امام الجهات الغير حكومية. التصدير   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

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

ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة عمارة 1 شقة 2 الدور الرضى - شارع السبكي - 

الدقى

202 - موفيرز Moveirs شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    

2436 ورقم قيد  28659    مركز عام  عن   . الشحن والنقل البرى للبضائع   ول يتم مزاولة نشاط النقل 

البرى للركاب أو البضائع ) الداخلى والدولى ( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى أو خارجه ال بعد 

القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي   والدولي 

. المقاولت العامة المتكاملة والمتخصصة التوريدات العمومية     يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

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

في مصر أو في الخارج    كما بجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او   تلحقها بها وذلك طبقا  

لحكام القانون ولئحته التنفيذية العالم مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  بجهة محافظة الجيزة 9مكرر الحرية من ش المنشية - الطالبية 

فيصل - الطالبية
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203 - الشارع للمحتوي الرقمي شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    

2438 ورقم قيد  28661    مركز عام  عن   إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة 

وبيانات   . انشطه خارج ق 72 لسنه 2017 انشاء وتشغيل وادارة المواقع اللكترونية   تلتزم الشركة بإفراد 

حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط 

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

خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

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

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

لحكام القانون ولئحته التنفيذية   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 23 ش ابو السعود - الدكتور لشين - 

المريوطيه - فيصل

204 - وي كو - وركينج لتشغيل وإدارة وتأجير المباني الدارية. WECO - WORKING شركة  رأس 

مالها 250,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    2439 ورقم قيد  28662    مركز عام  عن    

. إدارة وتشغيل وتأجير المباني الدارية.   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوة مع  

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

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 203و204 بالدور الثاني - مبني B4 كابيتال بيزنيس بارك -

205 - احمد خالد مصطفي وشريكة ) ارابا استوديو( شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

19-02-2023 برقم ايداع    2444 ورقم قيد  28665    مركز عام  عن   . انشطه داخل ق 72 لسنه 2017  

- نشاط صناعة السينما ومنها إقامة أو استنجار استوديوهات أو معامل النتاج السينمائي أو دور العرض أو 

تشغيلها ,  بما في ذلك من تصوير وتحميض وطبع وإنتاج وعرض وتوزيع.  - إنتاج المحتوى اللكتروني 

بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  ه انشطه خارج ق 72لسنه 2017  - تصميم وادارة المواقع 

اللكترونيه وتقديم الدعم الفني له .  تلتزم الشركة بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

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

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

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

اللزمة لمباشرة  بجهة محافظة الجيزة الدور الول - 45مركز الحي الثامن - الشيخ زايد

211 - مولوكا لنتاج اللبان والجبان واليس كريم شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

20-02-2023 برقم ايداع    2468 ورقم قيد  28677    مركز عام  عن   . - إقامة وتشغيل مصنع لنتاج 

اللبان والجبان واليس كريم   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما 

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

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

نشاطها  بجهة محافظة الجيزة وحدة رقم 5 أ - الدور الول - ورش صناعات صغيرة - قطعة 132- المنطقة 

الصناعية الثالثة
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206 - ميركل لدارة المشروعات Miracle For Facility Management شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    2445 ورقم قيد  28666    مركز عام  عن   . - 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   - التوريدات العمومية   . إدارة المشروعات   مع مراعاه 

القرار الوزارى رقم 300 لسنة2012بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات   

الترخيص بها   . اعداد الدراسات والبحاث العلميه   تقديم الستشارات الداريه والفنيه )فيما عدا الستشارات 

القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيدة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية 

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

قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( . تنظيم المؤتمرات والحفلت العامه   توريد وتركيب معدات المن 

والسلمه واطفاء الحريق والصيانه مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003    تقديم 

خدمات النظافة لكافة المنشأت والمباني والصيانه المتنقله لها   القيام باعمال تنسيق وصيانة و ادارة وتجميل 

الحدائق والطرق ووالميادين اللندسكيب   يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرهاها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

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

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

اللزمة لمباشرة   نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 20 شارع احمد الشاطوري - الدقى

Mahfouz and Refai for Financial and   207 - محفوظ ورفاعى للستشارات المالية والدارية

Management Consulting شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    

2448 ورقم قيد  28667    مركز عام  عن   تقديم الستشارات المالية و الداريه )فيما عدا الستشارات 

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

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

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(.  اعداد دراسات الجدوى للمشروعات وإعادة الهيكلة الدارية وتقييم أداء 

الشركات وتطوير وسائل لقياس الداء وتصميم الخطط المتعلقة بريادة العمال  تنظيم وإدارة وتنفيذ البرامج 

التدريبية الخاصة بتطوير إنتاجية ومهارات وكفاءة العاملين  يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي 

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

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

القانون ولئحته التنفيذية  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة مكتب رقم 9-44 المحور المركزي مول السرايا - 

الشيخ زايد

208 - بارباروسا هير كت Barbarossa Hair Cut شركة  رأس مالها 55,000.000 قيدت فى   

اقامة وادارة وتشغيل محل  19-02-2023 برقم ايداع    2449 ورقم قيد  28668    مركز عام  عن   

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط  لتصفيف الشعر ) كوافير رجالى (  

ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجة من الوجوه مع  استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة .  

الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيها  بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى 

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

محل رقم 5 عقار رقم 12/1 خ – بيفرلى هيلز – الشيخ زايد
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209 - هدير حسام الدين محمود إبراهيم و شريكيها شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

20-02-2023 برقم ايداع    2466 ورقم قيد  28675    مركز عام  عن    انشطة من داخل ق 72 لسنة 

2017 : انشاء او اداره او تشغيل المدارس فيما ل يجاوز مرحلة التعليم الثانوى(   . انشاء الجامعات   انشاء او 

اداره او تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفنى . أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

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

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

إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية. أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف 

أنواعها .   إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها . مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل 

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

قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 لسنه 2003( إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز 

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

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

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

والفني.   تجاره الجملة والتجزئه , داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه 

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

قرار رئيس جمهوريه   مصر العربية رقم 356 لسنه 2008 . إعداد الدراسات والبحوث الفنية والقتصادية 

ودراسات الجدوى للمشروعات الستثمارية في مجال البنية الساسية.   انشطة من خارج ق 72 لسنة 2017   

مقاولت اعمال إنشاء المدارس بغرض بيعها أو تأجيرها وتجهيز المدارس من فرش و أنت و أجهزة . استيراد و 

تصدير المستلزمات التعليمية , تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 350 لسنه 2007 في شان سجل المستوردين , 

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

من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .   - إقامة وتشغيل وإدارة مراكز إعداد 

وتدريب وتنمية الموارد البشرية . - إقامة و تنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة ) عدا المعارض 

السياحية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة   لكل معرض علي حده .   - تقديم الستشارات فيما عدا ما يتعلق 

باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس 

المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية النشطة الشركات العاملة في مجال الوراق 

المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية( .   - الدعاية والعلن .   

على الشركة اللتزام بافراد حسابات مالية مستقلة للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام الشركة 

بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017على ان ل 

تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون "   مع مراعاة أحكام القوانين 

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

محافظة الجيزة الشقة رقم 3 الكائنة بالدور الول فوق الرضي و الميزانين بعمارة مارسيليا - شارع المريوطية 

الرئيسي بجوار مسجد التوحيد - الهرم -

210 - واى ام واى للمقاولت العامة والتوريدات YMY شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

20-02-2023 برقم ايداع    2467 ورقم قيد  28676    مركز عام  عن المقاولت العامه . التوريدات 

العموميه     يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاول 

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

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول التراخيص اللزمة لمباشرة   نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 

8 شارع الرحمن المتفرع من شارع كعبيش الثلث  طوابق  فيصل - قسم الهرم - - -
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213 - عابد للمقاولت و التوريدات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    

2470 ورقم قيد  28679    مركز عام  عن   -  المقاولت العامه   التوريدات العموميه   توريد الجهزة و 

المستلزمات الطبيه   يجوز  للشركه ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

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

ان تندمج في الهينات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون و للحته التنفيذية   مع مر اعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارربة وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص الزمة لمباشرة 

نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة عقار رقم 5 - الدور الول - ش ابراج النجوم ما بين فيصل و الهرم

214 - ثروة لدارة المطاعم شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    

2471 ورقم قيد  28680    مركز عام  عن    اقامة وتشغيل و إدارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع 

أنواع المشروبات )عدا الكحولية( و تقديم جميع أنواع المأكولت و التيك اواى.   تقديم خدمات الكاترينج . 

التوريدات العمومية للمواد الغذائية.   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 50 أ شارع العروبة - مريوطية

215 - ألريا كوزمتكس ALARYA COSMETICS شركة  رأس مالها 25,000.000 قيدت فى   

20-02-2023 برقم ايداع    2473 ورقم قيد  28681    مركز عام  عن   . التجارة العامة والتوزيع لكافة 

مستلزمات ومستحضرات التجميل تصنيع المستحضرات التجميلية لدي الغير     يجوز للشركة ان تكون لها 

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

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة   نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة الوحدة رقم 206 

بالدور الثاني - بالبرج رقم 2 بمشروع سيتي ستار - 6 اكتوبر

216 - تكنو تيوب لتكنولوجيا المعلومات  T ECHNO- TUBE شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

فى   20-02-2023 برقم ايداع    2476 ورقم قيد  28683    مركز عام  عن   انشطة داخل قانون الستثمار 

صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت . بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم  رقم 72 لسنه 2017   -

وتطوير اللكترونيات  ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات . والتعليم التكنولوجى .  - أعمال 

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

وإنتاج البرامج والتطبيقات وأنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية  بمختلف أنواعها وتشغيلها 

إدخال  إنتاج المحتوى اللكترونية بصورة مختلفة من صوت وصورة وبيانات  - والتدريب عليها .   -

مشروعات البحث  التصالت وخدمات النترنت .   - البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .   -

إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد  والتطوير العلمى من أجل التنمية ومشروعات التكنولوجيا الحديثة .  -

الباحثين ومراكز نقل المعلومات .   ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

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

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

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

نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة 327 الدور الثالث شقة 5 – الحى المتميز – القرية السياحية 6 – 6 أكتوبر –
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221 - إيبوك ايجيبت للتوريدات EPOCH EGYPT شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   

20-02-2023 برقم ايداع    2512 ورقم قيد  28694    مركز عام  عن    . اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم 

و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات عدا الكحولية و تقديم جميع أنواع المأكولت و التيك اواى. 

التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا. التوريدات العمومية.   السئلة مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة   يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج كما يجوز لها أن تندمج  تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية  التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها تدمج في الهيئات السالفة او تشتريها او   نشاطها  بجهة محافظة الجيزة محل رقم 4 

بالمول رقم 4 -بيفرلى هيلز - الشيخ زايد

217 - أربك للستثمار العقاري   Arabk شركة  رأس مالها 700,000.000 قيدت فى   20-02-2023 برقم 

الستثمار العقاري    ايداع    2490 ورقم قيد  28688    مركز عام  عن أنشطة داخل ق 72 لسنة 2017   •

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

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

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي  رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008   •

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

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

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

356 لسنة 2008  أنشطة خارج ق 72 لسنة 2017   شراء وبيع واستئجار وتملك وتقسيم الراضي بغرض 

البناء عليها ومدها بالمرافق الساسية ) كهرباء - مياه - صرف ( مع مراعاة ما ورد بقرار  رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2007   تلتزم الشركة بافراد 

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

يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 7102 ,وكذا ل تتمتع النشطة 

خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح 

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

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها 

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

محافظة الجيزة فيل  5A - كمبوند جرين 4 مباني – 6 اكتوبر

218 - ايه. كي. ام للتجارة والصناعة A.K.M for Trade and Industry شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    2491 ورقم قيد  28689    مركز عام  عن   . 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا التوريدات العمومية   . التصدير والتوكيلت التجارية   تلتزم 

الشركه باحكام القانون رقم 120لسنه 1982 وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق 

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

باحكام   القوانين المنظمة لهذا الغرض   التصنيع لدى الغير للمنظفات التصنيع لدى الغير المستلزمات العناية 

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

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

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

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

بجهة محافظة الجيزة محل رقم 11 - عقار 1- مدينة الشباب - بولق الدكرور - الجيزه
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Iso poxy For Water Insulation  and  219 - أيزوبوكسى لعمال العزل المائي والحرارى

Thermal Insulation Works شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    

2492 ورقم قيد  28690    مركز عام  عن   . - المقاولت المتكاملة والمتخصصه - مقاولت اعمال العزل 

المائي والحرارى .    يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

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

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 20 شارع احمد الشاطوري - الدقى

220 - اربسيما للتسويق السياحي شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    

2493 ورقم قيد  28691    مركز عام  عن    . الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية 

والقرى السياحية مع مراعاه القرار الوزارى رقم ??? لسنة ???? بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد 

بموافقة و اجراءات الترخيص بها   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته 

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

اللزمة لمباشرة . و على الشركة   نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة برج الفاروق - الدور -3 - المريوطية - الهرم

222 - ماجنوم اوبس للتجاره MAGNUM OPUS شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

20-02-2023 برقم ايداع    2513 ورقم قيد  28695    مركز عام  عن   التجاره العامه فيما هو مسموح به 

قانونا.  التصدير.  التصنيع لدي الغير.  التخليص الجمركي.  اقامه وتشغيل مصنع لتعبئه وتغليف المواد الغذائيه.  

اقامه وتشغيل مصنع لتعبئه وتغليف الدوات المنزليه.  يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها اوالتي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في 

مصراو في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها طبقا لحكام القانون 

ولئحه التنفيذيه مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول علي كافه 

التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة شقة 62-  وحدة رقم 163 ليف جاردن - حدائق 

اكتوبر
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223 - هاى ايرنيرز High Earners شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   20-02-2023 برقم 

ايداع    2518 ورقم قيد  28696    مركز عام  عن المقاولت العامة مقاولت الخرسانه الجاهزه و سن ورمل 

و اسمنت ة التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وبالخص الكيماويات والزيوت ومواد البناء و 

أدوات الكهرباء والسباكة والرخام والسيراميك وجميع أنواع المعادن ومستلزماتها و الحديد والستانلس 

والبلستيك والخشاب والزجاج و النحاس واللمونيوم والرخام والسيراميك والنك الخشبي والمعني والزجاجي 

والورق والكرتون ومواد التعبئة  ومستلزمات الطباعة والحبار والمكاتب وقطع غيار السيارات والمعدات الثقيله 

والملبس والقمشة والجلود والحذيه ومستلزمات الكمبيوتر والمحمول واكسسواراتها التوريدات العمومية 

وبالخص انظمه التحكم واطفاء الحريق والتكيف وصيانتها والمواد الغذائية ومستحضرات التجميل  

والمستلزمات الطبية واللوازم البيطرية ومواد ومستلزمات الدعايه والعلن . اقامة وتشغيل مركز خدمة وصيانة 

السيارات.  . تقديم الستشارات الهندسية والتشطيبات فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات 

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

الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة ?? من قانون سوق رأس المال ولئحته 

التنفيذية ( .  . ايجار السيارات لحساب الغير عدا الليموزين والسياحي  الحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل. . 

اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  . أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء 

قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . . إقامة وتنظيم الحفلت والمؤتمرات 

والندوات والمعارض عدا السياحية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض  على حدة(.  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او 

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

تشتريها او مع مراعاة احكام القوانين واللوائح  بجهة محافظة الجيزة 9 مكرر الحرية من ش المنشية - الطالبية 

فيصل - الطالبية

224 - تو ايه اند ام للتصنيع شركة  رأس مالها 1,800,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    

2538 ورقم قيد  28699    مركز عام  عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الماكولت الجاهزة  و يجوز للشركة 

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

تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج في شركة اخري أو معها أو ان تتحول الي شركة من 

طبيعة اخري و ذلك كلة طبقا لحكام القانون.  بجهة محافظة الجيزة عمارة 244 - شارع 7 - المجاورة 2 - الحى 

3 - 6 اكتوبر

225 - تيليوس  للدعاية والعلن Telous شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   2023-02-21 

برقم ايداع    2543 ورقم قيد  28701    مركز عام  عن   * الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة 

والمقروءة والمرئية.  * إقامة وتنظيم الحفلت والمؤتمرات واللمعارض فيما عدا السياحية )بشرط استصدار 

التراخيص الزمة لكل معرض على حدة( .  * تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات 

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

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

ولئحته التنفيذية( .  * التوريدات العمومية.  * إقامة أو تشغيل وإدارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع 

انواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك اواى.  بجهة محافظة الجيزة وحدة رقم 1 

الدور الرضى العقار المقام على قطعة ارض رقم 66 القرية السياحية السادسة –

226 - نيو تاون انفستمنت NEW TOWN INVESTMENT شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

فى   21-02-2023 برقم ايداع    2554 ورقم قيد  28705    مركز عام  عن   . الستثمار العقارى .   - 

التسويق العقارى . . التسويق اللكتروني   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

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

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

اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 42 أ ش الرياض - المهندسين - العجوزه

Page 87 of 275 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

227 - سبيشيال دايزين للمقاولت  Special Design شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

21-02-2023 برقم ايداع    2555 ورقم قيد  28706    مركز عام  عن المقاولت العامة   , التوريدات 

العمومية    يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمال شبيه باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون و لئحته  التنفيذيه  مع مراعاه احكام القوانين 

واللوائح والقرارات الساريه و علي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمه  لمباشرة نشاطها .  بجهة 

محافظة الجيزة مكتب رقم 8 د – اسواق التعمير الدور الثالث – الحي التاسع – 6 اكتوبر

228 - فاست ترين لتجارة وتوزيع البطاريات والطارات fast train شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت 

فى   21-02-2023 برقم ايداع    2556 ورقم قيد  28707    مركز عام  عن    . التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا  وعلى الخص البطاريات والطارات وزيوت المحركات وقطع غيار السيارات 

والمعادن بكافة انواعها .   ه المقاولت العمومية.   التوريدات العمومية.   بجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

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

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

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

الحصول . قة التراخيص اللزمة لمباشرة   نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة شقة رقم 2 بالدور الول - بالعقار رقم 

4 5 شارع الرياض

230 - بى أل جي للبناء والتطوير BLG شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم 

ايداع    2574 ورقم قيد  28713    مركز عام  عن   الستثمار العقارى .   - التطوير العقارى .   - التسويق 

العقارى .   - شراء و بيع و تاجير و اقامة الوحدات الدارية و السكنية و الفندقية . - شراء و بيع و تقسيم 

الراضى بغرض البناء عليها و مدها بالمرافق الساسية ) كهرباء - مياه - صرف ( " مع مراعاة ما ورد بقرار 

رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه   . المقاولت 

العامة والمتكاملة والمتخصصة. مقاولت اعمال التشييد والبناء.   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

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

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

لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة   نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة رقم 3 - عمارة 99- مشروع 109 

تعاونيات - 6 اكتوبر

231 - ماورد لمستحضرات التجميل شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    

2575 ورقم قيد  28714    مركز عام  عن بيع وتجاره وتوزيع وتوريد مستحضرات التجميل والزيوت 

العطريه والعشاب الغذائيه والمكملت الغذائيه والغذيه الخاصه والعطور والمطهرات وتصنيع كل ما سبق لدى 

الغير   -التصدير.  -يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها 

أن تندمج فى الهيئات السالفه أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ول ئحته التنفيذيه.مع مراعاه 

احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها  

بجهة محافظة الجيزة 14ش محمد طلعت – العجوزه
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229 - ريكتو جروب للستثمار والتنمية العمرانية . Recto Group شركة  رأس مالها 

100,000,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    2572 ورقم قيد  28711    مركز عام  عن   

انشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017   -  الستثمار العقارى بالمدن والمتجمعات العمرانية 

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

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

وتجهيز الراضى مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وأن تستخدم طرق الرى الحديثة فى الستزراع 

وليس الرى بطريقة الغمر. فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار 

اقامة الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية  رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008.   -

والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او 

ثقافية , واستكمال المنشأت الخاصه بها والتوسع فيها على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحه 

الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد إجمالى مساحه الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى 

الدارة والتسويق السياحى للفنادق والموتيلت والشقق  المساحات المبنيه من الطاقه اليوانيه للمشروع.  -

اعمال ادارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على  الفندقية والقرى السياحية .  -

انشاء مبانى ومصانع بالمنطقة الصناعية تقدم  اختلف أنشطتها واعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع.    -

جاهزة للمشروعات  - تخطيط و إقامة وتنمية المناطق العمرانية.بالمناطق الصناعية والمناطق العمرانية 

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

ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008.   - انشاء او اداره او تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفنى.   

اقامة وتشغيل المراكز الطبية التشخيصية  ادارة المناطق الصناعية وصيانة المرافق والمنشأت بداخلها.   - -

او العلجية بشرط ان تقدم 10% سنويا بالمجان من الحالت التى تقديم الخدمة الطبية او العلجية او التشخيصيه 

اقامة وتشغيل المستشفيات بشرط ان تقدم 10% سنويا بالمجان من الحالت التى تقديم الخدمة الطبية او  لها.  -

اقامه وتشغيل المراكز التجاريه وسلسل المداد المدن والمجتمعات العمرانية  العلجية او التشخيصيه لها.  -

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

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

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزول والخيوط واللياف ) ماعدا اللياف  مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة .  -

اقامة وتشغيل الثلجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية  الصناعية (   -

اقامة  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية والدوية والمستحضرات الطبية .   - والمواد الغذائية .  -

اقامة وتشغيل  وتشغيل محطات تشغيل وتداول الحاويات / اقامة وتشغيل صوامع حفظ وتخزين الغلل   -

مصنع لتصنيع وتعبئه وتغليف المواد الغذائية .         - انشطه خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017   

إدارة  اقامة وتشغيل وادارة المخازن والمستودعات ) عدا مخازن ومستودعات الكمياويات الخطرة (  - -

المشروعات ) مع مراعاة القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2021 بشأن شركات الدارة الفندقية وشروط إجراءت 

إقامة وتشغيل وإدارة محطات تموين  إقامة وتشغيل وإدارة المولت التجارية والدارية.   - التراخيص (   -

اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات  الثابتة لتقديم جميع المشروبات ) عدا الكحولية (  السيارات .  -

التطوير العقارى .   ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او  وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك اواى .  -

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

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

وذلك طبقا لحكام القانون  .   مع مراعاة أحكام القانون واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة القطعة رقم 138 شارع 6 ب حدائق الهرام –
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232 - عمرو جروب للتجارة اللكترونية Amr Group شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

21-02-2023 برقم ايداع    2577 ورقم قيد  28715    مركز عام  عن   • التجارة اللكترونية عبر 

النترنت .      -التسويق اللكتروني عبر النترنت.  - اقامه وتنظيم مسابقات السئله عبر النترنت.  وذلك دون 

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

النشطة ويجوز للشركه أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها 

أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركه أخري أو معها أو 

أن تتحول إلي شركه من طبيعه أخري وذلك كله طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة عمارة 1255 

المجاورة 6 الحي الول - 6 اكتوبر

233 - اميره حسني محمود محمد وشريكها. الفا انيرجي التدوين شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

21-02-2023 برقم ايداع    2581 ورقم قيد  28716    مركز عام  عن    تجاره الجملة والتجزئة داخل 

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

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

356 لسنه 2008.   . أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع   إعداد النماذج والقوالب 

لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها أ- أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات 

والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية   والدارية للمصانع.   الخدمات المتعلقة بالستكشاف 

البترولي.   بد صيانة آبار البترول وتنشيطها.   صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية.   حفر آبار المياه 

والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول   ه العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة   معالجة 

السطح من الترسيبات.   الخدمات المتعلقة بنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج.   إنشاء وإدارة مراكز 

الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها. إقامة أو إدارة محطات 

استقبال الغاز الطبيعي أو إعادة تغييزه أو إعداده للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع النتاج إلى مواقع 

الستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلت المتخصصة أو النابيب, ول يشمل ذلك نقل البترول .   

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

اللزمة لمباشرة  بجهة محافظة الجيزة 26 ش محمود حسين من شارع التحرير - بولق الدكرور

234 - خميس الشاذلي مهدي سالم وشريكه هابيت بلست HABIT PLAST شركة  رأس مالها 

400,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    2582 ورقم قيد  28717    مركز عام  عن   - 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع خامات البلستيك البى فى سى و مستلزماته ومشتقاته.   - تجارة الجملة والتجزئة 

خامات البلستيك البى فى سى ومستلزماته ومشتقاته داخل المناطق النائية والمجتمعات   العمرانية الجديدة فيما 

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

لسنة 2007 و مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ) 35 السنه 2008(   - مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة الجيزة 

قطعة 7 - المنطقة الصناعية بابو رواش - الكيلو 26 طريق مصر السكندرية الصحراوى - كرداسة
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235 - الشاذلى موتورز EL SHAZLY MOTORS شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

21-02-2023 برقم ايداع    2587 ورقم قيد  28718    مركز عام  عن   . - تجارة السيارات.   - تجارة 

الموتوسيكلت والبيتش باجى والدراجات وسيارات الجولف والسيارات الكهربائية بكافة انواعها واكسسوارات   

وقطع غيار كل ما سبق.   - البيع بالعمولة.   الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام 

القانون رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين وكذا احكام القانون رقم 120لسنه 1982 فى شان 

تنظيم اعمال الوكاله التجارية( - التوريدات العمومية. - إقامة وتشغيل وإدارة مراكز لخدمة وصيانة السيارات.   

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

شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة الجيزة محل رقم8,9 - بلتوه استرب مول - قطعة رقم 16 - بلوك F - مجاورة المرحلة الثانية -

مدينة الخمائل - 6 اكتوبر

236 - سلسال للدورات التدريبية شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    

2588 ورقم قيد  28719    مركز عام  عن   . اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية   

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

شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة الجيزة شقه 2- عماره 72- المنطقه 18 - الحي 11- العمرانيه 2 - 6 اكتوبر -

 Skills Development 237 - مركز بيور للتخاطب وتنمية المهارات

Pure Center for Speech and شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم 

ايداع    2589 ورقم قيد  28720    مركز عام  عن    . انشاء وتشغيل مركز متخصص لتدريب للطفال 

الطبيعيين وذوى الحتياجات الخاصة والتدريب على النطق وتعليم لغة التخاطب   يجوز للشركة ان تكون لها 

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

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

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطه  بجهة محافظة الجيزة عمارة الحاج عبد ا 

ابو عطيه 

 - ش شكري القواتلي - العياط
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238 - العزيمة والوفاء للتنميه والستثمار الزراعي شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

21-02-2023 برقم ايداع    2590 ورقم قيد  28721    مركز عام  عن   انشطه داخل ق 72 لسنه 2017   

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة. 

ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق 

الري الحديثة في   الستزراع وليس الري بطريق الغمر   فيما عدا المناطق الصدر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة2008   تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك 

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

السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.   - تربيه الخيول   الهندسه الوراثيه في المجالت 

النباتية والحيوانيه   إقامة المزارع السمكية .   - تجارة الجملة والتجزئة   اقامة وتشغيل المراكز التجاريه 

وسلسل المداد   داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم 

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

جمهورية مصر العربية رقم 356   لسنه 2008   إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات طلمبات مياه الري 

وشبكات توزيعها وخطوط نقلها للراضي المخصصة تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية )المناطق 

الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج   للستصلح والستزراع   الوادي القديم(.   

انشطه خارج ق 72 لسنه 2017   - شراء و بيع و تاجير و اقامة الوحدات الدارية و السكنية و الفندقية .   

استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز( المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصه   - التصدير   تلتزم الشركة 

بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا 

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

النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

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

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

وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة   نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة قطعه 54/3 المجاورة الثالثه - 

الحي التاسع - الشيخ زايد

239 - جاهي انترناشيونال جروب شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    

2598 ورقم قيد  28726    مركز عام  عن إقامة وتشغيل وإدارة المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة 

وما تضمه من أنشطة علجية أو طبية. - إقامة وتشغيل وإدارة العيادات الطبية التخصصية.   التوريدات 

العمومية.   تلتزم الشركة باخطار المجالس الطبية المتخصصة فور قيامها ببدء نشاطها حتى جالس الطبية 

المتخصصة   إعمال شئونها(   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركة و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما 

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

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

بجهة محافظة الجيزة 4ش المنشية - الثلث طوابق - فيصل -
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240 - ليوبارد للستيراد والتصدير Leopard شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

22-02-2023 برقم ايداع    2614 ورقم قيد  28732    مركز عام  عن   التصدير والستيراد تلتزم الشركة 

بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1981 في شأن سجل المستوردين وتعديلته استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق 

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

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

الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 1982 وقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة   إنشاء وتشغيل وإدارة المواقع اللكترونية. . التجارة اللكترونية عبر النترنت.   

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

شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او   تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية دة استثمار الماس مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة B2 مول ميلنيت - الحي المتميز - 6 اكتوبر -

241 - الراصد للنشاءات وخدمات التعليم شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم 

ايداع    2626 ورقم قيد  28733    مركز عام  عن  إقامة وتشغيل وإدارة المدارس وتقديم الخدمات التعليمية )

فيما ل يجاوز مرحلة التعليم الثانوي( وتقديم خدمات التعليم عن بعد والمقاولت العامة ومقاولت أعمال النشاءات 

وشراء وبيع وتأجير وإقامة الوحدات الدارية والسكنية والتصدير.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزوال أعمال شبيهة بإعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق 

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

لحكام القانون ولئحته التنفيذية   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول 

علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 9 شارع الجزائر – المهندسين – العجوزة

242 - جولد تراك للتوريدات Gold Track شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-22 

برقم ايداع    2627 ورقم قيد  28734    مركز عام  عن   . - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا   التوريدات العمومية   التوكيلت التجاريه   تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120لسنة 1982 في شأن 

تنظيم أعمال الوكالة التجارية . المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصه   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

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

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

ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية   مع مراعاة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 242 ش الفردوس - 6

اكتوبر

260 - بي أم اية بيبول ميديا أرتس PMA people Media Arts شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   23-02-2023 برقم ايداع    2708 ورقم قيد  28767    مركز عام  عن لتسويق اللكتروني   -اقامة 

وتشغيل مراكز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية في مجال التسويق والتصوير والخراج .  -انتاج البرامج 

التلفزيونية    يجوز الشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي 

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

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفذية   مع مراعاة احكام 

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

محافظة الجيزة شقة 201- الدور الول - عقار 781 - مدينة دريم لند - 6 أكتوبر
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243 - تيكال أربيا للصناعات Tekal Arabia Industries شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

22-02-2023 برقم ايداع    2628 ورقم قيد  28735    مركز عام  عن    . انشطة داخل قانون ?? لسنة 

2017 - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية والمكملت الغذائية والتكميلية. . اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المستلزمات والجهزة الطبية و مستحضرات التجميل   والمطهرات والمنظفات انشطة خارج قانون ?? 

لسنة 2017   - تجارة وتوريد المواد الغذائية والمكملت الغذائية والتكميلية المستلزمات والجهزة الطبية و 

مستحضرات التجميل    والمنظفات.   والمطهرات   تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل 

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

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

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

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

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

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

اللزمة لمباشرة   نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة عمارة -30 أ- المرحلة الثالثة بيت العيلة

244 - سربرم ام ايه   cerebrum m a شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم 

ايداع    2634 ورقم قيد  28737    مركز عام  عن   - التسويق اللكتروني عبر النترنت   - اقامه وتنظيم 

المعارض والمؤتمرات والحفلت العامه ) عدا السياحه ( بشرط استصدار التراخيص اللزمه لكل معرض علي 

حده  يجوز  للشركه ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج 

في الهينات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون و للحته التنفيذية   مع مر اعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارربة وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص الزمة لمباشرة نشاطها .  

بجهة محافظة الجيزة برج النصر امام سندريل كافيه - شارع اللبيني - فيصل -

245 - دار الجوعان لستصلح واستزراع الراضى شركة  رأس مالها 8,000.000 قيدت فى   

22-02-2023 برقم ايداع    2637 ورقم قيد  28738    مركز عام  عن    . استصلح وتجهيز الراضي 

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

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

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

الجمهورية رقم 356 لسنة   . - إقامة المزارع السمكية.   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

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

القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 7 ش عدن - المهندسين - العجوزه

Page 94 of 275 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

246 - والي للمصاعد شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    2639 

ورقم قيد  28739    مركز عام  عن    . انشطة من داخل قانون 72 لسنة 2017 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

وتجميع المصاعد والسللم الكهربائية. انشطة من خارج قانون 72 بسنة -2017 توريد وتركيب المصاعد 

والسللم الكهربائية والصيانة المتنقلة لها .   تلتزم الشركة بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة 

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

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

الواردة بذات القانون".   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما 

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة شقة رقم 1 بالدور الرضي - عمارة 57 - منطقة 29 قرعة )78( قطعة( - امتداد 

التوسعات الشمالية - 6 اكتوبر

247 - ماجيك هوم للستثمار العقاري  Magic home شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

22-02-2023 برقم ايداع    2640 ورقم قيد  28740    مركز عام  عن الستثمار العقارى     التسويق 

العقارى .     شراء وبيع وتأجير وامتلك الراضى بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء أو 

بيعها بحالتها او بعد اقامه المنشات عليها واقامه المبانى والواحدات السكنيه والتجاريه والداريه والترفيهيه 

لتمليكها او تاجيرها او اداراتها   او استغللها لحسابها او لحساب الغير   مع مراعاة ما لسنه 350    ورد بقرار 

رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356   .   التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   التوريدات العمومية     توريد جميع انواع مواد البناء .   • تسويق المنتجات 

.   المقاولت العامه والمتكاملة والمتخصصه     مقاولت اعمال التشطيبات   تقديم خدمات النظافة لكافة المنشأت 

والمبانى والصيانه المتنقله لها استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع 

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

الستصلح والستزراع  وأن تستخدم طرق الري الحديثة في   الستزراع وليس الري بطريق الغمر   فيما عدا 

المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة   

2008 التصدير والتوكيلت التجاريه تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن تنظيم أعمال 

الوكالة التجارية   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

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

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

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

بجهة محافظة الجيزة 3 سى - مدخل سى دى - حي 7 - مج 1- جاردينيا - الشيخ زايد

248 - كابيتال للكتاب والنشر والتوزيع شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم 

ايداع    2646 ورقم قيد  28742    مركز عام  عن  نشر و توزيع الكتب الورقية.   يجوز للشركة ان تكون لها 

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

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها أو 

تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفينية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة   نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 52 ش احمد 

عرابى - المهندسين
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249 - نيو تى للنتاج الفنى  New T production شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

22-02-2023 برقم ايداع    2650 ورقم قيد  28743    مركز عام  عن  النتاج الفني والتوزيع للفلم 

السنيمائية والتلفزيونية والفيديو والمسرحيات والمسلسلت الذاعة والتلفزيون وكافة العمال الفنية من )تصوير 

– اخراج – صوت - ميكساج – دوبلج – مونتاج - تحميض نيجاتيف – تصحيح الوان (    ويجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التى 

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

او تلحق بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 20شارع أحمد 

الشاطورى – الدقى

261 - عالم جديد للبرمجيات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    

2715 ورقم قيد  28770    مركز عام  عن   صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من انشطة 

صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات وانشطة , التعهيد وتطوير البرمجيات ,  والتعليم 

التكنولوجى .   أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها .  

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

عليها   إنتاج المحتوى اللكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  أنشطة خارج ق 72 لسنة 

2017   التسويق اللكترونى   إقامة وتشغيل وإدارة مراكز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية  بجهة 

محافظة الجيزة شقة رقم 1102 – الدور 10- العقار رقم 6 ش التحرير – الدقى

KEMET FOR ELECTRONIC CONTENT  250 - كيميت لدارة المحتوى اللكتروني

MANAGEMENT شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    2651 

ورقم قيد  28744    مركز عام  عن انشطه داخل قانون الستثمار 72     انتاج المحتوى اللكتروني بصورة 

المختلفه من صوت وصورة وبيانات النشطه المتعلقه بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات الى 

محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني   انشطه خارج قانون الستثمار 72   التسويق 

اللكتروني     انشاء وتشغيل وادارة المواقع اللكترونيه الخاصه بالشركه فقط دون عرض محتوى  صحفي او 

اعلمي او اعلني   تلتزم الشركه بافراد حسابات ماليه مستقله للنشطه الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم 

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

على ان ل تتمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون   يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وده من الوجوه مع الشركات وغبرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي 

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

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القانون واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة مكتب رقم 14 – عمارة 

20  ش احمد الشاطوري – الدقي
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251 - ياما للمنتجات الزراعية والغذائية YAMA شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

22-02-2023 برقم ايداع    2653 ورقم قيد  28746    مركز عام  عن    . انشطة داخل قانون الستثمار 

رقم 72لسنة 2017 - تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية والمنتجات الزراعية داخل المناطق النائية 

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

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

2008( انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:   شراء وبيع و تقسيم الراضى بغرض البناء عليها 

و مدها بالمرافق الساسية ) كهرباء - مياه - صرف ( مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 

2007و مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 تلتزم الشركة بإفراد حسابات ماليه 

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

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

الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون.   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر أو في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون ولئحته التنفيذية .   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة   نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 346 ابراج الشرطة - الدور 3 - شقة 4 - 

المهندسين

252 - كاربيديم Carpediem شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    

2657 ورقم قيد  28748    مركز عام  عن  أنشطة داخل قانون الستثمار 72- الستثمار العقارى بالمدن 

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

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

2008 . أنشطة خارج قانون الستثمار 72 المقاولت المتخصصة بأعمال الديكورات والتشطيبات. تلتزم الشركة 

بإفراد حسابات مالية مستقلة للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط 

حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72لسنة 2017على ان ل تتمتع النشطة خارج 

قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

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

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

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

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة مول السرايا - الدور الرضى البدروم علوى - الشيخ 

زايد

253 - خيال للنتاج الفني والتوزيع شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    

2662 ورقم قيد  28751    مركز عام  عن    - النتاج الفني والتوزيع للفلم السينمائيه و التلفزيونيه و 

الفيديو و المسرحيات و المسلسلت الذاعيه و التلفزيونية و كافة العمال الفنيه من تصوير - صوت - ميكساج - 

دوبلج - مونتاج - تحميض نيجاتيف - تصحيح الوان ( اعداد و تجهيز استديوهات التصوير و تأجيرها و اماكن 

التصوير و دور العرض ( كل ما سبق فيما عدا تملك استديوهات البث الذاعي (   - تاجير كافة المعدات 

للتصوير والضاءه وبيعها فيما عدا التأجير التمويلي - ادارة وتشغيل دور العرض السينمائي - تنظيم المهرجانات 

الفنيه و الثقافيه و الغنائيه التصوير الفوتغرافي فيما عدا التصوير تحت الماء(   يجوز للشركة ان تكون لها 

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

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

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة شقة 2 الدور 

الرضى عمارة 809 المجاورة الرابعة الحى الول - 6 اكتوبر
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254 - ثوابت الخير للمقاولت العامة شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    

2666 ورقم قيد  28752    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة.  التوريدات العمومية.  

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.    التوكيلت التجارية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120

لسنه 1982فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية - استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز(    الشراف على 

تنفيذ المشروعات.  إدارة المشروعات )مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300لسنة 2012بشان شركات الدارة 

الفندقيه وشروط واجراءات الترخيص بها    تقديم الستشارات الهندسية فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق 

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

وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها 

فى المادة 27من ققون سوق رأس المال ولئحته  التنفيذية(    إعداد التصميمات الهندسية.  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها أو 

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

تشتريها او  تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة ع 552 - 

الحى الرابع - المجاورة 2 - 6 اكتوبر ثان

255 - النجوم للخدمات التعليميةAL NOGOUM شركة  رأس مالها 2,000.000 قيدت فى   

22-02-2023 برقم ايداع    2673 ورقم قيد  28755    مركز عام  عن . تقديم خدمات التعليم عن بعد .   

تقديم الستشارات في مجال التعليم فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم 

بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في 

مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .   يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

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

السالفة او تشتريها او   تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباش نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة أ 

شارع نصر سليمان - متفرع من شارع الدقي

256 - وابل للهندسة والعمال المعمارية المتكاملة 

 WABEL ENGINEERING AND INTEGERATED ARCHITECUREL WORKS

شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    2690 ورقم قيد  28760    

مركز عام  عن    ) المقاولت العموميه – التوريدات العموميه – استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسيه 

التي تجعلها قابله للستزراع – استزراع الراضي المستصلحه – مقاولت العمال النشائيه والتشييد والبناء – 

مقاولت التشطيبات – التسويق العقاري   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزال أعمال شبيهة باعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة السكان البديل عمارة 5 شقة 1 - امام بوابة حورس - حدائق 

الهرام

Page 98 of 275 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

SAT SYSTEMS OF AUTOMOTIVE AND  257 - اس اي تي انظمة الليات والتكنولوجيا

TECHNOLOGY شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    2693 

ورقم قيد  28761    مركز عام  عن   -التجارة العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   - التوريدات 

العموميه   - التصدير   - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال   - التوكيلت التجاريه )تلتزم 

الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شأن تنظيم اعمال  الوكاله التجاريه (  -اقامه وتشغيل وادارة 

مركز خدمه وصيانه السيارات   - تقديم خدمات الصيانه لللت والمعدات والجهزة   - تأجير المعدات بكافة 

انواعها عدا التأجير التمويلي   - تأجير اللت الزراعيه عدا التأجير التمويلي   وذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين واللوائح الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذة النشطه   يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغبرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد 

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

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القانون واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة وحدة رقم 121 المجمع 

الجديد قطعة الرض رقم 68 ج – بالمحور المركزي الخدمي

258 - لوكال ورك للبرمجيات Local Work شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2023-02-23 

برقم ايداع    2696 ورقم قيد  28762    مركز عام  عن    . - صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما 

تشمله من أنشطة صناعية و تصميم وتطوير اللكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات 

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

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

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

البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية . - أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . 

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

البيانات - تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزال أعمال شبيهة باعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

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

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

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة شقة 5 الدور الثانى - عمارة 40 - شارع ميشيل 

باخوم متفرع من شارع مصدق

259 - اف ارتى العقارية FRT Real Estate Company شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

23-02-2023 برقم ايداع    2703 ورقم قيد  28766    مركز عام  عن   . انشطة داخل قانون الستثمار رقم 

72 لسنة 2017 - الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج 

الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء 

رقم 350 لسنة 2007و مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008. انشطة خارج قانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017   - التسويق العقارى.   تلتزم الشركة بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل 

لكل نشاط على حدة وفى حالة يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 

2017 وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون.   عدم التزام 

الشركة بهذا الشرط   . يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

اللي تزاول إعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها 

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 37 شارع الحجاج من شارع الشول - مشعل - الهرم
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262 - ميلك فارمز MILK FARMS شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   23-02-2023 برقم 

ايداع    2718 ورقم قيد  28771    مركز عام  عن   . تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج 

السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

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

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

اللزمة لمباشرة   نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة الوحدة رقم 96 الدور الرابع المبني 160 شارع الهرم

263 - رشدى للستشارات والبرمجيات

Roshdy for Consulting and programming شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

23-02-2023 برقم ايداع    2719 ورقم قيد  28772    مركز عام  عن   - أنشطة داهل قانون الستثمار 72 

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

ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجى .  - أعمال التوصيف والتحليل 

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

وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات واللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .  - إنتاج المحتزى اللكترونى 

بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  - إدخال البيانات على الحاسبات بالوسائل اللكترونية .  - تنفيذ 

وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات .  - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت 

المعلومات والتصالت وتطويرها .  .. أنشطة خارج قانون الستثمار 72 :  - الوساطة فى إنهاء الجراءات 

الدارية امام الجهات الغير حكومية .  - تقديم الستشارات الدارية للشركات ) فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق 

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

وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها 

فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية (   تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية مستقلة للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة 

بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 على أن ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز 

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

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

وغيرها التى تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج, كما 

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبق ا لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة 14 ش عبد 

المنعم جاد بالدور الرضى - متفرع من شارع مدكور - الهرم

264 - تارجت للنتاج المسرحي شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    

2737 ورقم قيد  28779    مركز عام  عن   . النتاج الفنى المسرحي . انشاء و ادارة الملهي الترفيهية 

للطفال . تخطيط الحملت الدعائية والعلنية وتسويقها   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

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

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

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

التراخيص اللزمة لمباشرة   نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة شقة 3- الدور الثالث - 24 ش حنفاوي عبد الصمد - 

متفرع من ش ابو زيد العشرين - فيصل

Page 100 of 275 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

265 - اشرف ابراهيم الدسوقى و شركاه سيوة ليف اورجانيك siwa life organic شركة  رأس مالها 

300,000.000 قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    2739 ورقم قيد  28781    مركز عام  عن   

أنشطة من داخل قانون 72 لسنة 2017 :  تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السلسات او 

اللبان او التسمين او اللحوم   استصلح و تجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع , و 

استزاع الراضى المستصلحة , و يشترط فى هاتين الحالتين أن تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح 

و الستزراع , و ان تستخدم طرق الرى الحديثة فى الستزراع و ليس الرى بطريق الغمرقيما عدا المناطق 

الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008   

أنشطة من خارج قانون 72 لسنة 2017 :  التصدير   تلتزم الشركة بافراد حسابات مالية و مركز مالى مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار و فى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و 

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

بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون  بجهة محافظة الجيزة شقة رقم 8 بالدور الثانى عمارة رقم 42 برج 

صلح الدين – المريوطية – فيصل

266 - ستوديو للمقاولت Studio Construction شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   

26-02-2023 برقم ايداع    2767 ورقم قيد  28785    مركز عام  عن .   المقاولت العامة.   اعمال 

التشطيبات والديكور والتركيبات. إعداد التصميمات الهندسية.   التوريدات العمومية.   يجوز للشركة ان تكون لها 

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

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

تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة حى الندى - سنتر 

الند - مك ب 4 - الدور الثاني - الشيخ زايد

267 - ركسون للستشارات الدارية والمالية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-26 

برقم ايداع    2769 ورقم قيد  28786    مركز عام  عن   تقديم الستشارات المالية والدارية فيما عدا 

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

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

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

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

في مصر أو في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة   نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة مكتب رقم 16 شارع ميدان هيئة التدريس - الدقى

268 - اليمن والخليج لخدمة رجال العمال ولتأجير السيارات شركة  رأس مالها 3,000.000 قيدت فى   

26-02-2023 برقم ايداع    2770 ورقم قيد  28787    مركز عام  عن   تأجير السيارات عدا التأجير 

التمويلي و الليموزين. الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية. التسويق 

العقارى. تقديم خدمات رجال العمال من فاكس - تصوير - تليفون - كتابة كمبيوتر (.   يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها   او التي قد 

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

تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 71د ش جامعة 

الدول العربية - برج الكوثر - العجوزه
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269 - الغنية المتكاملة - هو لسوم Wholesome Foods شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

26-02-2023 برقم ايداع    2773 ورقم قيد  28790    مركز عام  عن    . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المعجنات الغذائيه بانواعها والمواد الغذائيه الطازجه والمبردة والمجمده والسائله   يجوز للشركة ان تكون لها 

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

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

تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة المبنى الكائن 

القطعه G/2 - المنطقه الصناعيه السادسه - 6 اكتوبر -

270 - وايت مارك للتطوير العقاري white Mark Real Estate . شركة  رأس مالها 500,000.000 

قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    2776 ورقم قيد  28791    مركز عام  عن    - الستثمار العقاري .   

- التطوير العقاري .   - يجوز للشركة ان تكون لها مصلحه أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

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

أن تندمج في الهيئات السالفه أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .   - مع مراعاة 

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

.  بجهة محافظة الجيزة 1081 كورنيش النيل – العجوزة

271 - فوكس للمقاولت والستشارات الهندسية FOCUS FOR CONSTRUCTION شركة  رأس 

مالها 51,000.000 قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    2777 ورقم قيد  28792    مركز عام  عن   . 

المقاولت العمومية . الستشارات الهندسية فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية 

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

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

رأس المال ولئحته التنفيذية. اقامة و تشغيل و ادارة مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية.   يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

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

السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

10 شارع الشيخ مبارك - منيل شيحة - ابو النمرس

272 - اى ام جى للتسويق العقارى والسياحي EMG شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

26-02-2023 برقم ايداع    2787 ورقم قيد  28797    مركز عام  عن   . التسويق العقارى. الدارة 

والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية.   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

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

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

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة   نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 30 ش هارون من ش المساحة 

- الدقى

273 - جاليرى هنوءة للتحف والنتيكات Gallery Hanoua شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

26-02-2023 برقم ايداع    2794 ورقم قيد  28802    مركز عام  عن    . - التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا وعلي الخص التحف والنتيكات - التوريدات العمومية   . التصدير   يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او 

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

تشتريها او   تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة رقم 2- 

عقار رقم 11 - من شارع طيبة من شارع جامعة الدول العربية - المهندسين
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274 - لذيذ فريندز Lazeez Friends شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   26-02-2023 برقم 

ايداع    2798 ورقم قيد  28804    مركز عام  عن الغرض من تأسيس الشركة:   . اقامة وتشغيل وادارة 

المطاعم الثابتة والكافتريات   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما 

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

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

نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 9- مبني )A1( مول  المعز - الحي الثاني عشر - خلف الجامعة الكندية

275 - دايركت - أكس أل . أل . سى Direct - Ex LLC شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

26-02-2023 برقم ايداع    2800 ورقم قيد  28806    مركز عام  عن . التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا   التوريدات العموميه   . الشحن البحرى   التصدير والتوكيلت التجاريه   تلتزم الشركة بأحكام 

القانون رقم 120 لسنة 1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية   . التخليص الجمركي   يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي 

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

تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 127 ش 7 ب - 

مدخل خوفو - هضبة الهرام - الهرم

276 - أرابيان للتوريدات والتجارة شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    

2802 ورقم قيد  28807    مركز عام  عن    • - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - 

التوريدات العمومية   • لمقاولت العامة  • توريد الخرسانة الجاهزة ومواد البناء ولوازم العزل   • تصنيع 

الخرسانات لدى الغير.   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

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

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة ع 178 - ش 1 - مج 2 - حى 16 - الشيخ زايد

277 - رعايتي للخدمات الطبية

My care for medical services شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   26-02-2023 برقم 

ايداع    2803 ورقم قيد  28808    مركز عام  عن   تقديم خدمات التمريض والعلج والخدمات الطبية 

المنزلية لرعاية المرضى وكبار السن )دون ممارسة نشاط التأمين أو الوساطة فى التأمين (  إدارة برامج الرعاية 

الصحية )دون ممارسة نشاط الوساطة فى التأمين (  إقامة وتشغيل مركز طبي متخصص في العناية المركزة   

إقامة وتشغيل مركز طبي متخصص في الجراحة العامه   إقامة وتشغيل العيادات الطبية المتخصصة   الحاق 

العماله المصرية للعمل بالداخل     يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه  من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة  او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية   مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح   القرارات السارية و علي الشركة الحصول علي كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 284 الدور الرضى - هضبة الهرام- الهرم

Page 103 of 275 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

278 - فيوتشر للستثمار الزراعى والنخيل والنباتات الطريه M.AM شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت 

فى   26-02-2023 برقم ايداع    2804 ورقم قيد  28809    مركز عام  عن    . استصلح وتجهيز 

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

الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة في 

الستزراع وليس الري بطريق الغمر   فيما عدا المناطق الصدر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة   - تربية جميع أنواع الحيوانات , سواء كان ذلك لنتاج السللت أو 

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

إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.   . إقامة المزارع السمكية.   . تجارة التمور وكافه المحاصيل الزراعيه 

والنباتات العطريه التعبنة لدي الخير للتمور والمحاصيل الزراعيه والنباتات العطريه   القيام بزراعة النخيل   

تصدير كافة التمور والمحاصيل الزراعيه والنباتات الطريه   . التوريدات العمومية   يجوز للشركة ان تكون لها 

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

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

تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة لحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة   نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة منطقة الكيلو 10- 

بطريق الحيز - القصر - الواحات البحريه

279 - اكتوبر هيلز لمنتجات الزيتون شركة  رأس مالها 30,000,000.000 قيدت فى   26-02-2023 برقم 

ايداع    2807 ورقم قيد  28811    مركز عام  عن  اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع منتجات الزيتون       

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

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

الهيئات السالفة  او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية   مع مراعاة احكام 

القوانين و اللوائح   القرارات السارية و علي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  

بجهة محافظة الجيزة المبني الداري قرية اكتوبر هيلز - قطعة 2 - السياحية الشمالية الولي

280 - سيفكن اليطالية للنتاج والتوزيع Seifkn Italian Production شركة  رأس مالها 1,000.000 

قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    2813 ورقم قيد  28814    مركز عام  عن   اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المواد الغذائية. . اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية. . التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا - التوريدات العمومية.   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجـوه 

الشراكات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج كـ ما يجوز وها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 12 ش عمان - المهندسين - الدقى

281 - تمارون جروب للتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   26-02-2023 برقم 

ايداع    2816 ورقم قيد  28816    مركز عام  عن  التوريدات العمومية   - التوكيلت التجارية تلتزم الشركة 

باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية(   يجوز للشركة ان تكون لها 

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

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

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية او مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة   نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة شقة 22 -  عمارة 

68 - سكن مصر - داون تاون - حدائق اكتوبر
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282 - بروبرتي استيس للستثمار العقارى شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   26-02-2023 برقم 

ايداع    2822 ورقم قيد  28820    مركز عام  عن   . الستثمار العقارى . . التسويق العقاري.   يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة   نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 

346 ش السودان - العجوزة

283 - رويال شيف ROYAL CHEF شركة  رأس مالها 25,000.000 قيدت فى   26-02-2023 برقم 

ايداع    2828 ورقم قيد  28824    مركز عام  عن . القامة وتشغيل مدن الملهي الترفيهية للطفال . اقامة 

وتشغيل و إدارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية(  و تقديم جميع أنواع 

المأكولت و التيك اواى. . إقامة وتشغيل المحلت التجارية. . استغلل العلمات التجاريه ) الفرنشايز (.  . 

التصدير.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا التوريدات العمومية. التوكيلت التجارية تلتزم 

الشركة بلحكام القانون رقم 0 السنة ???? فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى 

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

يخل بلحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض". تلتزم الشركة بلحكام القانون رقم ??? لسنه ???? والقانون رقم ??? 

لسنه ???? في شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى 

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

باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

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

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

اللزمة لمباشرة  بجهة محافظة الجيزة 292 شارع سامح جادو - الدور الثالث - السياحية السادسة - قسم اول - 6 

اكتوبر

284 - لو ك ماي واي LOOK MY WAY شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   27-02-2023 برقم 

ايداع    2861 ورقم قيد  28829    مركز عام  عن   النتاج الفني والتوزيع للفلم السينمائية والفيديو 

والمسرحيات والمسلسلت الذاعيه والتلفزيونيه وكافه العمال الفنيه من ) تصوير –صوت- ميكساج-دوبلج-

مونتاج-تحميض نيجاتيف-تصحيح الوان (– اعداد وتجهيز استوديوهات التصوير وتاجيرها واماكن التصوير 

ودور العرض ) كل ما سبق فيما عدا تملك استوديوهات البث الذاعي( تاجير كافه المعدات للتصوير والضاءه 

وبيعها فيما عدا التاجير التمويلي –ادارة وتشغيلدور العرض السينمائي تنظيم المهرجنات الفنيه والثقافيه والغنائيه 

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

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

باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر وفي الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة وحدة 23 - حي الشجار
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285 - اى جى سى للتمريض والرعاية الصحية  

HEALTHING CARE

AGC OF NURSING AND شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    

2862 ورقم قيد  28830    مركز عام  عن    اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية   . 

إدارة المشروعات   مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما 

ورد بموافقة و اجراءات   الترخيص بها   تقديم خدمات التمريض والرعاية الصحية المنزلية لرعاية المرضى 

وكبار السن والمسنين وذوى الحتياجات الخاصة   دون ممارسة نشاط التامين او الوساطة في التأمين   يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

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

السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

عقار رقم 5 طريق مصر اسيوط الزراعى - عمارات اسكان الشباب - المنيب

286 - دينتسترى ارت كلينك Dentistry Art Clinic شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

27-02-2023 برقم ايداع    2864 ورقم قيد  28832    مركز عام  عن    إقامة وتشغيل مركز طبي 

متخصص في طب السنان تلتزم الشركة بإخطار المجالس الطبية المتخصصة فور قيامها ببدء نشاطها حتى 

يتسنى للمجالس الطبية المتخصصة اعمال شئونها   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

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

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

ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  بجهة محافظة الجيزة وحدة إدارية )AD13 + AD12B( - بالدور الثانى بعد 

الرضى - المول التجارى بكمبوند ايطالين سكوير - قطة رقم 6أ- طريق الواحات - 6 اكتوبر

 - 287

فرنش كابل كامباني للمقاولت والتوريدات العموميه

French company for public contract and supply شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت 

التوكيلت التجاريه    فى   27-02-2023 برقم ايداع    2870 ورقم قيد  28836    مركز عام  عن   •

التصدير  • تلتزم الشركه بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه   •

الستثمار العقارى   • التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   • التوريدات العموميه   •

المقاولت المتخصصه بأعمال التشطيبات    وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او في 

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

 وحده تجاريه بالدور 3 – جراى سكوير مول – الحى المتميز – 6 اكتوبر
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 M.P For Real Estate Export And Managment 288 - ام بى لتصدير وادارة وتسويق العقارات

شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    2879 ورقم قيد  28838    

مركز عام  عن تصدير العقارات ) بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة النشاط (   التسويق العقارى    

الوساطة العقارية    ادارة الصول العقارية    مشروعات السكان التى يتم تأجير وحداتها بالكامل لغراض 

السكن غير الدارى    الوساطة فى انهاء الجراءات الدارية امام الجهات الغير الحكومية    تقديم الستشارات 

العقارية ) فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات و الدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة 

راس المال و الستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق 

المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق المال ولئحته التنفيذية (  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تحاول اعمال شبيهة بأعمالها  او التى قد 

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

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية   مع مراعاة القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمبارة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة وحدة رقم 408/ب-الدور 

الثالث - مركز الندى الدارى التجارى - الشيخ زايد

289 - داماس لبنان للستثمار العقاري DAMAS LEBANON FOR REALESTATE شركة  رأس 

مالها 100,000,000.000 قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    2886 ورقم قيد  28840    مركز عام  

عن . انشطة من داخل قانون 72 لسنة 2017 الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق 

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

رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم   356 لسنة 2008   اقامه وتشغيل المراكز 

التجاريه وسلسل المداد. تجاره الجملة والتجزئة داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا 

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

و مراعاة قرار رئيس جمهوريه   مصر العربية رقم 356 لسنه 12008 . انشاء الجامعات .   انشاء او اداره او 

تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني   اقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من 

أنشطة داخليه علجية أو طبية بشرط أن تقدم 10% سنويا بالمجان من عدد السرة التي يتم شغلها اقامة وتشغيل 

محطة تموين سيارات على أن تتم ممارسة النشاط داخل مدينة 6 اكتوبر فقط وفقا لقرارى رئيس مجلس الوزراء 

رقمي 1498 لسنة 2001 و 1144 لسنة 2002 إقامة أو إدارة وتشغيل الجراجات متعددة الطوابق بنظام النشاء 

والتشغيل وإعادة التسليم (bot( سواء كانت تحت سطح   الرض أو فوقها وعدادات تنظيم انتظار السيارات 

بنظام b.o.t   الشطة من خارج قانون ?? لسنة ????   المقاولت العامة .   اقامة و تشغيل وادارة المطاعم 

والكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( و تقديم جميع أنواع المأكولت و التيك اواى. 

تلتزم الشركة بإفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام 

الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار 72 ?? لسنه 2017 , وكذا 

ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون .   يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة أو تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد 

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

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة   مع مراعاة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 32 المحور المركزي 

- الحي العاشر - 6 اكتوبر
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290 - هيكلة للتدريب وتنمية الموارد البشرية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2023-02-27 

برقم ايداع    2894 ورقم قيد  28846    مركز عام  عن   . اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية 

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

تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها ان 

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

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

بجهة محافظة الجيزة الشقة 202 نموذج رقم 2 الدور الثانى - بالعقار الربوة 3 - تقسيم منطقة ع - حوض خارج 

الزمام نزلة السمان - الهرم

291 - ماهر محمد خضيري ابراهيم وشريكيه  البساتين الخضراء للستصلح الزراعي والتنميه الزراعيه . 

شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    2908 ورقم قيد  28854    

مركز عام  عن . استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع واستزراع 

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

والستزراع  وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر 

بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . تربية جميع 

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

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

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

بجهة محافظة الجيزة 12 ش عمرو بن العاص من كعبيش ناصية التوحيد والنور - فيصل

292 - عبد الناصر محمد خضيرى وشريكه -  الرض الخضراء للستصلح الزراعي والتنمية الزراعيه شركة  

رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    2909 ورقم قيد  28855    مركز عام  

عن   . استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضي 

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

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

الوزراء رقم 350 لسنة ???? وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة . تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان 

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

السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 3 شارع 

ابوبكر الصديق من شارع خوفو - الهرم

293 - رايد ايجيبت للتجارة RIDE EGYPT شركة  رأس مالها 35,000.000 قيدت فى   2023-02-28 

برقم ايداع    2923 ورقم قيد  28861    مركز عام  عن شراء وبيع وإيجار وتأجير وتجارة وتربية الخيول - 

تنظيم أنشطة ركوب الخيل - تسويق المنتجات والخيول - تقديم الخدمات في مجالت التنمية المجتمعية والثقافية 

والترفيهية - إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية ومهارات الموارد البشرية.  وذلك دون الخلل بأحكام 

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

للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالش شبيهة بأعمالها او التي قد 

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

الى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة مكتب بالدور الول – عقار رقم 

2 – شارع جمال عبد الناصر من شارع أبو الهول السياحي – امام بوابة المقابر – قسم الهرم
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فروع الشركات

1 - كابيتال هيلز للستثمار والتطوير العقاري Capital Hills   قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    1497 

 ) Arkan F3-5-1A ( ورقم قيد   3926   فرعى  عن نفس النشاط  بجهة محافظة الجيزة ) الوحدة الدارية

بأركان الجديد في مدينة الشيخ زايد -6 أكتوبر

2 - البركة لنشر وتوزيع الكتب   قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    1511 ورقم قيد   24823   فرعى  

عن    نشر وتوزيع الكتب       -اصدارنشرات غير دورية   الطباعة لدي الغير   التجارية العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا      -التوريدات العمومية وعلي الخص توريد الهدايا والدوات والمستلزمات المكتبية 

والكسسوارات .  التصدير والتوكيلت التجاريه , وتلتزم الشركة بإحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في شان 

تنظيم اعمال الوكالة التجارية , ول ينشي تاسيس الشركة اى حق في مزوالة غرضها إل بعد الحصول علي 

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

يجوز للشركة ان يكون لها مصلحة او تشترك باي وجه مع الشركات وغيرها التي تزاول امال شبية باعمالها او 

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

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحة التنفيذية   معي مراعات احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة اضافة فرع /

3 - ميناء أكتوبر الجاف   قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع    1569 ورقم قيد   28338   فرعى  عن 

غرض الشركة :تمويل وتصميم وانشاء واستغلل وصيانة الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر , ويحظر على 

الشركة تأسيس شركات أخرى أو الشتراك فى الستحواذ أو شراء أسهم أو الستثمار فى شركات قائمة أو الدخول 

فى أى مشروعات أخرى , ول يجوز تعديل هذا الغرض دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من جهة الدارة  

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

هذه النشطة  بجهة محافظة القاهرة الدور الرضى - عقار بالقطعه 27 القطاع الخدمى الول - التجمع الخامس - 

القاهره الجديده -

4 - ميناء أكتوبر الجاف   قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع    1569 ورقم قيد   28338   فرعى  عن 

غرض الشركة :تمويل وتصميم وانشاء واستغلل وصيانة الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر , ويحظر على 

الشركة تأسيس شركات أخرى أو الشتراك فى الستحواذ أو شراء أسهم أو الستثمار فى شركات قائمة أو الدخول 

فى أى مشروعات أخرى , ول يجوز تعديل هذا الغرض دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من جهة الدارة  

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

هذه النشطة  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع/ في موقع ميناء مدينة السادس من اكتوبر

5 - شركة المحروسة للسياحة   قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    1603 ورقم قيد   8861   فرعى  عن 

تنظيم رحلت سياحية جماعية او فرية داخل أو خارج مصر وفقا ببرامج معينة وتنظيم مايتصل بها من نقل او 

اقامة ومايلحق بها من خدمات وبيع وصرف تذاكر السفر ونقل المتعة وحجز الماكن على وسائل النقل المختلفة 

وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملحة وشركات النقل الخرى وتشغيل وسائل النقل المختلفة برية وبحرية 

ونهر لنقل السائحين وذلك طبقا للفقرة أ من احكام المادة الثانية للقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 

118 لسنة 1983 ولئحتة التنفيذية فقرة أ  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع للشركة كائن في شقة 13 الدور 

الثالث عقار 38 شارع الرياض من شارع سوريا - العجوزة
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   Start Point For Management        &Distribution      6 - ستارت بوينت للدارة والتوزيع

قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    1704 ورقم قيد   6257   فرعى  عن اضافة نشاط الستيراد 

والتصديروالتوريدات العموميةاوالتوكيلت التجاريه وبيع مستلزمات البناء والنتاج.  • استغلل وعرض 

مصنفات سمعية وسمعية بصرية عن طريق الدش.    الستيراد   تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 121

لسنه1982 فى شان سجل المستوردين ,ول ينشى تاسيس الشركة اى حق فى مزوالة غرضها ال بعد الحصول 

على التراخيص اللزمة لمزوالة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .    

التوكيلت التجاريه  تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ,ول 

ينشي تاسيس الشركة اى حق فى مزوالة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزوالة غرضها من 

الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .    وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمل شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  

بجهة محافظة الجيزة ب

7 - اليمنية لدارة وتسويق المحروقات   قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    1764 ورقم قيد   15758   

فرعى  عن اقامة وتشغيل وادارة محطات تموين السيارات    استغلل وادارة محطات تموين السيارات -  تسويق 

المحرقات -  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة   ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركة وغيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج 

فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع الدور الرضي برقم 

365 شارع السودان

8 - إف تى إس للتجارة FTS For Trading   قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    1811 ورقم قيد   

28436   فرعى  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي 

قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 33 شارع الرياض 

- من شارع شهاب - المهندسين

9 - إف تى إس للتجارة FTS For Trading   قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    1811 ورقم قيد   

28436   فرعى  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي 

قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقه رقم 9 بالعقار 

14 ش عرابى - قسم الزبكية -
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10 - شركة الصحة والغذاء للعشاب و مستخلصاتها ) ش . ذ . م . م (   قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    

1889 ورقم قيد   1447   فرعى  عن تجاره وتوزيع العطاره والعشاب وعرض وبيع وتوزيع متحصلت 

العشاب ومستخلصاتها ومركزاتها والغذيه العلجيه والتجميليه  التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح بها 

قانونا وعلي الخص تجاره وتوزيع كافة انواع العشاب ومركزاتها ومستخلصاتها والمكملت الغذائية والغذية 

ومستخلصات العشاب والعشاب المجهزة ) الخلطات ( والعشاب الطبية والعطرية وادارة المناحل وانتاج العسل 

) عسل النحل ومنتجاته ( والزيوت والمربات والعصائر بجميع انواعها والشاى بجميع انواعه والكركديه والنباتات 

ومكسبات الطعم ورائحة عامة والكريمات والزيوت ومستحضرات التجميل بكافة انواعها والنباتات الطبيه 

والعطاره والعطور والزيوت والنباتات الطبيعيه والعطريه ومستخلصاتها واعشابها  .  التصنيع لدي الغير 

للعشاب والمكملت الغذائية والغذية ومستخلصات العشاب والعشاب المجهزة ) الخلطات ( والعشاب الطبية 

والعطرية وادارة المناحل وانتاج العسل ) عسل النحل ومنجاته ( والزيوت والمربات والعصائر بجميع انواعها 

والشاى بجميع انواعه والكركذيه والنباتات ومكسبات الطعم ورائحة عامة والكريمات والزيوت ومستحضرات 

التجميل بكافة انواعها والنباتات الطبيه والعطاره والعطور والزيوت والنباتات الطبيعيه والعطريه ومستخلصاتها 

واعشابها.  مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه 

هذه النشطه ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي 

تزاول اعمال شبيه بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  بجهة محافظة الجيزة 

افتتاح فرع / محل تجاري بالعقار رقم 2 شارع مصطفي أمين – متفرع من شارع الملك فيصل – الكوم الخضر 

– قسم الطالبية

11 - بندق فرايد تشكن Bondok fried chicken   قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    1847 ورقم قيد   

23589   فرعى  عن    اقامة وتشغيل و ادارة المطاعم والكافيهات   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة أن 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق 

غرضها في مصر أو في الخارج ,كما يجوز لما أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقآ لحكام القانون .  

بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان /  الوحدة رقم  104 مول جولف كورنر حدائق اكتوبر

SELEMA 12 - سليمه جولد أبناء سعد يوسف سليمه لتجارة وتصنيع المصوغات الذهبية والستيراد والتصدير

GOLD    قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    1839 ورقم قيد   28441   فرعى  عن تجارة المصوغات 

الذهبية.إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المصوغات الذهبية.) على الشركة الحصول على الموافقات اللزمة من 

مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية (.الستيراد والتصدير.تلتزم الشركة 

بأحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين والقانون رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم 

اعمال الوكالة التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.وذلك دون 

الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.

ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك 

طبقا  لحكام القانون.  بجهة محافظة كفر الشيخ العقار رقم ) 5 (  - ش سيدي جلل وش النادي -
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SELEMA 13 - سليمه جولد أبناء سعد يوسف سليمه لتجارة وتصنيع المصوغات الذهبية والستيراد والتصدير

GOLD    قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    1839 ورقم قيد   28441   فرعى  عن تجارة المصوغات 

الذهبية.إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المصوغات الذهبية.) على الشركة الحصول على الموافقات اللزمة من 

مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية (.الستيراد والتصدير.تلتزم الشركة 

بأحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين والقانون رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم 

اعمال الوكالة التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.وذلك دون 

الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.

ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك 

طبقا  لحكام القانون.  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان / محل رقم 11 الدور الرضى بالمركز التجارى / 

الترفيهي )فاملى مول( المقام على قطعة الرض رقم )5( بمنطقة الفاصل السكني السياحى بمدينة 6 اكتوبر -

14 - بصائر العيون للخدمات الطبية   قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    1922 ورقم قيد   20656   

فرعى  عن انشاء و تشغيل  و ادارة و ايجار المستشفيات المتخصصة في كافة  المجالت و ما تضمه من انشطة 

داخلية علجية او طبية ) تلتزم الشركة باخطار المجالس الطبية المتخصصة فور قيامها ببدء نشاطها حتي يتسني 

للمجالس الطبية المتخصصة اعمال شئونها(  ادارة المشروعات ) مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 

2012 بشأن شركات الدارة الفندقية و شروط و اجراءات الترخيص بها(  التجارة العامة و التوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها 

أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع الكائن شقه بالدور الثالث 

العلوى مركز جراحات العيون التخصصى 24 شارع مراد

17 - البيت اللبناني للمطابخ 

AL BAIT AL LEBNANI KITCHENS

 ش.ذ.م.م   قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    1979 ورقم قيد   28501   فرعى  عن  تجارة المطابخ 

الجاهزة .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة   ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة 

أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة 

مول هل - التجمع الخامس
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15 - جوبيتر لحلول البيانات المحدودة     Jupiter Document Solutions Limited   قيدت فى   

09-02-2023 برقم ايداع    1939 ورقم قيد   28479   فرعى  عن غرض الشركة : اعمال التوصيف 

والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها / أعمال تصميم وإنتاج البرامج 

والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها / إنتاج المحتوى 

اللكترونى بصورة المختلفه من صوت  وصوره وبيانات   / إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونيه 

/ اعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها انتاج وتطوير النظم المدمجه وتشغيلها 

والتدريب عليها / اعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات / تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول 

البيانات / التصالت وخدمات النترنت / المشروعات التى تستثمر فى تطويرحقوق الملكيه الفكريه بما فى ذلك 

براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعيه / اقامه واداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت 

السلكيه واللسلكيه والقمار الصناعيه بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنيه ول يشمل ذلك الذاعه 

والتليفزيون / مشروعات البحث والتطوير العلمى من أجل التنميه , والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء 

والستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثه / انشاء وادارة مراكز التادريب لعداد الباحثين ومراكز نقل 

تكنولوجيا المعلومات / حاضنات العمال التكنولوجيه ودعم رياده العمال / النشطه المتعلقه بتحويل المحتوى 

التقليدى من صوت وصوره وبيانات الى محتوى رقمى بما فى ذللك رقمنه المحتوى العلمى والثقافى والفنى / تجارة 

وبيع وتوزيع الطابعات ومااكينات التصوير وبرامج وأجهزة الحاسب اللى وملحقاتها ومستلزماتها  بالجمله 

والتجزئه بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسه هذة النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال  شبيهه بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر 

أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة 

القاهرة تعديل عنوان المركز الرئيسى ليصبح / منشأه لوكس لتأجير القاعات والمكاتب الدارية الكائن مقرها فى 

53 كابيتال مول خلف المحكمة - الدور الثانى - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة

16 - جوبيتر لحلول البيانات المحدودة     Jupiter Document Solutions Limited   قيدت فى   

09-02-2023 برقم ايداع    1939 ورقم قيد   28479   فرعى  عن غرض الشركة : اعمال التوصيف 

والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها / أعمال تصميم وإنتاج البرامج 

والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها / إنتاج المحتوى 

اللكترونى بصورة المختلفه من صوت  وصوره وبيانات   / إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونيه 

/ اعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها انتاج وتطوير النظم المدمجه وتشغيلها 

والتدريب عليها / اعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات / تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول 

البيانات / التصالت وخدمات النترنت / المشروعات التى تستثمر فى تطويرحقوق الملكيه الفكريه بما فى ذلك 

براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعيه / اقامه واداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت 

السلكيه واللسلكيه والقمار الصناعيه بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنيه ول يشمل ذلك الذاعه 

والتليفزيون / مشروعات البحث والتطوير العلمى من أجل التنميه , والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء 

والستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثه / انشاء وادارة مراكز التادريب لعداد الباحثين ومراكز نقل 

تكنولوجيا المعلومات / حاضنات العمال التكنولوجيه ودعم رياده العمال / النشطه المتعلقه بتحويل المحتوى 

التقليدى من صوت وصوره وبيانات الى محتوى رقمى بما فى ذللك رقمنه المحتوى العلمى والثقافى والفنى / تجارة 

وبيع وتوزيع الطابعات ومااكينات التصوير وبرامج وأجهزة الحاسب اللى وملحقاتها ومستلزماتها  بالجمله 

والتجزئه بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسه هذة النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال  شبيهه بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر 

أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة 

الجيزة افتتاح محل/  رقم )A2( الدور الول بمركز المدينه التجاري - قطعه رقم 21 - الحي الرابع - مدينة 

السادس من اكتوبر
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18 - البيت اللبناني للمطابخ 

AL BAIT AL LEBNANI KITCHENS

 ش.ذ.م.م   قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    1979 ورقم قيد   28501   فرعى  عن  تجارة المطابخ 

الجاهزة .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة   ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة 

أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة 

محل رقم ) 5 (  بالدور الرضى – مول دولفن – الحى الول

19 - التامودا انترناشونال                 AL Tamoda international   قيدت فى   12-02-2023 برقم 

انشطه داخل قانون 72 لسنه 2017   تجاره الجمله  ايداع    2028 ورقم قيد   6093   فرعى  عن   •

والتجزئة للملبس الجاهزه .  تجاره الجمله والتجزئه للملبس الجلديه واكسسوارتها والحذيه .  اقامه وتشغيل 

انشطه خارج قانون 72 لسنه 2017  التجاره العامه والتوزيع فيما هو  مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة .  •

مسموح به قانونا .   تلتزم الشركه بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقله 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 لتتمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بهذا القانون .   وذلك دون 

الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه  , وبشرط استصدار التراخيص الزمه لممارسه هذه النشطه   

ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه لعمالها او التي قد 

تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فبها او تشتريها او تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة الوحده رقم G405 الكائنه بالمجمع التجاري - ) مول العرب ( في 

ميدان جهينه

20 - احمد على وشريكه   قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    2056 ورقم قيد   7203   فرعى  عن   •

النشاط الصناعي الول: إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كيماويات مواد  أنشطة قانون 72 لسنة 2017   ?

النشاط الصناعي الثاني: إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد  البناء والووتر ستوب ) PVC ( وتصنيع اللدائن.  ?

أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017   ? العازلة والمستحلبات البيتومينية ورولت العزل البيتومينية.  •

التصدير  مع إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار. مع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة 

محافظة الجيزة قطعة رقم 238 المنطقة الصناعية إمتداد الثالثة

21 - احمد على وشريكه   قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    2053 ورقم قيد   7203   فرعى  عن   •

النشاط الصناعي الول: إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كيماويات مواد  أنشطة قانون 72 لسنة 2017   ?

النشاط الصناعي الثاني: إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد  البناء والووتر ستوب ) PVC ( وتصنيع اللدائن.  ?

أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017   ? العازلة والمستحلبات البيتومينية ورولت العزل البيتومينية.  •

التصدير  مع إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار. مع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة 

محافظة الجيزة قطعة رقم 239 , 251 المنطقة الصناعية إمتداد الثالثة

22 - كليمافاك CLIMAVAC   قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    1989 ورقم قيد   15461   فرعى  

عن اقامة تشغيل مصنع لتصنيع اجهزة التكييف المركزية.

 وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة . 

ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك 

طبقا  لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة القطعه رقم 21 بالكيلو 26 - طريق اسكندريه الصحراوي - منطقه ال 

1000 فدان - ابو رواش
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23 - برنت سكوير   PRINT SQUARE   قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    2016 ورقم قيد   

19256   فرعى  عن اقامه وتشغيل مطبعه لطباعه الكتب والمزكرات التعليميه  وذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة    ويجوز 

للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  

لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة قطعه رقم 27 - المنطقه الصناعيه - ابو رواش - طريق السكندريه 

الصحراوى ك 26

24 - باستاويسى لتقديم الوجبات الجاهزة   قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    2036 ورقم قيد   23722   

فرعى  عن ** اضافة غرض للشركة : عرض منوعات موسيقية  بجهة محافظة الجيزة المحل رقم G24 بالدور 

الرضي بالمركز التجاري المسمى ) اهرام مول ( والكائن بالقطعه رقم 1/16 جزء )ج( منطقه خدمات )ط( من 

تقسيم الجمعيه التعاونيه لبناء المساكن وتعمير صحراء الهرام - خارج زمام نزله السمان

25 - الصديق لبيع وتجارة وتوزيع قطع غيار الجهزه المنزليه   قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    2065 

ورقم قيد   28462   فرعى  عن - بيع وتجارة وتوزيع قطع غيار الجهزة المنزلية  - التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة محل رقم )6( بالطابق الرضى سنتر الجهاز  )

ابوجاموس ( الحى السادس  بمدينة السادس
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26 - شركة مجموعة خيرات الدولية للستثمار العقاري Khirat International Group   قيدت فى   

13-02-2023 برقم ايداع    2138 ورقم قيد   12480   فرعى  عن انشطةداخل قانون 72 لسنة 2017

الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا 

منطقة

شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقراررئيس 

الجمهوريةرقم 2008 لسنة 356

الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية

مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و 

اجراءات

الترخيص بها

انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017

التوريدات العمومية

مع اللتزام بافراد حسابات مستقلةومركز مالي مستقل للنشطةالواردة بقانون الستثمار,وفى حالة عدم التزام 

الشركة

بهذاالشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزاياوالحوافزالواردةبقانون الستثماررقم 72 لسنة 2017,مع عدم تمتع 

النشطة

خارج قانون الستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون.

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهةباعمالها

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة

نشاطها  بجهة محافظة الجيزة قطعة رقم خ 3 مجموعة المرحلة الثالثة- مجاورة الخدمات المركزية - بمشروع 

الخمائل

27 - تو كرمنا TO KARAMNA   قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    2151 ورقم قيد   16178   

فرعى  عن اقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع انواع المشروبات ) عدا الكحوليه ( 

وتقديم جميع انواع الماكولت والتيك اواى  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع محل بالدور الرضي  19 شارع 

جزيرة العرب ـ المهندسين تحت اسم ) مطعم تو كرمنا  (

28 - بصمه تكنولوجى المحدوده   BUSMA TECHNOLOGY LTD   قيدت فى   13-02-2023 برقم 

ايداع    2109 ورقم قيد   28299   فرعى  عن غرض الشركة هو : تجاره الجهزه المنزليه و الكهربائيه و 

اجهزه التكيف و التبريد و معدات المطاعم و اكسواراتها و قطع غيارها و اجهزه معالجه المياه و اجهزه محطات 

تحليه المياه و قطع غيارها و الجهزه التكنولوجيه الحديث و الصيانه لكل ما سبق . التوريدات العموميه . اداره و 

تشغيل المطاعم و الكافيهات و الكافتريات . 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 تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, 

كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع  

مركز خدمات رقم 1 – محل رقم 4 – شارع بلزما مول – حدائق أكتوبر
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29 - مصر لمستحضرات التجميل ) أماندا ( ش0 م 0 م   قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    2142 ورقم 

قيد   28548   فرعى  عن نفس نشاط المركز الرئيسي  بجهة محافظة الجيزة فرع انتاجي و مصنع للشركة 

بمدينه السادس من اكتوبر بالعنوان - مجموعه التنمية الصناعية قطعه الرض رقم 2 في منطقه التوسعات الشماية 

D6 و امتدادها بمدينه السادس من اكتوبر قطعه رقم

30 - مصر لمستحضرات التجميل ) أماندا ( ش0 م 0 م   قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    2142 ورقم 

قيد   28548   فرعى  عن نفس نشاط المركز الرئيسي  بجهة محافظة الشرقية مدينة الصالحية الجديدة - المنطقة 

الصناعية - قطاع د - القطعه رقم 4 -

31 - يوتليتى اند بوسيشننج سيستمز )utility & positioning systems )UPS ش.ذ.م.م   قيدت فى   

14-02-2023 برقم ايداع    2216 ورقم قيد   28470   فرعى  عن غرض الشركة بعد التعديل هو :  1 تجارة 

وتوريد وصيانة واستيراد اجهزة ومعدات كشف التسرب وقياس التدفق والمنسوب والضغط فى شبكات ومحطات 

الشرب والصرف الصحى والغاز والبترول واجهزة الكشف عن المواسير وكابلت الكهرباء وخطوط التليفون 

واجهزة المساحة و GPS وعموم الجهزة العلمية والمعملية والطبية واعمال مقاولت اصلح المواسير من الداخل 

بدون حفر واعمال المساحة. 2 المقاولت العمومية. 3 التوكيلت التجارية. 4  عموم الستيراد . 5  اقامةوتشغيل 

مصنع لتصنيع وتجميع اللواح الكهربائية جهد  منخفض وتشكيل لوحات الكهرباء جهد منخفض . تلتزم الشركه 

باحكام القانون رقم 120لسنه 1981 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شان سجل المستوردين ,وتنظيم اعمال 

الوكالة التجارية  ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة  غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة  لهذا الغرض . ويجوز للشركة أن 

تكون لها مصلحة او  تتشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو 

اللتي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة  أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحتة التنفيذية  بجهة محافظة السكندرية شقة رقم 8 الدور 

الخامس عمارة توبار - شارع حسن علم - سموحة - سيدى جابر

32 - يوتليتى اند بوسيشننج سيستمز )utility & positioning systems )UPS ش.ذ.م.م   قيدت فى   

14-02-2023 برقم ايداع    2216 ورقم قيد   28470   فرعى  عن غرض الشركة بعد التعديل هو :  1 تجارة 

وتوريد وصيانة واستيراد اجهزة ومعدات كشف التسرب وقياس التدفق والمنسوب والضغط فى شبكات ومحطات 

الشرب والصرف الصحى والغاز والبترول واجهزة الكشف عن المواسير وكابلت الكهرباء وخطوط التليفون 

واجهزة المساحة و GPS وعموم الجهزة العلمية والمعملية والطبية واعمال مقاولت اصلح المواسير من الداخل 

بدون حفر واعمال المساحة. 2 المقاولت العمومية. 3 التوكيلت التجارية. 4  عموم الستيراد . 5  اقامةوتشغيل 

مصنع لتصنيع وتجميع اللواح الكهربائية جهد  منخفض وتشكيل لوحات الكهرباء جهد منخفض . تلتزم الشركه 

باحكام القانون رقم 120لسنه 1981 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شان سجل المستوردين ,وتنظيم اعمال 

الوكالة التجارية  ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة  غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة  لهذا الغرض . ويجوز للشركة أن 

تكون لها مصلحة او  تتشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو 

اللتي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة  أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحتة التنفيذية  بجهة محافظة الجيزة اضافه فرع للشركة الكائن 

فى  قطعة الرض رقم  95  بالقطاع  محور  خدمات ثانى  بالمنطقة الصناعية الثالثة

Tuv Nord Egypt For Inspection And 54 - تى او فاو نورد ايجيبت لخدمات التفتيش ومنح الشهادات

Certification Servises    قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    2677 ورقم قيد   28758   فرعى  

عن نفس نشاط الرئيسي  بجهة محافظة الجيزة الدور الرضى بالفيل رقم 34 شارع الرياض المهندسين - قسم 

العجوزة -
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55 - النيل للبصريات Nile Eyewear   قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    2721 ورقم قيد   1547   

فرعى  عن التجارة العامة والتوزيع للنظارات بكافة انواعها   التوريدات العمومية   يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها 

على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة افتتاح الفرع  عبارة عن وحدة 

بالدور الرضي رقم - C036B  مساحته  )Sqm2 )42.86  بمول مصر – طريق الواحات مقابل مدينة النتاج 

العلمي بمنطقة التوسعات الشرقية

56 - المصرية لتجارة البن البرازيلي   قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    2698 ورقم قيد   4643   

فرعى  عن 000000000  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع محل بالدور الرضي بالعقار رقم 9 شارع 

المريوطية – الهرم

57 - ثري دي بي آربيا 3DP Arabia   قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    2713 ورقم قيد   6228   

فرعى  عن غرض الشركة تجارة الجملة والتجزئة داخل قانون 72 لسنة 2007. توريدات عمومية خارج القانون 

72 لسنة 2007 مع مراعاة أحكام القوانين والقرارات السارية وعلي الشركه الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة اضافة فرع / 

101  ش المحور المركزي - أبراج أكتوبر بلزا
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33 - اكواريس كابيتال للتجارة والستشارات 

AQUARIUS CAPITAL FOR TRADING AND CONSULTING   قيدت فى   

15-02-2023 برقم ايداع    2310 ورقم قيد   22229   فرعى  عن  انشطه داخل قانون 72  تربية جميع 

أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  تربيه جميع انواع الدواجن , 

والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  استصلح وتجهيز 

الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين 

الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وأن تستخدم طرق الري الحديثة في 

الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008  إقامة المزارع السمكية   تربية الخيول  - الهندسة الوراثية في 

المجالت النباتية والحيوانيه  تجارة الجملة والتجزئة  انشاء او اداره او تشغيل المدارس فيما ليتعدي مرحلة التعليم 

الثانوي  . انشاء الجامعات  انشاء او اداره او تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني  . تصميم او انشاء او انتاج او 

ادارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء الجديدة والمتجددة وانتاج الهيدروجين الخضر والمونيا  الخضراء 

على اختلف مصادرها وشبكات توزيعها وبيعها.  خدمات المجال الرياضي وتشمل الدارة او التسويق او التشغيل 

او اداره اللعاب الرياضية او انشاء الندية الخاصة او الكاديميات او الندية الصحية او مراكز اللياقة البدنية .  

انشطه خارج قانون 72  تقديم الستشارات المالية )فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات 

القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبه زياده المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق الماليه المنصوص عليها المادة ?? من قانون سوق راس 

المال ولئحته التنفيذية(  تلتزم الشركة بأفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار 

وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 

لسنه 2017, وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون    وذلك 

دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها 

أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها 

بها وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع للشركة لتجارة الجملة والتجزئة للحاصلت 

الزراعية والخضروات والفاكهة والتمور بكافة انواعهم والزيتون ومشتقاتة ومنتجاتة بكافة انواعها ومنتجات اللبان 

والعصائر واللحوم والدواجن والسماك في العنوان التالي: الوحده رقم 2/3 المبني رقم 3 مول اركان بلزا – 

.  GOOD SEED) الشيخ زايد الجيزة الجيزة بسمة تجارية ) البذرة الجيدة

34 - نورة لدارة المطاعم والتجارة   قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    2351 ورقم قيد   28271   

فرعى  عن    إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافيتريات لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم 

جميع أنواع المأكولت   والتيك أواي   التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   التوريدات العمومية   

التصدير . المقاولت العامة   . التسويق العقارى .   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون 

ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع 1 ميدان موسي جلل – مطعم مقلوبه واكثر – 

المهندسين
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35 - ليمتلس للمستحضرات الصيدلية والمكملت الغذائية           

Limitless For Pharmaceuticals And Supplements   قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    

2363 ورقم قيد   28592   فرعى  عن غرض الشركة :-  تجارة وتسويق وبيع وتوزيع والتسجيل امام الجهات 

المختصة للدوية البشرية والبيطرية والعشاب الطبية وكافة المستحضرات الصيدلية والمكملت الغذائية 

والكيميائية والغذية الطبية ومستحضرات التجميل والعطور والمستحضرات المنزلية والمنظفات والمطهرات 

ومستلزمات الطفال وتصنيع كل ما سبق لدى الغير.   بحث وتطوير وتصنيع اللقاحات بكافة أنواعها لدى الغير.  

إقامة وتشغيل وادارة المخازن.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  / التوريدات العمومية.  التسويق 

فيما هو مسموح به قانونا .  تصنيع وإنتاج وتغيلف وتعبئة الغذية الخاصة وإضافتها والمكملت الغذائية ومكوناتها  

للستخدام الدمى و البيطرى و تصديرهما.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط إستصدارالتراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى 

الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.  بجهة محافظة الجيزة 

الدور الول بالمصنع الكائن ب ق 78 المنطقه الصناعيه الساد من اكتوبر

ASPIRE PHARMA - 36  اسبير فارما   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    2447 ورقم قيد   

12190   فرعى  عن انشطة من داخل ق 72 لسنة 2017:

  تجاره الجمله والتجزئه لمستحضرات التجميل والمكملت الغذائية والدوية البشريةبالمدن والمجتمعات العمرانية 

الجديدة

والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناءفيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع 

مراعاه

ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007و مراعاه قراررئيس جمهوريه مصر العربيهرقم 356 لسنه

2008

  انشطة من خارج ق 72 لسنة 2017:

  التصنيع لدى الغير لمستحضرات التجميل والمكملت الغذائية والدوية البشرية

مع اللتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة للنشطة الواردة بقانون الستثمار و فى حالة عدم التزام الشركةبهذا الشرط

يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثماررقم 72 لسنة 2017 على ان ل تتمتع النشطة 

خارج

قانون الستثماربالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة

نشاطها  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان / محل رقم 35 بالدور الرضي –سنتر جمجوم التجاري بالحي 

المتميز امام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

37 - الجارحي فارما   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    2527 ورقم قيد   1341   فرعى  عن . ادارة 

الصيدليات . تجارة وتوزيع الدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبيه بكافة انواعها    يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باى وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى 

قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع العقار رقم 6 

شارع 4 من شارع ربيع الجيزى
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65 - البحر المتوسط للمقاولت ش0م0م   قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    2898 ورقم قيد   28849   

فرعى  عن غرض الشركة : القيام بكافة المقاولت المتكاملة واعمال التركيبات بأنواعها.استيراد وامتلك وتأجير 

كافة المعدات واللت المستخدمة في صناعة المباني ومجال المقاولت العمومية والتركيبات والتي تكون لزمة 

لنشاط الشركة.اقامة وتشغيل مصنع لنشر وتقطيع وصقل الرخام وصناعة منتجات خرسانية ورخام.اقامة وتشغيل 

وادارة محطة او عدة محطات  للخرسانه الجاهزة.ويجوزللشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الهيئات التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ويجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك بموافقة الهيئة العامة للستثمار 

والمناطق الحرة.  بجهة محافظة القاهرة تعديل العنوان - 6 ب شارع 23 سرايات المعادي - المعادي -

38 - حورس للنقل والشحن والتفريغ   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    2478 ورقم قيد   28684   

فرعى  عن 1,,,, النقل البرى للبضائع بما فى ذلك النقل العابر للحدود والنقل عن طريق السكك الحديدية 2  

,,,,,النقل المبرد للبضائع بما فى ذلك خدمات الشحن والتفريغ اللزمة لمباشرة اى منهما 3 .,,, النقل الجماعي 

داخل ومن والى المدن والمجتمعات العمرانية  بالضوابط التية :   ال يقل الحد الدنى للطاقة النقلية عن 300 مقعد 

للمشروع   ان تكون السيارات المستخدمة جديدة ولم يسبق ترخيصها او استعمالها  ان يتم تسيير السيارات بالغاز 

الطبيعى كشرط اساسى وعدم استيراد سيارات تعمل بالديزل لهذا الغرض   توفير جراجات وورش صيانة 

للشركات داخل المدن الجديدة   ان  يكو ن موقع مباشرة النشاط داخل المجتمع العمرانى الجديد   التزام الشركات 

بتحديد خطوط ومواعيد السير لسياراتها على ان تعتمد  من ادارة المرور المختصة   وضع لوحات ارشادية في 

مقدمة السيارة موضحا بها خط السير   اللتزام بشروط وضوابط وزارة النقل من حيث الحمال والطوال 

والشروط والضوابط الخرى   اللتزام بشروط المحافظة علي البيئة ومنع التلوث. 4 ,,, الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجارية )وليتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب الداخلى /الدولى او النقل البرى للبضائع الداخلى / 

الدولى والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجة البعد القيد فى سجل الناقلين واستخراج 

التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى الدولى .(مع مراعاة القانون رقم 120لسنة 

1982 وقانون رقم 121 لسنة 1982 وقانون 118 لسنة 1975 فى شان تنظيم التوكيلت التجارية وسجل 

المستوردين والمصدرين . 5 ,,, , النقل البري الجماعى للركاب والرحلت  مع التزام الشركة بأفراد حسابات 

مالية مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط 

حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة به وعلى الشركة ممارسة النشطة الواردة بالمجالت المنصوص عليها 

بقانون 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشطة الخارجة عن تلك المجالت . دون الخلل باحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة. ويجوز للشركةان تشترك 

بأي وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال  شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع ادارى للشركة بناحية / الدكان رقم )7( بالدور الرضى 

الواقع بالجهه الشرقيه بالعقار رقم 16 شارع مراد سابقا - 18 شارع طه حسين حاليا

66 - البحر المتوسط للمقاولت ش0م0م   قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    2898 ورقم قيد   28849   

فرعى  عن غرض الشركة : القيام بكافة المقاولت المتكاملة واعمال التركيبات بأنواعها.استيراد وامتلك وتأجير 

كافة المعدات واللت المستخدمة في صناعة المباني ومجال المقاولت العمومية والتركيبات والتي تكون لزمة 

لنشاط الشركة.اقامة وتشغيل مصنع لنشر وتقطيع وصقل الرخام وصناعة منتجات خرسانية ورخام.اقامة وتشغيل 

وادارة محطة او عدة محطات  للخرسانه الجاهزة.ويجوزللشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الهيئات التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ويجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك بموافقة الهيئة العامة للستثمار 

والمناطق الحرة.  بجهة محافظة الجيزة شقة بالعقار رقم 5/7 جزيرة العرب – المهندسين
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67 - لرناكا للتوكيلت التجارية   Larnaca Commercial Agencies   قيدت فى   28-02-2023 برقم 

ايداع    2951 ورقم قيد   16303   فرعى  عن التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا   تصنيع الملبس 

الجاهزة لدى الغير   الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و 

القرارات السارية و بشرط  استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة   ويجوز للشركة ان تشترك بأى 

وجه من الوجوه  مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها 

فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة 

محافظة الجيزة افتتاح فرع  مدينة 6أكتوبر  - ميدان جهينة – المجمع التجارى – مول العرب – محل رقم ) 

) G336

39 - حورس للنقل والشحن والتفريغ   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    2478 ورقم قيد   28684   

فرعى  عن 1,,,, النقل البرى للبضائع بما فى ذلك النقل العابر للحدود والنقل عن طريق السكك الحديدية 2  

,,,,,النقل المبرد للبضائع بما فى ذلك خدمات الشحن والتفريغ اللزمة لمباشرة اى منهما 3 .,,, النقل الجماعي 

داخل ومن والى المدن والمجتمعات العمرانية  بالضوابط التية :   ال يقل الحد الدنى للطاقة النقلية عن 300 مقعد 

للمشروع   ان تكون السيارات المستخدمة جديدة ولم يسبق ترخيصها او استعمالها  ان يتم تسيير السيارات بالغاز 

الطبيعى كشرط اساسى وعدم استيراد سيارات تعمل بالديزل لهذا الغرض   توفير جراجات وورش صيانة 

للشركات داخل المدن الجديدة   ان  يكو ن موقع مباشرة النشاط داخل المجتمع العمرانى الجديد   التزام الشركات 

بتحديد خطوط ومواعيد السير لسياراتها على ان تعتمد  من ادارة المرور المختصة   وضع لوحات ارشادية في 

مقدمة السيارة موضحا بها خط السير   اللتزام بشروط وضوابط وزارة النقل من حيث الحمال والطوال 

والشروط والضوابط الخرى   اللتزام بشروط المحافظة علي البيئة ومنع التلوث. 4 ,,, الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجارية )وليتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب الداخلى /الدولى او النقل البرى للبضائع الداخلى / 

الدولى والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجة البعد القيد فى سجل الناقلين واستخراج 

التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى الدولى .(مع مراعاة القانون رقم 120لسنة 

1982 وقانون رقم 121 لسنة 1982 وقانون 118 لسنة 1975 فى شان تنظيم التوكيلت التجارية وسجل 

المستوردين والمصدرين . 5 ,,, , النقل البري الجماعى للركاب والرحلت  مع التزام الشركة بأفراد حسابات 

مالية مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط 

حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة به وعلى الشركة ممارسة النشطة الواردة بالمجالت المنصوص عليها 

بقانون 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشطة الخارجة عن تلك المجالت . دون الخلل باحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة. ويجوز للشركةان تشترك 

بأي وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال  شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة سوهاج برج الرواد شارع المحطة -

68 - شركة المأكولت الشرقية لحم على فحم - عمرو فؤاد العشماوى وشركاه   قيدت فى   28-02-2023 برقم 

اقامة وانشاء وتجهيز وتشغيل وادارة المطاعم والكافيهات  ايداع    2988 ورقم قيد   20893   فرعى  عن "

والكافتيريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المأكولت والمشروبات والتيك اواى )عدا المشروبات الكحولية والخمور(   

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها 

أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة افتتاح الفرع الكائن - 41 ميدان سليمان جوهر .
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69 - اس اف ام للدارة و التوزيع 

SFM for Management  and Distribution   قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    2927 ورقم 

قيد   26646   فرعى  عن توزيع المواد الغذائية ومنتجات اللبان   - إدارة المشروعات مع مراعاه القرار 

الوزارى رقم 300 لسنه 2012 بشان شركات الداره الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقه واجراءات الترخيص بها  

ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة اضافة فرع / محل رقم 6 برج سنتر المدينة المامي _ 

المحور المركزي قومي

40 - كاسيل للتنمية العمرانية CRED )ش.م.م( شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقا لحكام القانون المصرى   

قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    2523 ورقم قيد   28697   فرعى  عن غرض الشركه   التطوير 

العقاري ـ اعداد الدراسات و البحوث الفنية و القتصادية و دراسات الجدوي للمشروعات الستثمارية في مجال 

البنية الساسية ـ اقامة و تنظيم المعارض و المؤتمرات و الحفلت العامة و المهرجانات بشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لكل معرض علي حده  

ـ مشروعات السكان التي يتم تأجير وحداتها بالكامل لغراض السكن غير الداري  بشرط ال يقل عدد تلك 

الوحدات عن خمسين وحدة سكنية سواء اقيمت في شكل بناء واحد او عدة أبنية ـ مشروعات السكان الجتماعي و 

مشروعات السكان الموجهة لمحدودي الدخل ـ انشاء الطرق الحرة و السريعة و الرئيسية و ادارتها و استغللها و 

صيانتها ـ تصميم او انشاء او ادارة و تشغيل و صيانة خطوط مترو النفاق او اجزاء منها ـ ادارة المشروعات مع 

مراعاه القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقية  و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات 

الترخيص بها ـ تصميم و انشاء او ادارة و تشغيل انفاق السيارات ـ اقامة او تشغيل و ادارة و صيانة محطات 

الصرف الصحي او الصرف الصناعي و التنقية و توصيلتها ـ التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

ـ التصدير و التوكيلت التجارية تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 بشان تنظيم اعمال الوكالة 

التجارية , و لينشيء تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة و بما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض ـ التوريدات العمومية ـ 

المقاولت العامة و المتخصصة و المتكاملة ـ مقاولت التشطيبات و الديكور ـ تقديم الستشارات ) فيما عدا 

الستشارات القانونية و الستشارات و الدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال و الستحواذ و كذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون سوق راس المال و لئحته التنفيذية ( ـ تنظيم الحتفالت و المهرجانات الرياضية ـ تخطيط و 

اقامة و تنمية المناطق العمرانية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية , و بشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . و يجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 

الوحده رقم 312 بالدور الول فوق الرضى ) مبنى 3 ( - ) أركان - 1 ( محور كريزى ووتر - مدخل زايد "2"
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41 - كاسيل للتنمية العمرانية CRED )ش.م.م( شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقا لحكام القانون المصرى   

قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    2523 ورقم قيد   28697   فرعى  عن غرض الشركه   التطوير 

العقاري ـ اعداد الدراسات و البحوث الفنية و القتصادية و دراسات الجدوي للمشروعات الستثمارية في مجال 

البنية الساسية ـ اقامة و تنظيم المعارض و المؤتمرات و الحفلت العامة و المهرجانات بشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لكل معرض علي حده  

ـ مشروعات السكان التي يتم تأجير وحداتها بالكامل لغراض السكن غير الداري  بشرط ال يقل عدد تلك 

الوحدات عن خمسين وحدة سكنية سواء اقيمت في شكل بناء واحد او عدة أبنية ـ مشروعات السكان الجتماعي و 

مشروعات السكان الموجهة لمحدودي الدخل ـ انشاء الطرق الحرة و السريعة و الرئيسية و ادارتها و استغللها و 

صيانتها ـ تصميم او انشاء او ادارة و تشغيل و صيانة خطوط مترو النفاق او اجزاء منها ـ ادارة المشروعات مع 

مراعاه القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقية  و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات 

الترخيص بها ـ تصميم و انشاء او ادارة و تشغيل انفاق السيارات ـ اقامة او تشغيل و ادارة و صيانة محطات 

الصرف الصحي او الصرف الصناعي و التنقية و توصيلتها ـ التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

ـ التصدير و التوكيلت التجارية تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 بشان تنظيم اعمال الوكالة 

التجارية , و لينشيء تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة و بما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض ـ التوريدات العمومية ـ 

المقاولت العامة و المتخصصة و المتكاملة ـ مقاولت التشطيبات و الديكور ـ تقديم الستشارات ) فيما عدا 

الستشارات القانونية و الستشارات و الدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال و الستحواذ و كذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون سوق راس المال و لئحته التنفيذية ( ـ تنظيم الحتفالت و المهرجانات الرياضية ـ تخطيط و 

اقامة و تنمية المناطق العمرانية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية , و بشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . و يجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة 

الدور الثانى - بالعقار الكائن على القطعةرقم 86 - شارع التسعين - التجمع الخامس -

القاهره الجديده -

42 - سكور جراس للصناعة والستثمار )سكور جراس (   قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    2600 ورقم 

قيد   992   فرعى  عن اصبح غرض الشر كة هو :  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع النجيل الصناعى وجميع 

انواع الكشافات واعمدة النارة للملعب الرياضية  وتجهيز وتصنيع الموكيت المتنوع والسجاد الميكانيكى  وحياكة 

وقص وبريات جاهزة وحياكة وتفصيل برانس متنوعة واطقم حمامات  ودواسات   ـ اقامة وادارة وتشغيل 

الملعب الرياضية بجميع انواعها واشكالها  مع اللتزام بإفراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل لكل نشاط على 

حدة  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .   ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول 

أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فى 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .------  اصبح   غرض 

الشركة هو:  ــــ اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع النجيل الصناعى وجميع انواع الكشافات وأعمدة النارة للملعب 

الرياضيه وتجهيز وتصنيع الموكيت المتنوع والسجاد الميكانيكى وحياكة وقص وبريات جاهزة وحياكة وتفصيل 

برانس متنوعة واطقم حمامات ودواسات وصناعة معجون مطاطى لرضيات الملعب وصناعة منتجات كاوتشوك 

متنوعة وصناعة معدات صالت الرياضة ومراكز اللياقه المتنوعة  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع  محل دورين  

ــ 40 ش الملك فيصل  ــ الهرم
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43 - برنت اند جو Print and Go   قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    2607 ورقم قيد   3622   

فرعى  عن الدعاية والعلن   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات 

وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما 

يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع محل تجارى رقم 5 داخلى بالدور الرضى لوبتيت سنتر الحى الول

44 - ذا فيش دلى    THE FISH DELI   قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    2548 ورقم قيد   

19900   فرعى  عن اقامة وتشغيل وادارة وامتلك المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع انواع المشروبات)

عدا الكحولية( وتقديم جميع انواع الماكولت وعلى الخص الماكولت البحرية بكافة انواعها والتيك اواى - تقديم 

الوجبات الجاهزة- توريد المواد الغذائية - تعبئة وتغليف المواد الغذائية لدى الغير - التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا - تقديم الستشارات وعلى الخص الستشارات فى مجال الغذية والمطاعم ) فيما عدا ما 

يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة 

راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق 

المالية المنصوص عليها فى المادة )27( من قانون سوق راس المال ولئحتة التنفيذية (  وذلك دون الخلل باحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة .  ويجوز 

للشركة ان تشترك بأى وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال  شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها 

على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج  كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

Park  لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع الوحدة رقم )100( بالطابق السفلى ) البدروم(  - مشروع

St  - محور كريزى ووتر

45 - السليمانية للصناعات المغذية   قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    2612 ورقم قيد   25128   

فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل المعادن يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع انتاجى مصنع قطعة رقم 824 المنطقة 

الصناعية مخازن الشباب 300 متر

46 - سلوره الرشيد للحلويات   قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    2551 ورقم قيد   28702   فرعى  

عن بيع الحلويات السورية على أن تتم ممارسة النشاط داخل مدينة 6 اكتوبر فقط وفقا لقرارى رئيس مجلس 

الوزراء رقمى  1498 لسنة 2001و 1144 لسنة 2002   

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 75 ش المحور المركزى امام البنك العربى - 6 اكتوبر -

47 - سلوره الرشيد للحلويات   قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    2551 ورقم قيد   28702   فرعى  

عن بيع الحلويات السورية على أن تتم ممارسة النشاط داخل مدينة 6 اكتوبر فقط وفقا لقرارى رئيس مجلس 

الوزراء رقمى  1498 لسنة 2001و 1144 لسنة 2002   

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع 

المحل رقم 7 بالدور الرضي - بمشروع مركز علي الدين التجاري – منطقة خدمات المجاورة الثالثة – الحي 

الثاني
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48 - بلنيت نايل كروز   قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    2549 ورقم قيد   28703   فرعى  عن ** 

اصبح غرض الشركة : اقامة وتشغيل الفندق العائم ) نايل سمايل ( يعمل بين القصر واسوان   اقامة وتشغيل 

الفنادق ) فيما عدا العائمة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية بمستوى ل يقل عن ثلث نجوم 

والنشطة المكملة أو المرتبطة بها من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية وال يزيد اجمالى مساحة 

الوحدات المباعة منها عن عدد نصف اجمالى المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع   الدارة والتسويق 

السياحى للفنادق والموتيلت والشقق الفندقيه والقرى السياحيه   مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس ال وزراء رقم 

350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 ومرسوم بقانون 14 لسنة 2012   مع مراعاة 

أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز 

للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه 

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة 

أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة الجيزة 7 ش المدينه المنوره - المهندسين

49 - بلنيت نايل كروز   قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    2549 ورقم قيد   28703   فرعى  عن ** 

اصبح غرض الشركة : اقامة وتشغيل الفندق العائم ) نايل سمايل ( يعمل بين القصر واسوان   اقامة وتشغيل 

الفنادق ) فيما عدا العائمة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية بمستوى ل يقل عن ثلث نجوم 

والنشطة المكملة أو المرتبطة بها من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية وال يزيد اجمالى مساحة 

الوحدات المباعة منها عن عدد نصف اجمالى المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع   الدارة والتسويق 

السياحى للفنادق والموتيلت والشقق الفندقيه والقرى السياحيه   مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس ال وزراء رقم 

350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 ومرسوم بقانون 14 لسنة 2012   مع مراعاة 

أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز 

للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه 

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة 

أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع  شقة بالدور الرضى – 

العقار رقم 20 شارع طيبة – المهندسين

50 - سمارت سيتى للتعليم اون لين المتخصصه عن بعد   قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    2621 ورقم 

قيد   23497   فرعى  عن   اقامه وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنميه الموارد البشريه*التعليم عن بعد *اعداد 

الدورات التدربيه  يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي 

تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غضها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه مع مراعاه احكام القوانين 

واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول علي كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها  بجهة محافظة 

الجيزة افتتاح فرع 

 الوحدات ارقام )8-9-10( المول التجارى مبنى سيتى اسكوير ريجينسى  رقم ) 3 ( بالمحور المركزى الجنوبى - 

مركز خدمات الحى الثانى قسم اول الشيخ زايد

51 - سمارت سيتى للتعليم اون لين المتخصصه عن بعد   قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    2624 ورقم 

قيد   23497   فرعى  عن   اقامه وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنميه الموارد البشريه*التعليم عن بعد *اعداد 

الدورات التدربيه  يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي 

تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غضها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه مع مراعاه احكام القوانين 

واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول علي كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها  بجهة محافظة 

الجيزة افتتاح فرع  ق 12 مكتب بالدور الثانى و كامل الدور الثانى - الحى السابع - مركز خدمات الحى 6 اكتوبر

Page 126 of 275 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

52 - ايجيبت بيور اويل لتجارة الزيوتEGYPT PURE OIL   قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    

2619 ورقم قيد   28410   فرعى  عن غرض الشركة . إقامة وتشغيل مصنع لخلط وتعبئة وتغليف زيوت 

المحركات والزيوت الصناعية والشحوم . تصنيع  زيوت المحركات والزيوت الصناعية والشحوم لدى الغير . 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة وتوزيع الزيوت بكافة أنواعها والشحوم 

والمنتجات     البترولية والمبردات ومياة التبريد بكافة أنواعها . التوريدات العمومية . التصدير والتوكيلت 

التجارية . تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل 

المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية , ول ينشئ تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة غرضها إل بعد 

الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا 

الغرض . إدارة المشروعات عدا الدارة الفندقية . إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية . 

إستغلل العلمات التجارية ) الفرنشايز ( . البيع بالعمولة . إقامة وتشغيل المحلت والمراكز التجارية لتجارة 

وتوزيع الزيوت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها 

أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة 

الجيزة اضافة فرع /  شارع ترعة السواحل – أول جزيرة محمد

Tuv Nord Egypt For Inspection And 53 - تى او فاو نورد ايجيبت لخدمات التفتيش ومنح الشهادات

Certification Servises    قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    2677 ورقم قيد   28758   فرعى  

عن نفس نشاط الرئيسي  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع /3شارع على بن ابى طالب المهندسين -العجوزة -

الجيزة
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58 - مور فارما more pharma   قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    2744 ورقم قيد   9454   فرعى  

عن اصبح غرض الشركة هو :   اقامة و ادارة و تشغيل الصيدليات

  إقامة و تشغيل المستشفيات المتخصصة او المتكاملة أو العامة وما تضمنه من أنشطه علجية أو طبية.

  مقاولت فرش و تجهيز الصيدليات

  تطهير وتعقيم المنشات .

   تجارة وتوريد و توزيع المستلزمات الطبية .

   تجارة و توزيع و توريد كيماويات و مستلزمات المعامل .

   تجارة و توريد الدوية و العقاقير للمستشفيات و المنشآت الطبية   

  التصنيع لدي الغير لللت الطبية و التعويضية و الدوات المعملية و المستحضرات التشخيصية و الغذية 

الخاصة و مستحضرات التجميل و المطهرات و المبيدات الحشرية و المنظفات الصناعية و منظفات النمو و 

المخصبات الزراعية و الدوية البيطرية .

   تعبئة و تغليف الدوية والعشاب الطبية لدي الغير .

  الوساطة في إنهاء إجراءات تسجيل الدوية و المستحضرات الطبية .

  التوريدات العمومية .

   تجارة السيارات عدا الليموزين .

  ادارة المشروعات عدا الفندقية مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقية و 

وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها .

  تقديم الستشارات التسويقية ) فيما عدا الستشارات القانونية و الستشارات و الدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة 

زيادة راس المال و الستحواذ و كذا الستشارات المالية عن الوراق المالية ل نشطه الشركات العاملة في مجال 

الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق راس المال و لئحته التنفيذية (.

  مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و علي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها.

  و يجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي 

قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها او تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة الصيدلية الكائنة في 4 شارع الشنتناوى – فيصل

59 - نيو جيزه لداره المدارس   قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    2751 ورقم قيد   19972   فرعى  

عن إنشاء وإدارة وتشغيل المدارس فيما ل يتعدى التعليم الثانوي.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسه هذه النشطة.   ويجوز للشركة أن تشترك بأي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.  بجهة 

محافظة الجيزة افتتاح فرع قطعه ارض والكائنه غرب طريق مصر اسكندريه الصحراوي – )نيو جيزه(

60 - المين لصناعه المواسير ومنتجات البلستيك   قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    2740 ورقم قيد   

28782   فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لنتاج مواسير وخامات البلستيك وجميع منتجات البلستيك وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة أضافة فرع ادارى الوحدة 

رقم )51( الكائنة بالدور الخامس فوق الرضى والميزانين بالبرج السكنى والدارى والتجارى الكائن 3 شارع 26 

يوليو )امتداد المحور( ميدان لبنان - المهندسين

61 - المين لصناعه المواسير ومنتجات البلستيك   قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    2740 ورقم قيد   

28782   فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لنتاج مواسير وخامات البلستيك وجميع منتجات البلستيك وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة مدينة 6 اكتوبر المنطقة 

الصناعية السادسة قطعة رقم 28
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62 - المين لصناعه المواسير ومنتجات البلستيك   قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    2741 ورقم قيد   

28782   فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لنتاج مواسير وخامات البلستيك وجميع منتجات البلستيك وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة مدينة 6 اكتوبر المنطقة 

الصناعية السادسة قطعة رقم 28

63 - المين لصناعه المواسير ومنتجات البلستيك   قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    2741 ورقم قيد   

28782   فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لنتاج مواسير وخامات البلستيك وجميع منتجات البلستيك وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة فتتاح  فرع انتاجى :القطعة 

رقم 110–أمتداد المنطقة الصناعية الثالثة

64 - اكرم محمد وعلء الدين محمد   قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    2874 ورقم قيد   4591   فرعى  

عن تجارة الجملة والتجزئه للبطاريات مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة شارع ارض المخازن - بشتيل 

بجوار دائري القومية

70 - اس اف ام للدارة و التوزيع 

SFM for Management  and Distribution   قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    2930 ورقم 

قيد   26646   فرعى  عن توزيع المواد الغذائية ومنتجات اللبان   - إدارة المشروعات مع مراعاه القرار 

الوزارى رقم 300 لسنه 2012 بشان شركات الداره الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقه واجراءات الترخيص بها  

ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة اضافة فرع / ام ايليت ) 1 و 32 ( الرض – برج 7 – 

مشروع سيتي ستار

71 - اس اف ام للدارة و التوزيع 

SFM for Management  and Distribution   قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    2932 ورقم 

قيد   26646   فرعى  عن توزيع المواد الغذائية ومنتجات اللبان   - إدارة المشروعات مع مراعاه القرار 

الوزارى رقم 300 لسنه 2012 بشان شركات الداره الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقه واجراءات الترخيص بها  

ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة اضافة فرع / محل 1 ) ارض( ع  1728 – مجاورة 8 

– الحي الثالث

72 - اس اف ام للدارة و التوزيع 

SFM for Management  and Distribution   قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    2934 ورقم 

قيد   26646   فرعى  عن توزيع المواد الغذائية ومنتجات اللبان   - إدارة المشروعات مع مراعاه القرار 

الوزارى رقم 300 لسنه 2012 بشان شركات الداره الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقه واجراءات الترخيص بها  

ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة اضافة فرع / محل رقم 1 و 6 ارض ع 662- الحي 

الرابع – مجاورة 3
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73 - اس اف ام للدارة و التوزيع 

SFM for Management  and Distribution   قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    2936 ورقم 

قيد   26646   فرعى  عن توزيع المواد الغذائية ومنتجات اللبان   - إدارة المشروعات مع مراعاه القرار 

الوزارى رقم 300 لسنه 2012 بشان شركات الداره الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقه واجراءات الترخيص بها  

ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة اضافة فرع / محل 121 – لند مول -ش جمال 

عبدالناصر – توسعات شمالية اكتوبر

74 - اس اف ام للدارة و التوزيع 

SFM for Management  and Distribution   قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    2938 ورقم 

قيد   26646   فرعى  عن توزيع المواد الغذائية ومنتجات اللبان   - إدارة المشروعات مع مراعاه القرار 

الوزارى رقم 300 لسنه 2012 بشان شركات الداره الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقه واجراءات الترخيص بها  

ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة اضافة فرع / محل 2 قطعة 2ا – مدينة الفردوس

75 - اس اف ام للدارة و التوزيع 

SFM for Management  and Distribution   قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    2940 ورقم 

قيد   26646   فرعى  عن توزيع المواد الغذائية ومنتجات اللبان   - إدارة المشروعات مع مراعاه القرار 

الوزارى رقم 300 لسنه 2012 بشان شركات الداره الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقه واجراءات الترخيص بها  

ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة اضافة فرع / محل ) 10-11-37-38( سوق المعز – 

زايد

76 - اس اف ام للدارة و التوزيع 

SFM for Management  and Distribution   قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    2942 ورقم 

قيد   26646   فرعى  عن توزيع المواد الغذائية ومنتجات اللبان   - إدارة المشروعات مع مراعاه القرار 

الوزارى رقم 300 لسنه 2012 بشان شركات الداره الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقه واجراءات الترخيص بها  

ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة اضافة فرع / مركز خدمات الحي 11 محل ) 1-3( 

ارض – سنتر العناني  الحي 11 قطعة 5
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77 - اس اف ام للدارة و التوزيع 

SFM for Management  and Distribution   قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    2944 ورقم 

قيد   26646   فرعى  عن توزيع المواد الغذائية ومنتجات اللبان   - إدارة المشروعات مع مراعاه القرار 

الوزارى رقم 300 لسنه 2012 بشان شركات الداره الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقه واجراءات الترخيص بها  

ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة اضافة فرع / محل رقم 19 الدور الرضي مشروع 

طيبة جاردنز – مجموعة الوقاف

78 - اس اف ام للدارة و التوزيع 

SFM for Management  and Distribution   قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    2946 ورقم 

قيد   26646   فرعى  عن توزيع المواد الغذائية ومنتجات اللبان   - إدارة المشروعات مع مراعاه القرار 

الوزارى رقم 300 لسنه 2012 بشان شركات الداره الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقه واجراءات الترخيص بها  

ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة اضافة فرع / محل 21 مول بلذا 5 – الحي المتميز 

اكتوبر

79 - اس اف ام للدارة و التوزيع 

SFM for Management  and Distribution   قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    2948 ورقم 

قيد   26646   فرعى  عن توزيع المواد الغذائية ومنتجات اللبان   - إدارة المشروعات مع مراعاه القرار 

الوزارى رقم 300 لسنه 2012 بشان شركات الداره الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقه واجراءات الترخيص بها  

ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة اضافة فرع / محل 79 – المركز التجاري الداري – 

الرحاب مول حدائق اكتوبر

80 - رسيل مصرلتعبئة وتغليف وتصدير الحاصلت الزراعية   قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    2921 

ورقم قيد   28859   فرعى  عن نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017:  اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف 

الحاصلت الزراعية  تجارة الجملة والتجزئة للخضروات والفاكهه والثاث والموبيليات في المناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة.نشاط خارج قانون 72 لسنه 2017:  تصدير الحاصلت الزراعية. توريد الثاث 

والموبيليات مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وذلك دون 

الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 

.ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك 

طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع/ شقه بالدور الول بالعقار رقم 33 س بوابة منكاورع 

هضبة الهرام -
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81 - رسيل مصرلتعبئة وتغليف وتصدير الحاصلت الزراعية   قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    2921 

ورقم قيد   28859   فرعى  عن نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017:  اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف 

الحاصلت الزراعية  تجارة الجملة والتجزئة للخضروات والفاكهه والثاث والموبيليات في المناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة.نشاط خارج قانون 72 لسنه 2017:  تصدير الحاصلت الزراعية. توريد الثاث 

والموبيليات مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وذلك دون 

الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 

.ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك 

طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة 13 ميدان  الحرية - المعادى -

 محو - شطب

1 - أوتورن للتجارة والتوريدات لصاحبها )مصطفي اسماعيل عبد العال حسن(  تاجر فرد سبق قيده برقم   

27047 قيد فى 24-11-2022 برقم ايداع  12996 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل امر 

محو

2 - رمضان فايز للستثمار العقارى لصاحبها )رمضان فايز عبد الرحمن خليفه (  تاجر فرد سبق قيده برقم   

2066 قيد فى 01-10-2018 برقم ايداع  2483 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل محو 

القيد من السجل

m.kh - 3 ام . كيه . اتش . لصاحبها ايمان محمد رزق السيد الشرقاوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   26450 قيد 

فى 27-10-2022 برقم ايداع  11687 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل القيد مشطوب

4 - ديكوريشن للبرمجه  تاجر فرد سبق قيده برقم   27659 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع  14559 وفى 

تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد

رأس المال

1 - المستقبل للستثمار العقاري تاجر فرد سبق قيده برقم   24730 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع   7701 

فى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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العناوين 

1 - كريم محمد شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم    26174 قيد فى 16-10-2022 برقم ايداع    11048 وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع إدارى بالعنوان شقة 10 بالعقار رقم 

ل 387 - العشرين

2 - ام دبليو M W تاجر فرد سبق قيده برقم    26726 قيد فى 09-11-2022 برقم ايداع    12281 وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة رقم 28 الحى الول - المجاوراة -الولى - 

المحورالمركزى

3 - فرند سناك لصاحبها صلح جمال علي تاجر فرد سبق قيده برقم    14984 قيد فى 21-03-2021 برقم 

ايداع    2122 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة فرع / محل رقم )

ج( – السنتر الثانى – الصفا والمروة  - مدينة الفردوس – حدائق اكتوبر

4 - الرحمة للتجارة لصاحبها على السيد حسن على تاجر فرد سبق قيده برقم    20183 قيد فى 2021-12-06 

برقم ايداع    10197 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 1شارع احمد عطية 

متفرع من شارع المصرف العربى العمومي

5 - المستقبل للستثمار العقاري تاجر فرد سبق قيده برقم    24730 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع    7701 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 25 – الحي اليطالي شقة رقم 2504 

حدائق اكتوبر

6 - مدينة نصر لصاحبها ) ميرنا حسام الدين محمود ايراهيم ( تاجر فرد سبق قيده برقم    18768 قيد فى 

21-09-2021 برقم ايداع    6852 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر 

الحمر الغاء الفرع الكائن ب البحر الحمر الغردقة 15 تقسيم القمر الهضبة
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النشاط

1 - فرند سناك لصاحبها صلح جمال علي تاجر فرد سبق قيده برقم  14984 قيد فى 21-03-2021 برقم ايداع    

2122وفى تاريخ  05-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح    أنشطة داخل قانون 72 لسنة  2017   تجارة 

الجملة والتجزئة للمواد الغذائية : داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيماعدا منطقة شبه جزيرة 

سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وماراعاة قرار 

رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008  أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017   إدارة  المطاعم 

والكافتريات الثابتة لتقديم أنواع المشروبات )عدا الكحولية ( وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك واى .

2 - المستقبل للستثمار العقاري تاجر فرد سبق قيده برقم  24730 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع    7701

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح    انشطة داخل ق 72 لسنة 2017:  الستثمار العقاري 

بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة 

سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار 

رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008.  انشطة داخل ق 72 لسنة 2017:  التسويق العقاري مع 

اللتزام بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقلة للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم اللتزانم بهذا 

الشرط يسقط حقها بالتمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ؛ وكذا لتتمتع النشطة 

خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون .

3 - سويت شوجر ) SUGAR SWEET ( لصاحبها)سعد احمد حسين عويس( تاجر فرد سبق قيده برقم  

13826 قيد فى 13-01-2021 برقم ايداع    267وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  عرض 

مصنفات سمعية وسمعية وبصرية عن طريق الدش مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالى مستقلة للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم اللتزام بهذا الشرط يسقط حقا فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 , وكذا لتتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات 

القانون , مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها.

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   24379 وتم ايداعه بتاريخ   

06-07-2022  برقم ايداع 6,814.000 الى : باسقات للستثمار الزراعى  لصاحبها ) عامر عيد عبدالرحمن 

احمد (

2 -  فى تاريخ    20-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   137 وتم ايداعه بتاريخ   

22-03-2018  برقم ايداع 141.000 الى : نوباك للستثمار العقارى لصاحبها عمرو سيد سيد عبد العال 

NUBAQ FOR REAL ESTATE

3 -  فى تاريخ    20-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   22045 وتم ايداعه بتاريخ   

20-03-2022  برقم ايداع 2,922.000 الى : المصريه اليطاليه للصناعات المعدنيه لصاحبها محمود حسن 

محمود حسن عبد الحليم

4 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   28152 وتم ايداعه بتاريخ   

27-02-2023  برقم ايداع 2,895.000 الى : فيجن فودز لصاحبها )شيماء عطا محمد كامل(

الشخاص

1 - اسراء سعيد سعد على  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   16560 وتم ايداعه بتاريخ  07-07-2021 برقم ايداع    

4774تم التأشير فى تاريخ   07-07-2021   بــ  _تمثل المنشأه  والتوقيع نيابه عنها في علقتها مع الغير 

والتأمينات الجتماعيه والشهر العقاري و اصدار التراخيص بكافه اشكالها وأنواعها القانونيه والتعامل مع 

الضرائب والهيئه العامه للستثمار والهيئه العامه للرقابه علي الصادرات والواردات وسجل المستوردين 

والمصدرين والتنميه الصناعيه و الحق في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه 

وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف والتوقيع عن الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكذلك بأسم الشركه 

لصالحها وكذلك حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكتها العقاريه والراضي 

والسيارات والمنقولت والتوقيع علي عقود تأسيس الشركات و في تعيين وعزل  مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركه وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات 

الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد والجل وحق 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

2 - شيماء عطا محمد كامل  مدير فرع المقيد برقم قيد   28152 وتم ايداعه بتاريخ  27-02-2023 برقم ايداع    

2895تم التأشير فى تاريخ   27-02-2023   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - باور تك للعمال                الكهروميكانيكية   شركة سبق قيدها برقم    1933 قيدت فى 2018-09-18 

برقم ايداع   2314 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل

2 - الرجا انترناشيونال للتجارة   شركة سبق قيدها برقم    10843 قيدت فى 14-07-2020 برقم ايداع   2965 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل

3 - اي اكس برو تكنولوجي EX PRO TECHNOLOGY   شركة سبق قيدها برقم    1274 قيدت فى 

15-07-2018 برقم ايداع   1482 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل محو وشطب القيد 

بالسجل التجاري

4 - ترويا لتجارة وتوزيع مستحضرات التجميل TROYA   شركة سبق قيدها برقم    6663 قيدت فى 

02-09-2019 برقم ايداع   4566 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل

AIEshraq For Trading mining & quarry ing  5 - الشراق للتجارة واعمال المناجم والمحاجر

ETMQ   شركة سبق قيدها برقم    3091 قيدت فى 11-12-2018 برقم ايداع   3820 وفى تاريخ  

06-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو

6 - التحاد العربي للتوريدات والخدمات Arad Union Supply and Services   شركة سبق قيدها برقم    

5115 قيدت فى 24-04-2019 برقم ايداع   2452 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل تم 

محو الشركة

7 - فرى ماك للتجارة FREE MAC TRADING   شركة سبق قيدها برقم    7997 قيدت فى 

19-11-2019 برقم ايداع   6432 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو الشركة

8 - مربط المظفر elm uzzafer stud   شركة سبق قيدها برقم    1866 قيدت فى 12-09-2018 برقم ايداع   

2226 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل

9 - حجازي للتجاره والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم    13886 قيدت فى 17-01-2021 برقم ايداع   360 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة نهائيا من السجل التجاري ووقف نشاطها 

نهائيا

10 - المغير للرعاية الصحية والخدمات الطبية   شركة سبق قيدها برقم    10313 قيدت فى 2020-05-07 

برقم ايداع   2155 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل يحل الشركة محل التداعي المنشأة 

بموجب العقد المؤرخ في 3 / 5 / 2020م

11 - ريجسكو للمقاولت الهندسية   شركة سبق قيدها برقم    20661 قيدت فى 04-01-2022 برقم ايداع   97 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل

12 - عبير العبد  لتجارة الجملة والتجزئة ABEER AL ABED   شركة سبق قيدها برقم    23701 قيدت فى 

09-06-2022 برقم ايداع   5646 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل محو الشركه

13 - عامر عامر للمقاولت   شركة سبق قيدها برقم    7309 قيدت فى 10-10-2019 برقم ايداع   5474 وفى 

تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل

14 - فرست واي للستثمار العقاري First Way   شركة سبق قيدها برقم    6221 قيدت فى 2019-07-30 

برقم ايداع   3955 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل

15 - الحلول المثالية للنقل والرحلت THE BEST SOLUTIONS TRANSPORT   شركة سبق 

قيدها برقم    1203 قيدت فى 09-07-2018 برقم ايداع   1393 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب 

السجل محو الشركه

16 - ايمان الحسينى محمد المداح وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم    586 قيدت فى 08-05-2018 برقم ايداع   

626 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل
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17 - ميديا تو داى للدعاية والعلن Media Today   شركة سبق قيدها برقم    8231 قيدت فى 

01-12-2019 برقم ايداع   6763 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية لمدة 

عام

ADVANCED          PROFESSIONAL 18 - شركة الخدمات الحترافية المتقدمة لجهزة الكمبيوتر

SERVICES     FOR       COMPUTER       EQUIBMENT       شركة سبق قيدها برقم    

3301 قيدت فى 26-12-2018 برقم ايداع   4116 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل محو 

الشركة

19 - فيفا للتوريدات العموميه FEFA   شركة سبق قيدها برقم    8107 قيدت فى 24-11-2019 برقم ايداع   

6591 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

20 - أعمار الجمل للستثمار العقارى   شركة سبق قيدها برقم    10394 قيدت فى 01-06-2020 برقم ايداع   

2286 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

21 - داركو لتقييم الصول العقارية ودراسات الجدوى   شركة سبق قيدها برقم    11703 قيدت فى 

09-09-2020 برقم ايداع   4257 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل

22 - فير كاتش Fair Catch   شركة سبق قيدها برقم    5667 قيدت فى 23-06-2019 برقم ايداع   3225 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل

23 - وضع الشركة تحت التصفية   شركة سبق قيدها برقم    8331 قيدت فى 05-12-2019 برقم ايداع   

6894 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل

24 - مزايا للبويات والصناعات الكيماويه   شركة سبق قيدها برقم    16974 قيدت فى 08-08-2021 برقم 

ايداع   5447 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل 00

25 - جرين فالى للتدريب على اللغات وتنمية المهارات   شركة سبق قيدها برقم    6358 قيدت فى 

07-08-2019 برقم ايداع   4135 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل

   GLUED FOR INTERACTIVE LEARNING                       26 - غلود للتعليم التفاعلى

شركة سبق قيدها برقم    11327 قيدت فى 18-08-2020 برقم ايداع   3680 وفى تاريخ  22-02-2023   تم 

محو - شطب السجل محو القيد من السجل

27 - استاد مصر   شركة سبق قيدها برقم    2448 قيدت فى 25-10-2018 برقم ايداع   2950 وفى تاريخ  

23-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل
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رأس المال

1 - اورانوس للمقاولت والتوريدات URANUS شركة سبق قيدها برقم     19336 قيدت فى 2021-10-26 

برقم ايداع    8809وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

2 - غاما للتشييد والبناء شركة سبق قيدها برقم     16009 قيدت فى 06-06-2021 برقم ايداع    3892وفى 

تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  200,000.000

3 - الموند للستيراد والتصدير ALMOND FOR IMPORT &EXPORT شركة سبق قيدها برقم     

1033 قيدت فى 20-06-2018 برقم ايداع    1176وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  3,000,000.000

4 - مون ستون لتجارة مواد المحاجر MOON STONE شركة سبق قيدها برقم     16311 قيدت فى 

22-06-2021 برقم ايداع    4351وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

1,000,000.000

5 - يو بي جي لحلول العمال )United Business Group - UBG( شركة سبق قيدها برقم     4624 

قيدت فى 25-03-2019 برقم ايداع    1756وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

500,000.000

6 - ايديكو للستثمار التعليمى شركة سبق قيدها برقم     6399 قيدت فى 08-08-2019 برقم ايداع    4192وفى 

تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  90,000,000.000

7 - كيه أند كيه للتوريدات العمومية K&K Trading شركة سبق قيدها برقم     20140 قيدت فى 

05-12-2021 برقم ايداع    10114وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000

8 - محمد فريد ابراهيم الحمادي و شريكة شركة سبق قيدها برقم     143 قيدت فى 25-03-2018 برقم ايداع    

147وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

9 - ام كي ميرشينتس ايجيبت MK Merchants Egypt شركة سبق قيدها برقم     20365 قيدت فى 

15-12-2021 برقم ايداع    10793وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000

10 - شركة ايهاب محمد عبد السلم حافظ ناجى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     28730 قيدت فى 

27-09-1993 برقم ايداع    3366وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

3,000,000.000

11 - المير ستيل للمقاولت والتوريدات العامة وتجارة الحديد والخرده شركة سبق قيدها برقم     28936 قيدت 

فى 21-02-2021 برقم ايداع    1127وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

1,000,000.000

12 - فن العمارة للمقاولت والتطوير والستثمار العقارى شركة سبق قيدها برقم     4226 قيدت فى 

03-03-2019 برقم ايداع    1192وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

3,000,000.000

13 - ايفر فريش للتصدير شركة سبق قيدها برقم     5275 قيدت فى 14-05-2019 برقم ايداع    2672وفى 

تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,100,000.000
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14 - سكيب ستيل للتجارة والتوريدات العمومية SCIB STEEL FOR TRADING شركة سبق قيدها برقم     

16403 قيدت فى 27-06-2021 برقم ايداع    4505وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  10,000,000.000

15 - التيسير تريد انترناشيونال لتكرير الزيوت والعلف شركة سبق قيدها برقم     28446 قيدت فى 

10-10-2019 برقم ايداع    42553وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000

16 - اكرم محمد وعلء الدين محمد شركة سبق قيدها برقم     4591 قيدت فى 24-03-2019 برقم ايداع    

1713وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

17 - فراعنة مصر للتجارة الدولية شركة سبق قيدها برقم     12944 قيدت فى 24-11-2020 برقم ايداع    

6191وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

18 - دار الهندسة للمقاولت والتجارة DETEC شركة سبق قيدها برقم     13783 قيدت فى 2021-01-11 

برقم ايداع    194وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

NAEST ADVERTISING AGENCY AND  19 - نايست للدعاية والعلن والتوريدات العمومية

GENERAL SUPPLIES شركة سبق قيدها برقم     11402 قيدت فى 24-08-2020 برقم ايداع    

3790وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000
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العناوين

1 - كابيتال هيلز للستثمار والتطوير العقاري Capital Hills شركة سبق قيدها برقم     3926 قيدت فى 

11-02-2019 برقم ايداع    778وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ) 

الوحدة الدارية ) Arkan F3-5-1A ( بأركان الجديد في مدينة الشيخ زايد -6 أكتوبر- الجيزة (.

2 - كابيتال هيلز للستثمار والتطوير العقاري Capital Hills شركة سبق قيدها برقم     3926 قيدت فى 

11-02-2019 برقم ايداع    778وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة ) 

مسطح الدور الول والثانى بالمبنى S1-A بمنطقة الداون تاون شارع التسعين الجنوبي- التجمع الخامس- القاهرة 

الجديدة (.

3 - نخبة عزة للتكنولوجيا Nokhba Azza شركة سبق قيدها برقم     5889 قيدت فى 09-07-2019 برقم 

ايداع    3517وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شقة رقم )9( – بالدور 

الرابع بعد الرضي – بمشروع جمعية 26 مارس للسكان التعاوني بشارع 146 شارع الهرم الرئيسي – قسم 

الهرم

4 - جولد لدارة الصيدليات شركة سبق قيدها برقم     14810 قيدت فى 27-12-2021 برقم ايداع    10837

وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع / الكائن بصيدلية د/ محمد عبيد 

والكائنة في 306 ش السودان

5 - جولد لدارة الصيدليات شركة سبق قيدها برقم     14810 قيدت فى 27-12-2021 برقم ايداع    10836

وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع الكائن بصيدلية د/ مدحت 

الحديثة والكائنة 377 شارع السودان امام الجراج

6 - جولد لدارة الصيدليات شركة سبق قيدها برقم     14810 قيدت فى 02-09-2021 برقم ايداع    6237وفى 

تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع / الكائن بصيدلية د/ مرقس ناجح 

والكائنة في العقار رقم 15 الكائن بشارع ترعة المنصورية - كفر الجبل

7 - جولد لدارة الصيدليات شركة سبق قيدها برقم     14810 قيدت فى 02-09-2021 برقم ايداع    6236وفى 

تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع الكائن بصيدلية / مازن عبد الفتاح 

والكائنة 42 شارع الهرم تقاطع شارع الوفاء والمل - الهرم

8 - جولد لدارة الصيدليات شركة سبق قيدها برقم     14810 قيدت فى 02-09-2021 برقم ايداع    6235وفى 

تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع / الكائن بصيدلية / محمد خليل 

والكائنة شارع إبراهيم شفيق من شارع لشين - الهرم

9 - جولد لدارة الصيدليات شركة سبق قيدها برقم     14810 قيدت فى 09-03-2021 برقم ايداع    1811وفى 

تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع / شارع المنشية الرئيسى - كفر 

طهرمس -  صيدلية / باسم جاب ا

10 - جولد لدارة الصيدليات شركة سبق قيدها برقم     14810 قيدت فى 09-03-2021 برقم ايداع    1820

وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع / 421 شارع الهرم ناصية 

شارع الديوانى -  . صيدلية / الشروق الكبرى

11 - احمد على مصطفى للمقاولت العامة شركة سبق قيدها برقم     24017 قيدت فى 22-06-2022 برقم 

ايداع    6158وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 16 حارة اليتيم - من شارع 

الفاتح - الجيزة
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12 - البركة لنشر وتوزيع الكتب شركة سبق قيدها برقم     24823 قيدت فى 08-08-2022 برقم ايداع    

7909وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة فرع /موقع ممارسة نشاط 

توريد توزيع المواد الغذائية والمجمدات )بالفرع الول :وحدة بالدور الرضي بالعقار 143 شارع مساكن ساقية 

مكي

13 - البركة لنشر وتوزيع الكتب شركة سبق قيدها برقم     24823 قيدت فى 08-08-2022 برقم ايداع    

7909وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع /موقع ممارسة توريد 

وتجارة الكتب الخارجية والمستلزمات المكتبية )بالفرع الثاني: محل بالعقار 80 بستان الكافوري

14 - دجله تورز شركة سبق قيدها برقم     28373 قيدت فى 29-03-2010 برقم ايداع    6805وفى تاريخ  

01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان : شقة رقم 20 بالدور الرابع - بالعقار 

رقم 10 ش جامعة الدول العربية - المهندسين - العجوزة - الجيزة . وبذلك ينقل القيد الى سجل تجارى استثمار 6 

اكتوبر

15 - اوبن تاون للمقاولت المتكاملة والتنمية العقارية شركة سبق قيدها برقم     135 قيدت فى 2018-03-22 

برقم ايداع    139وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ابراج النجوم عماره 4 

شقه 7 الدور الول - المريوطيه - الهرم

KEMECO EGYPT FOR GENERAL           16 - كيمكو ايجيبت للمقاولت العامه

CONTRACTING شركة سبق قيدها برقم     13163 قيدت فى 06-12-2020 برقم ايداع    6512وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة بلوك 4 – مدخل 2 – شقة 13 – شارع العبد 

800 - النهضة – السلم ثاني

17 - ممدوح مجدي محمد عوض وشريكه شركة سبق قيدها برقم     14855 قيدت فى 14-03-2021 برقم 

ايداع    1907وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة وحدة رقم 116 بالدور 

الول بالمبنى رقم 7 الكائن بالقطعة رقم 36 ) الجامعة البريطانية ( بالحى الخامس

18 - باكي أرت للنشاءات وخدمات النقل شركة سبق قيدها برقم     21662 قيدت فى 28-02-2022 برقم 

ايداع    2039وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة أ شارع نصر سليمان - 

متفرع من شارع الدقي – الدقي –

19 - شركة فيرمكس شركة سبق قيدها برقم     27795 قيدت فى 09-12-2018 برقم ايداع    1321وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس اضافة فرع / جمعية الشباب الوطنى - ناحية 

شندورة - مركز الجناين - قطعة 91 السويس

20 - راكو للتجارة والمقاولت شركة سبق قيدها برقم     28367 قيدت فى 12-08-1997 برقم ايداع    

15714وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - 63 شارع المنشية 

- ميدان الساعة - الطالبية - الجيزة . وبذلك ينقل القيد الى سجل تجارى استثمار 6 اكتوبر

21 - اللينس للصناعات الغذائية Alliance Food Manufacturing Company )ش.م.م( شركة سبق 

قيدها برقم     8241 قيدت فى 02-12-2019 برقم ايداع    6779وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط

 جزء من القطعة رقم G/2 في المنطقة الصناعية السادسة – 6 أكتوبر – الدورالرضي والول

22 - شركة المحروسة للسياحة شركة سبق قيدها برقم     8861 قيدت فى 05-02-2023 برقم ايداع    1603

وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شقة 13 الدور الثالث عقار 38 شارع 

الرياض من شارع سوريا العجوزة
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23 - شركة المحروسة للسياحة شركة سبق قيدها برقم     8861 قيدت فى 05-01-2020 برقم ايداع    51وفى 

تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع للشركة كائن في شقة 13 الدور 

الثالث عقار 38 شارع الرياض من شارع سوريا - العجوزة

24 - الشركة المصرية للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     8909 قيدت فى 05-06-2022 برقم ايداع    

5391وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع صيدلية / مروة محمد 

مصطفي و الكائنة في 16 شارع ابو الهول السياحي - نزلة السمان - الهرم

25 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     8909 قيدت فى 03-03-2021 برقم ايداع    

1700وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق / الفرع 7 شارع ركن الصفا - 

عمارة السواح - الهرم - ) المجموعة الوطنية الطبية (

26 - الشركة المصرية للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     8909 قيدت فى 05-06-2022 برقم ايداع    

5379وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع صيدلية د/ ياسر و مروة 

و الكائنة في 61 شارع السودان

27 - الشركة المصرية للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     8909 قيدت فى 05-06-2022 برقم ايداع    

5387وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع صيدلية / ولء عبدالعليم 

الجديدة و الكائنة في تقاطع اللبيني مع شارع عبد الحميد البطران ناصيه المريوطية - الهرم

28 - الشركة المصرية للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     8909 قيدت فى 05-06-2022 برقم ايداع    

5394وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع صيدلية / محمد عبد 

الرحيم و الكائنة في 132 شارع البحر العظم بجوار بنك السكندرية

29 - الشركة المصرية للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     8909 قيدت فى 05-06-2022 برقم ايداع    

5390وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع / صيدلية د/ مروان و د/ 

نهي و الكائنة في - مركز المدينة التجارى

30 - إيجى قطن للمنتجات القطنية )ش.ذ.م.م(

         EGYCOTTON FOR COTTON  PRODUCTS )L.L.C( شركة سبق قيدها برقم     

10345 قيدت فى 17-05-2020 برقم ايداع    2211وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة المركز الرئيسى وموقع -ممارسة النشاط الصناعي في : القطعة رقم 175 بالنطاق )ب( ضمن 

المخطط العام لمجمع سي بي سي الصناعي بالقطعة رقم 2 المنطقة الصناعية - التوسعات الشمالية وامتدادها – 

مدينة 6 أكتوبر.

31 - امان جروب للتنمية المستدامة شركة سبق قيدها برقم     12740 قيدت فى 04-11-2020 برقم ايداع    

5810وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج افتتاح فرع بالعنوان عمارة الحزب 

- مدينة نصر

32 - ميكانزم لخدمات السيارات و اليخوت شركة سبق قيدها برقم     21324 قيدت فى 10-02-2022 برقم 

ايداع    1326وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 6 محور خدمي اول المنطقة 

الصناعية الثانية مدينة 6 اكتوبر

33 - ايجيبت بيور اويل لتجارة الزيوتEGYPT PURE OIL شركة سبق قيدها برقم     28410 قيدت فى 

21-11-2018 برقم ايداع    49574وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل العنوان  : 158 ش 8 مدينة التحرير – امبابة – الجيزة . وبذلك ينقل القيد الى استثمار اكتوبر
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34 - الصديق لبيع وتجارة وتوزيع قطع غيار الجهزه المنزليه شركة سبق قيدها برقم     28462 قيدت فى 

15-11-2022 برقم ايداع    75918وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل العنوان : المحل رقم )14( بالمركز التجارى )مول الحرم التجارى ( بالدور الرضى بالمجاورة الثانية الحى 

الحادى عشر مدينة الشيخ زايد وبذلك ينقل الي مكتب سجل استثمار اكتوبر

35 - ميركاتس مصر التجارية Meerkats Egypt Trading Com شركة سبق قيدها برقم     28555 

قيدت فى 11-11-2021 برقم ايداع    53910وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة تعديل العنوان : الشقة رقم 1 بالدور الرضى - بالفيل المقامة على نصف قطعة رقم 66 الجهة الغربية - 

المجاورة 2 - الحى التاسع - وبذلك يتم نقل القيد الى استثمار اكتوبر

36 - أبل لصناعة مواد التعبئة والتغليف APPLE FOR THE PACKING INDUSTRY شركة سبق 

قيدها برقم     28602 قيدت فى 21-07-2020 برقم ايداع    22379وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان -  قطعة ارض رقم 5 - مشروع الولي لتنمية المناطق الصناعية 

القطعة رقم 6 تجمع الولي الصناعي - التوسعات الشمالية الصناعية - منطقة المطورين - منطقة السادس من 

اكتوبر - وبذلك ينقل القيد الى مكتب استثمار اكتوبر

37 - تالنت ديفلوبمنت )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     28674 قيدت فى 25-08-2010 برقم ايداع    

19120وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - شقة رقم 14 - 

الدور الول - جناح رقم ) ب ( - البرج الثالث - عقار رقم 32 - مدينة بيتكو- ش الهرم - الجيزة - وبذلك يتم نقل 

القيد الى مكتب استثمار اكتوبر

38 - إيتك لللت والبلستيك شركة سبق قيدها برقم     1139 قيدت فى 03-07-2018 برقم ايداع    1306

وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع الكائن فى / طريق ترعه 

الدهشورية بعد مدخل معسكر دهشور رقم 21 زمام سقارة البدرشين الجيزة

39 - جود فايبز برودكشن Good Vibes Production شركة سبق قيدها برقم     1504 قيدت فى 

06-08-2018 برقم ايداع    1767وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 131 

المنشية – فيصل  -

 Start Point For Management        &Distribution      40 - ستارت بوينت للدارة والتوزيع

شركة سبق قيدها برقم     6257 قيدت فى 01-08-2019 برقم ايداع    3996وفى تاريخ  06-02-2023   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة فولجا كونتينر رقم )2( كائن في FYVES MALL  الكائن بطريق وصلة 

دهشور بالقطاع الثالث والرابع بمدينة الشيخ زايد) ماركت وكافيه  (

41 - بوتيا للخدمات الطلبية شركة سبق قيدها برقم     7951 قيدت فى 17-11-2019 برقم ايداع    6374وفى 

تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح 45 شارع عزيز المصري - قسم عين 

شمس وبذلك يتم نقل القيد لسجل تجاري استثمار القاهرة

42 - لب سول الدوائية Lab Sol شركة سبق قيدها برقم     13575 قيدت فى 28-12-2020 برقم ايداع    

7155وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان /  10شارع البطل 

احمد عبد العزيز - الدقي

43 - حسان جروب للتجارة  والصناعة  و المقاولت  HASSAN GROUP شركة سبق قيدها برقم     

19676 قيدت فى 11-11-2021 برقم ايداع    9357وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان / وحدة رقم)303(بالدور الثالث - قطعه رقم )311( بالقطاع الثانى بمركز المدينه 

بالتجمع العمرانى الخامس - القاهرة الجديدة
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44 - فروت ماسترز للحاصلت الزراعية ) Fruit Masters for Agricultural Crops FMAC ( شركة 

سبق قيدها برقم     27765 قيدت فى 11-11-2019 برقم ايداع    47549وفى تاريخ  06-02-2023   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تعديل العنوان ليصبح / موقع ممارسة النشاط طريق المطار - بجوار 

العجيزى - مركز بدر- محافظة البحيرة - وذلك ينقل الى مكتب استثمار السكندرية

45 - التيسير تريد انترناشيونال لتكرير الزيوت والعلف شركة سبق قيدها برقم     28446 قيدت فى 

10-10-2019 برقم ايداع    42553وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

عقار رقم 42 الهرام بلزا – شقة 105 – شارع الهرم وبذلك يتم نقل القيد من سجل تجارى أستثمار القاهرة

46 - ذوات للتجارة والتوزيع شركة سبق قيدها برقم     28461 قيدت فى 06-06-2022 برقم ايداع    35234

وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - 2 ش محمد الشرقاوى - 

الهرم -

47 - الموند للستيراد والتصدير ALMOND FOR IMPORT &EXPORT شركة سبق قيدها برقم     

1033 قيدت فى 20-06-2018 برقم ايداع    1176وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة الغاء الفرع الدور الوضى بالمخازن رقم 269 منطقة مخازن الشباب 300م المنطقة الصناعية 

امتداد الصناعية -

48 - الموند للستيراد والتصدير ALMOND FOR IMPORT &EXPORT شركة سبق قيدها برقم     

1033 قيدت فى 31-10-2019 برقم ايداع    6009وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة الغاء الفرع الدور الوضى بالمخازن رقم 269 منطقة مخازن الشباب 300م المنطقة الصناعية 

امتداد الصناعية -

Commercial Agency For                          49 - شركة الوكالة التجارية للستيراد والتصدير

Import & Export C.A شركة سبق قيدها برقم     6088 قيدت فى 24-07-2019 برقم ايداع    3784وفى 

تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان / مقر ادارى بالعقار رقم 139/ أ 

- الدور الول - شارع المريوطيه - طريق سقارة - قسم الهرم -

50 - الصفا للدعاية والعلن AlSafa Advertising شركة سبق قيدها برقم     8717 قيدت فى 

25-12-2019 برقم ايداع    7453وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة سنتر 

بدر الدين مكتب رقم 45 – البستان مول بدر الدين – الشيخ زايد

51 - الشركة المصرية للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     8909 قيدت فى 05-06-2022 برقم ايداع    

5392وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع صيدلية / علء الدين 

الجيوشي الجديدة و الكائنة في 40 شارع عبد المنعم رياض - المهندسين

52 - المصرية للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     8909 قيدت فى 19-01-2022 برقم ايداع    558وفى 

تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع / الحى الول المجاورة الولى عمارة 

9 صيدلية ولء الجديدة

53 - المصرية للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     8909 قيدت فى 19-01-2022 برقم ايداع    552وفى 

تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع / 408 ش الهرم محل 3 بجوار 

المحافظة - صيدلية حمزة منتصر

54 - اليمنية لدارة وتسويق المحروقات شركة سبق قيدها برقم     15758 قيدت فى 20-05-2021 برقم ايداع    

3469وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع الدور الرضي برقم 

365 شارع السودان
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55 - اليمنية لدارة وتسويق المحروقات شركة سبق قيدها برقم     15758 قيدت فى 20-05-2021 برقم ايداع    

3469وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الدور الول برقم 365 شارع 

السودان

56 - اور لتمويل المشروعات متناهية الصغر - وسيلة شركة سبق قيدها برقم     16576 قيدت فى 

08-07-2021 برقم ايداع    4795وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتاح 

فرع الدور الثالث ببرج جمال ابو زيد – شارع الجلء – بجوار مستشفى أبو تيج العام

57 - اور لتمويل المشروعات متناهية الصغر - وسيلة شركة سبق قيدها برقم     16576 قيدت فى 

08-07-2021 برقم ايداع    4795وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتاح 

فرع ميدان اسماء ا الحسنى – برج ابو حشيش – الدور الثاني – اعلى مطعم بهية

58 - اور لتمويل المشروعات متناهية الصغر - وسيلة شركة سبق قيدها برقم     16576 قيدت فى 

08-07-2021 برقم ايداع    4795وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتاح 

فرع ش مصطفى كامل – متفرع من ش يسرى راغب – عمارة ممدوح ميلد

59 - اور لتمويل المشروعات متناهية الصغر - وسيلة شركة سبق قيدها برقم     16576 قيدت فى 

08-07-2021 برقم ايداع    4795وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتاح 

فرع الدور الول علوي – عمارة الورداني – شارع الجمهورية

60 - اور لتمويل المشروعات متناهية الصغر - وسيلة شركة سبق قيدها برقم     16576 قيدت فى 

08-07-2021 برقم ايداع    4795وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتاح 

فرع شارع رعاية الطفل – امام مكتب تصريح العمل

61 - اور لتمويل المشروعات متناهية الصغر - وسيلة شركة سبق قيدها برقم     16576 قيدت فى 

08-07-2021 برقم ايداع    4795وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتاح 

فرع ش جناين ايوب – بجوار الكوبري البحري – اعلى كشري الزعيم

62 - اور لتمويل المشروعات متناهية الصغر - وسيلة شركة سبق قيدها برقم     16576 قيدت فى 

08-07-2021 برقم ايداع    4795وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتاح 

فرع شارع ابو بكر الصديق – اول منزل ابو جبل – بجوار حلواني الندلس

63 - اور لتمويل المشروعات متناهية الصغر - وسيلة شركة سبق قيدها برقم     16576 قيدت فى 

08-07-2021 برقم ايداع    4795وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتاح 

فرع ابنوب – شارع الجمهورية – امام مجلس مدينة ابنوب – بجوار بنك السكندرية

64 - بايواكسون BIOAXON شركة سبق قيدها برقم     24880 قيدت فى 10-08-2022 برقم ايداع    

8056وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة وموقع ممارسة النشاط الصناعى / 

المصنع المقام على قطعة 442 بالمنطقة الصناعية مخازن الشباب .

65 - الذهبية للستيراد والتجارة الداخلية شركة سبق قيدها برقم     25808 قيدت فى 27-09-2022 برقم ايداع    

10208وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شقة 1 عقار 2 شارع غيد العزيز 

السكري الزهراء - الكنيسة - العمرانية

66 - فرع شركة الستشاريون اورينتال جلوبال المحدودة Oriental Consultants Global Co Ltd طبقا 

لقانون اليابان شركة سبق قيدها برقم     28503 قيدت فى 27-03-2017 برقم ايداع    11221وفى تاريخ  

07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان : الشقة رقم 901 بالعقار رقم 41 الكائن 

في شارع لبنان - المهندسين- قسم العجوزة - محافظة الجيزة.
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67 - جروكسيل Growxcel شركة سبق قيدها برقم     28586 قيدت فى 10-03-2020 برقم ايداع    

11498وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - عقار رقم 16 - 

ميدان سليمان - الدقى - الجيزة - وبذلك ينقل القيد الى استثمار اكتوبر

68 - خدمات المشاريع المتناهيه الصغر )ريفى( ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     28587 قيدت فى 

04-06-2007 برقم ايداع    10665وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل العنوان - الوحده رقم F4 / 3 و F4 / 4 اعلى دور ) SKYWALK ( بالمبنى رقم F4 الدور الثالث 

والرابع الكائن ضمن مكونات مشروع امتداد اركان 2 - المقام على القطعة رقم ) 29 - 30 - 32 ( بمحور 

الكريزى ووتر - بمدينة الشيخ زايد - الجيزة . وبذلك ينقل القيد الى سجل تجارى استثمار اكتوبر

69 - شيب تو بوكس جروب SHIP TO BOX GROUP شركة سبق قيدها برقم     1192 قيدت فى 

09-07-2018 برقم ايداع    1380وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة وحدة 

رقم 306 – الدور الثالث مبنى  - B2  كابيتال بيزنس بارك – محور 26 يوليو – الشيخ زايد –

70 - اكاسيا لتجارة وتوزيع العطارة والعشاب شركة سبق قيدها برقم     1447 قيدت فى 23-11-2021 برقم 

ايداع    9748وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق فرع / 18 شارع 

حسب النبى من ش احمد كامل خلف محافظة الجيزة العمرانية

71 - اكاسيا لتجارة وتوزيع العطارة والعشاب شركة سبق قيدها برقم     1447 قيدت فى 21-01-2021 برقم 

ايداع    511وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق فرع / منفذ بيع العطاره 

والعشاب بالعنوان : محل بالعقار رقم ) 44 ( شارع النصار

72 - اكاسيا لتجارة وتوزيع العطارة والعشاب شركة سبق قيدها برقم     1447 قيدت فى 13-04-2021 برقم 

ايداع    2781وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع / محل بالعقار 

رقم )24(  شارع حسب النبى من شارع الشرقاوى ـ ) منفذ بيع لمنتجات الشركه (

73 - شركة الصحة والغذاء للعشاب و مستخلصاتها ) ش . ذ . م . م ( شركة سبق قيدها برقم     1447 قيدت فى 

31-07-2018 برقم ايداع    1691وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح 

فرع / محل تجاري بالعقار رقم 2 شارع مصطفي أمين – متفرع من شارع الملك فيصل – الكوم الخضر – قسم 

الطالبية

74 - شركة الصحة والغذاء للعشاب و مستخلصاتها ) ش . ذ . م . م ( شركة سبق قيدها برقم     1447 قيدت فى 

31-07-2018 برقم ايداع    1691وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

غلق الفرع الكائن فى محل بالعقار فى شارع الثلثين امام عيادات البقيع - بجوار فرع شركه we - العصافرة 

امتداد شارع المعهد الدينى قسم المنتزه ثانى

75 - شركة الصحة والغذاء للعشاب و مستخلصاتها ) ش . ذ . م . م ( شركة سبق قيدها برقم     1447 قيدت فى 

31-07-2018 برقم ايداع    1691وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

غلق الفرع الكائن محل بالعقار 81 شارع الملك حفنى - مدينه فيصل - سيدى بشر قبلى - المنتزاول

76 - شركة الصحة والغذاء للعشاب و مستخلصاتها ) ش . ذ . م . م ( شركة سبق قيدها برقم     1447 قيدت فى 

31-07-2018 برقم ايداع    1691وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اغلق 

الفرع الكائن / محل 2 بالدور الرضى بالعقار رقم 24 يثرب حالى )16( نتظيم - الدقى

77 - شركة الصحة والغذاء للعشاب و مستخلصاتها ) ش . ذ . م . م ( شركة سبق قيدها برقم     1447 قيدت فى 

31-07-2018 برقم ايداع    1691وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق 

الفرع الكائن /محل بالعقار رقم 24 شارع حسب النبي ناصية شارع الشرقاوي
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78 - شركة الصحة والغذاء للعشاب و مستخلصاتها ) ش . ذ . م . م ( شركة سبق قيدها برقم     1447 قيدت فى 

31-07-2018 برقم ايداع    1691وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق 

الفرع الكائن فى / 18شارع حسب النبى من ش احمد كامل خلف محافظة الجيزة العمرانية

79 - شركة الصحة والغذاء للعشاب و مستخلصاتها ) ش . ذ . م . م ( شركة سبق قيدها برقم     1447 قيدت فى 

31-07-2018 برقم ايداع    1691وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق 

الفرع الكائن فى / محل بالعقار رقم 44 ش النصار - الدقى

80 - شركة الصحة والغذاء للعشاب و مستخلصاتها ) ش . ذ . م . م ( شركة سبق قيدها برقم     1447 قيدت فى 

31-07-2018 برقم ايداع    1691وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق 

الفرع الكائن فى / محل رقم 24 شارع حسب النبى من شارع الشرقاوى

81 - شركة الصحة والغذاء للعشاب و مستخلصاتها ) ش . ذ . م . م ( شركة سبق قيدها برقم     1447 قيدت فى 

31-07-2018 برقم ايداع    1691وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء 

الفرع محل 2 الدور الرضي بالعقار رقم 122 ش الملك فيصل - الهرم - الجبزة

82 - اكاسيا لتجارة وتوزيع العطارة والعشاب شركة سبق قيدها برقم     1447 قيدت فى 21-02-2019 برقم 

ايداع    1010وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع / محل بالدور 

الرضي العقار رقم 24 ش يثرب حالي ) 16 تنظيم (

83 - اكاسيا لتجارة وتوزيع العطارة والعشاب شركة سبق قيدها برقم     1447 قيدت فى 21-02-2019 برقم 

ايداع    1011وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع / محل رقم 2 

الدور الرضي العقار رقم 122 ش الملك فيصل - الهرم

84 - اكاسيا لتجارة وتوزيع العطارة والعشاب شركة سبق قيدها برقم     1447 قيدت فى 18-10-2021 برقم 

ايداع    8611وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع / محل بالعقار 

رقم 24 شارع حسب النبي ناصية شارع الشرقاوي - قسم العمرانية

85 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     8909 قيدت فى 29-06-2022 برقم ايداع    

6515وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف غلق الفرع الكائن بصيدلية د/ 

حسين محمد و الكائنة في صلح سالم - المرماح

86 - الشركة المصرية للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     8909 قيدت فى 05-06-2022 برقم ايداع    

5383وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع صيدلية د/ محمود 

العجرمي الجديدة و الكائنة في 17 شارع الكعبيش - الطوابق فيصل

87 - جى مارت للتجارة اللكترونية 

G-Mart For Online Trade شركة سبق قيدها برقم     13950 قيدت فى 20-01-2021 برقم ايداع    

457وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 173  )و( – فيل 2 – حدائق الهرام

88 - سارنديب للصناعات الغذائية serendibfood industries شركة سبق قيدها برقم     15139 قيدت 

فى 30-03-2021 برقم ايداع    2405وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

قطعة الرض الصناعية وماعليها من مبانى رقم ) 24 ( _ المحور الخدمى الول _ المنطقة الصناعية الثانية _ 6 

أكتوبر

89 - اتش ار ام لتصنيع الحذية HRM شركة سبق قيدها برقم     16656 قيدت فى 13-07-2021 برقم ايداع    

4927وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح طريق ترعة الدهشورية بعد 

مدخل معسكر دهشور رقم 21 زمام سقارة - البدرشين

Page 147 of 275 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

90 - اون تارجت لتسويق السلع والمنتجات ON TARGET FOR MARKETING شركة سبق قيدها برقم     

23589 قيدت فى 05-06-2022 برقم ايداع    5407وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان /  الوحدة رقم  104 مول جولف كورنر حدائق اكتوبر

91 - اون تارجت لتسويق السلع والمنتجات ON TARGET FOR MARKETING شركة سبق قيدها برقم     

23589 قيدت فى 05-06-2022 برقم ايداع    5407وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القليوبية افتتاح فرع بالعنوان /  الوحدة رقم  A109 مول العبور – مدينة العبور – القليوبيه.

92 - اون تارجت لتسويق السلع والمنتجات ON TARGET FOR MARKETING شركة سبق قيدها برقم     

23589 قيدت فى 05-06-2022 برقم ايداع    5407وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / الوحدة رقم 14/13 ش الخمسين

 زهراء المعادى – المعادى

93 - اون تارجت لقامة وتشغيل و ادارة المطاعم والكافيهات ON TARGET شركة سبق قيدها برقم     

23589 قيدت فى 05-06-2022 برقم ايداع    5407وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان /  الوحدة رقم  104 مول جولف كورنر حدائق اكتوبر

94 - اون تارجت لقامة وتشغيل و ادارة المطاعم والكافيهات ON TARGET شركة سبق قيدها برقم     

23589 قيدت فى 05-06-2022 برقم ايداع    5407وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / الوحدة رقم 14/13 ش الخمسين

 زهراء المعادى – المعادى

95 - اون تارجت لقامة وتشغيل و ادارة المطاعم والكافيهات ON TARGET شركة سبق قيدها برقم     

23589 قيدت فى 05-06-2022 برقم ايداع    5407وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القليوبية افتتاح فرع بالعنوان /  الوحدة رقم  A109 مول العبور – مدينة العبور – القليوبيه.

96 - امداد للتجارة والمقاولت Emdad for Trading and Contracting شركة سبق قيدها برقم     

24373 قيدت فى 06-07-2022 برقم ايداع    6790وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة عقار رقم 38- شارع البستان- الشيخ زايد

97 - انتلسيا ايجيبت للتصالت INTELCIA EGYPT FOR COMMUNICATIONS شركة سبق 

قيدها برقم     28225 قيدت فى 25-12-2022 برقم ايداع    88406وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح فرع بالعنوان / الدور الثانى مبنى التعهيد بمنطقة التكنولوجية .

98 - سيف جارد للمن والحراسة ش م م شركة سبق قيدها برقم     28544 قيدت فى 18-08-2019 برقم ايداع    

33798وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - مبنى ترافكو 

الدارى الكائن على امتداد محور 26 يوليو - الشيخ زايد - 6 اكتوبر - الجيزة وبذلك ينقل القيد الى سجل تجارى 

استثمار اكتوبر

99 - مايلز تريد للتوريدات شركة سبق قيدها برقم     28580 قيدت فى 16-06-2021 برقم ايداع    27356

وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان : 12  برج الرحمن شارع 

منشية البكاري الدور الخامس فيصل قسم الهرم محافظة الجيزة وبذلك ينقل القيد لمكتب سجل تجاري استثمار 

اكتوبر

 - 100

آزار ايلندز للتطوير العمرانى "Azzar  Islands Development  "  )ش.م.م( شركة مساهمة شركة سبق 

قيدها برقم     28590 قيدت فى 26-05-2008 برقم ايداع    11118وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة الجيزة 8 شارع ويصا واصف – برج المراء –  متفرع من شارع مراد  وذلك يتم نقل 

القيد .
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101 - السلطانة جروب لتجاره الجمله والتجزئه  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     28649 قيدت فى 

30-09-2021 برقم ايداع    46002وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل العنوان محل المساحه رقم K 58 بالمركز التجاري - مول العرب - قسم مدينة السادس من اكتوبر - 

الجيزهوبذلك ينقل القيد الي استثمار اكتوبر  .

102 - ايريك لعمال التبريد والتكييف والكهرباء شركة سبق قيدها برقم     907 قيدت فى 04-06-2018 برقم 

ايداع    1008وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع للشركة بالعنوان 

الكائن في 33 شارع فتحي ابو القمصان بالمسله الجديده

103 - عبد الرحمن عفيفي حنفي محمود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     1886 قيدت فى 12-09-2018 برقم 

ايداع    2250وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة العقار رقم 1719شارع 

الربعين مج 8ح3 مدينة 6اكتوبر

104 - يو بي جي لحلول العمال )United Business Group - UBG( شركة سبق قيدها برقم     4624 

قيدت فى 25-03-2019 برقم ايداع    1756وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة مشروع سوناتا الربيع - الدور الرضي - ميدان الحرية - المحور المركزي الخدمي- 6 أكتوبر

VEZEETA E -                                                          105 - فيزيتا إي كومرس

COMMERCE  شركة سبق قيدها برقم     12319 قيدت فى 13-10-2020 برقم ايداع    5129وفى تاريخ  

09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع بالعنوان / صيدلية إيمان الكائنة في الحي 

العاشر - عمارة 46 - المحور المركزي - امام النصر الرياضي - 6 أكتوبر - )فيزيتا 4(

106 - بصائر العيون للخدمات الطبية شركة سبق قيدها برقم     20656 قيدت فى 04-01-2022 برقم ايداع    

92وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع الكائن شقه بالدور الثالث 

العلوى مركز جراحات العيون التخصصى 24 شارع مراد

107 - ريجسكو للمقاولت الهندسية شركة سبق قيدها برقم     20661 قيدت فى 04-01-2022 برقم ايداع    

97وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع محل 8 مول الجمهورية - 

امتداد على الدين - 6 اكتوبر ثانى

108 - وليد فتحى احمد على وشريكته شركة سبق قيدها برقم     28529 قيدت فى 13-07-2009 برقم ايداع    

14692وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة وحدة رقم b/)5(  - الدور السادس 

- المبنى رقم )F3( - مشروع أركان المقام على قطعة رقم )31( - محور الكريزي وتر - مدينة الشيخ زايد  وبذلك 

يتم نقل القيد الى استثمار اكتوبر

109 - طيبه رنين للتجاره والصناعه شركة سبق قيدها برقم     3503 قيدت فى 10-01-2019 برقم ايداع    

196وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان  /  بالعقار المقام 

على قطعتى الرض رقم )22/3( تقسيم بلوك 60 - الشطر مدينة زهراء المعادى

110 - التامودا انترناشونال                 AL Tamoda international شركة سبق قيدها برقم     6093 

قيدت فى 24-07-2019 برقم ايداع    3789وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة الوحده رقم G405 الكائنه بالمجمع التجاري - ) مول العرب ( في ميدان جهينه

111 - وايت سكرين white screen شركة سبق قيدها برقم     6237 قيدت فى 31-07-2019 برقم ايداع    

3972وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية قاعه سينما امير - 41 شارع 

فؤاد - تقاطع شارع صفيه زغلول - محطة الرمل
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112 - احمد على وشريكه شركة سبق قيدها برقم     7203 قيدت فى 03-10-2019 برقم ايداع    5326وفى 

تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة قطعة رقم 239 , 251 المنطقة الصناعية إمتداد 

الثالثة

113 - احمد على وشريكه شركة سبق قيدها برقم     7203 قيدت فى 03-10-2019 برقم ايداع    5326وفى 

تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة قطعة رقم 238 المنطقة الصناعية إمتداد الثالثة

114 - فوود انك Food inc شركة سبق قيدها برقم     13592 قيدت فى 28-12-2020 برقم ايداع    7191

وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 0

115 - كليمافاك CLIMAVAC شركة سبق قيدها برقم     15461 قيدت فى 20-04-2021 برقم ايداع    

2929وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة القطعه رقم 21 بالكيلو 26 - طريق 

اسكندريه الصحراوي - منطقه ال 1000 فدان - ابو رواش

116 - احمد محمود محمد شاهين وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     16415 قيدت فى 28-06-2021 برقم 

ايداع    4522وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة المركز الرئيسي وموقع 

ممارسة النشاط /  54 ش ترعة المريوطية – الدور الخامس – الهرم –

117 - برنت سكوير   PRINT SQUARE شركة سبق قيدها برقم     19256 قيدت فى 2021-10-20 

برقم ايداع    8665وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة قطعه رقم 27 - 

المنطقه الصناعيه - ابو رواش - طريق السكندريه الصحراوى ك 26

118 - ستو ماك لدارة المطاعم STOMACH شركة سبق قيدها برقم     22353 قيدت فى 2022-04-06 

برقم ايداع    3578وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع:  قطعة رقم 

)417( - الحى الول - المجاورة الثانية

144 - مهران للتجاره العامه والتوزيع شركة سبق قيدها برقم     22040 قيدت فى 20-03-2022 برقم ايداع    

2910وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع محل 19 بلوك )س61( 

الشطر العاشر – زهراء

145 - مهران للتجاره العامه والتوزيع شركة سبق قيدها برقم     22040 قيدت فى 20-03-2022 برقم ايداع    

2910وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محل 22 ش –التحرير

119 - باستاويسى لتقديم الوجبات الجاهزة شركة سبق قيدها برقم     23722 قيدت فى 30-05-2011 برقم 

ايداع    9150وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة المحل رقم G24 بالدور 

الرضي بالمركز التجاري المسمى ) اهرام مول ( والكائن بالقطعه رقم 1/16 جزء )ج( منطقه خدمات )ط( من 

تقسيم الجمعيه التعاونيه لبناء المساكن وتعمير صحراء الهرام - خارج زمام نزله السمان

120 - باستاويسى لتقديم الوجبات الجاهزة شركة سبق قيدها برقم     23722 قيدت فى 30-05-2011 برقم 

ايداع    9150وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الوحده رقم H5 بمنتزه 

عابدين والكائن امام مبنى رئاسة محافظة القاهره

121 - باستاويسى لتقديم الوجبات الجاهزة شركة سبق قيدها برقم     23722 قيدت فى 30-05-2011 برقم 

ايداع    9150وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع ليصبح 

الوحده رقم 6 بالدور الرضي بالمول التجاري المسمى مول دريمز والكائن على القطعه 56 و 57 و 58 مركز 

خدمات التجمع الخامس

122 - باستاويسى لتقديم الوجبات الجاهزة شركة سبق قيدها برقم     23722 قيدت فى 30-05-2011 برقم 

ايداع    9150وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن فى 

العقار رقم 13 المقام على قطعه الرض رقم 527 شارع 9 ميدان النافورة
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123 - ناس للشحن والتجارة الدولية 

Nas for shipping and international trading شركة سبق قيدها برقم     24440 قيدت فى 

17-07-2022 برقم ايداع    6920وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط مكتب 

رقم )2( - عمارة)152 ( المركزية - وبذلك يتم نقل القيد

124 - الصديق لبيع وتجارة وتوزيع قطع غيار الجهزه المنزليه شركة سبق قيدها برقم     28462 قيدت فى 

15-11-2022 برقم ايداع    75918وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محل 

رقم )6( بالطابق الرضى سنتر الجهاز  )ابوجاموس ( الحى السادس  بمدينة السادس

125 - مركز التعليم الدولي International Education center شركة سبق قيدها برقم     9126 قيدت فى 

20-01-2020 برقم ايداع    440وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 

عمارة بنك القاهرة - الدور 3 - المحور المركزي - الحي السابع - غرفة 3

126 - شركة مجموعة خيرات الدولية للستثمار العقاري Khirat International Group شركة سبق قيدها 

برقم     12480 قيدت فى 21-10-2020 برقم ايداع    5393وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة الجيزة قطعة رقم خ 3 - مجموعة المرحلة الثالثه - مجاورة الخدمات المركزية -  بمشروع الخمائل 

- مدينة السادس من اكتوبر

127 - تو كرمنا TO KARAMNA شركة سبق قيدها برقم     16178 قيدت فى 15-06-2021 برقم ايداع    

4154وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع محل بالدور الرضي  

19 شارع جزيرة العرب ـ المهندسين تحت اسم ) مطعم تو كرمنا  (

128 - احمد حسين احمد القبانى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     19223 قيدت فى 18-10-2021 برقم ايداع    

8606وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الوحدة رقم)AW-433( بالدور 

الرضي )AVENUE(والكائنة بمشروع اركان 2 محور كريزي ووتر –مدخل الشيخ زايد2- مدينة الشيخ زايد

129 - ايجي ريك EGY REC شركة سبق قيدها برقم     19549 قيدت فى 07-11-2021 برقم ايداع    

9157وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا 18شارع خطاب الطوابين شقه 4 مركز 

نجع حمادي

130 - ايجي ريك EGY REC شركة سبق قيدها برقم     19549 قيدت فى 07-11-2021 برقم ايداع    

9157وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا 18 شارع خلف الطوابين- شقة 4 مركز 

نجع حمادى

131 - ايجي ريك EGY REC شركة سبق قيدها برقم     19549 قيدت فى 07-11-2021 برقم ايداع    

9157وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية شقة 1 عمارة 12 بلوك 29 قطاع 

64

132 - النهوض للتطوير الرياضى  SpoRev Group شركة سبق قيدها برقم     19917 قيدت فى 

23-11-2021 برقم ايداع    9751وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

الوحده الدارية  رقم ) D1-5 ( بالدور الثانى - مول المعز

133 - ميم للمنتجات الطبيعية  MIM FOR NATURAL PRODUCTS شركة سبق قيدها برقم     

23313 قيدت فى 19-05-2022 برقم ايداع    4777وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة المنوفية المصنع المقام على الوحدة رقم 130 مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة – المنطقة الصناعية 

المطورين – السادات
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134 - أرتي الجياني    ARTI ALGIANI شركة سبق قيدها برقم     25793 قيدت فى 26-09-2022 برقم 

ايداع    10162وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة قطعة رقم 118 – المنطقة 

الصناعية بولريس – التوسعات الشمالية – 6 اكتوبر

135 - بصمه تكنولوجى المحدوده   BUSMA TECHNOLOGY LTD شركة سبق قيدها برقم     28299 

قيدت فى 15-11-2021 برقم ايداع    54119وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة مركز خدمات رقم 1 – محل رقم 4 – شارع بلزا مول – حدائق أكتوبر

136 - ليمتلس للمستحضرات الصيدلية والمكملت الغذائية           

Limitless For Pharmaceuticals And Supplements شركة سبق قيدها برقم     28592 قيدت 

فى 08-07-2021 برقم ايداع    31666وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل العنوان : الدور الول بالمبنى الدارى القطعة رقم 78 المنطقة الصناعية السادسة وبذلك يتم نقل القيد الى 

استثمار اكتوبر

137 - هوم كرياشنز اند ديفيلوبمنت للمقاولت شركة سبق قيدها برقم     5570 قيدت فى 16-06-2019 برقم 

ايداع    3099وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الشقة رقم 1 - عقار 1 أ - 

شارع مكه المكرمة - المجاورة 3 - الحى السابع -

138 - هوم كرياشنز اند ديفيلوبمنت للمقاولت شركة سبق قيدها برقم     5570 قيدت فى 16-06-2019 برقم 

ايداع    3099وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع الكائن فى / 

الشقة رقم 1 - عقار 1 أ - شارع مكه المكرمة - المجاورة 3 - الحى السابع -

139 - هوم كرياشنز اند ديفيلوبمنت للمقاولت شركة سبق قيدها برقم     5570 قيدت فى 25-11-2020 برقم 

ايداع    6227وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع الكان فى /الشقة 

رقم 1 - عقار 1 أ - شارع مكه المكرمة - المجاورة 3 - الحى السابع -

140 - ويل لدارة وتشغيل الصيدليات WELL شركة سبق قيدها برقم     7937 قيدت فى 14-11-2019 برقم 

ايداع    6355وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة بيفرلي هيلز G5  الدور 

الرضي – المجمع التجاري رقم 3 – المنطقة )أ (

141 - ويل لدارة وتشغيل الصيدليات WELL شركة سبق قيدها برقم     7937 قيدت فى 14-11-2019 برقم 

ايداع    6355وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع / بيفرلى هيلز 

G5 - الدور الرضى - المجمع التجارى رقم 3 - المنطقة أ

142 - ويل لدارة وتشغيل الصيدليات WELL شركة سبق قيدها برقم     7937 قيدت فى 03-09-2020 برقم 

ايداع    4111وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع / بيفرلى هيلز 

G5 - الدور الرضى - المجمع التجارى رقم 3 - المنطقة أ

143 - محمد ابوالعلمحمد ناصف وشريكه شركة سبق قيدها برقم     9880 قيدت فى 27-02-2020 برقم ايداع    

1522وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة فرع ادارى ق1 / 3 / 55 

مكتب رقم 1 جولدن مول

146 - اى ايفنتس كونسيبتس للحفلت I EVENTS CONCEPTS شركة سبق قيدها برقم     28623 

قيدت فى 03-02-2022 برقم ايداع    6417وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة تعديل العنوان / وحدة رقم )B1-F-04( الدور الول بالمبني رقم ))B1, الكائن بالقطعة رقم 12 محور 

كريزي ووتر - وبذلك يتم نقل القيد
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147 - المبراطور للمجوهرات شركة سبق قيدها برقم     28650 قيدت فى 19-07-2022 برقم ايداع    

44891وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - محلت رقم ) 

119 - 120 - 121 ( - المجمع التجارى والدارى ) مجمع ماجده للفنون ( - القطعة رقم 1 - 3 - المحور 

المركزى - السادس من اكتوبر - الجيزة - وبذلك ينقل القيد الى محافظة الجيزة

148 - اليكس كيميكال للتعبئة والتغليف Alex Chemical For Packing and Packaging . )ش.م.م( 

شركة سبق قيدها برقم     28698 قيدت فى 25-04-2021 برقم ايداع    2552وفى تاريخ  2023-02-14   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة المركز الرئيسى موقع ممارسة النشاط الصناعى فى : قطعة رقم 62-61 

بالمنطقة الصناعية الرابعة -

149 - اليكس كيميكال للتعبئة والتغليف Alex Chemical For Packing and Packaging . )ش.م.م( 

شركة سبق قيدها برقم     28698 قيدت فى 25-04-2021 برقم ايداع    2552وفى تاريخ  2023-02-14   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء  موقع ممارسة النشاط الصناعى فى : قطعة رقم 61-62 بالمنطقة 

الصناعية الرابعة -

Sphinx For Aluminum Idustry And          150 - سفنكس لصناعة وتجارة اللومنيوم - اليوسفنكس

Trade- Alusphinx شركة سبق قيدها برقم     3324 قيدت فى 27-12-2018 برقم ايداع    4145وفى 

تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف قطعة رقم 35.34 - قطاع كيماوي- المنطقة 

الصناعية ) 31/4صناعات ثقيلة (

Sphinx For Aluminum Idustry And          151 - سفنكس لصناعة وتجارة اللومنيوم - اليوسفنكس

Trade- Alusphinx شركة سبق قيدها برقم     3324 قيدت فى 27-12-2018 برقم ايداع    4145وفى 

تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة العقار رقم 623/621 شارع العمران متفرع من 

ش محمد بدوى -قسم 6اكتوبر

152 - الشركة الشرقية "" إيسترن كومبانى "" ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     6069 قيدت فى 2019-07-22 

برقم ايداع    3760وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية اضافة فرع 10 شارع 

عبدالعال خلف مستشفى المبره

153 - كيرف ايه اي للحلول البرمجية والتدريب

CURVE A.I FOR SOFTWARE SOLUTAIONS AND TRAINING شركة سبق قيدها برقم     

15622 قيدت فى 05-05-2021 برقم ايداع    3213وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة اصبح 116 أ شارع التحرير
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161 - شركة تريند جولد شوز

 TREND GOLD SHOES شركة سبق قيدها برقم     18408 قيدت فى 02-09-2021 برقم ايداع    

6254وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح /  59 طريق 

كرداسة صفط اللبن

162 - رصد للحاق العمالة المصرية بالداخل و الخارج شركة سبق قيدها برقم     18709 قيدت فى 

16-09-2021 برقم ايداع    6765وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 

شقة 13 بالدور الرابع بالعقار رقم ) 15 ( شارع السودان

163 - اكواريس كابيتال للتجارة والستشارات 

AQUARIUS CAPITAL FOR TRADING AND CONSULTING شركة سبق قيدها برقم     

22229 قيدت فى 29-03-2022 برقم ايداع    3311وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة افتتاح فرع للشركة لتجارة الجملة والتجزئة للحاصلت الزراعية والخضروات والفاكهة والتمور 

بكافة انواعهم والزيتون ومشتقاتة ومنتجاتة بكافة انواعها ومنتجات اللبان والعصائر واللحوم والدواجن والسماك 

في العنوان التالي: الوحده رقم 2/3 المبني رقم 3 مول اركان بلزا – الشيخ زايد الجيزة الجيزة بسمة تجارية ) 

.  GOOD SEED) البذرة الجيدة

164 - اكوان للتطوير والستثمار العقاري ش م م شركة سبق قيدها برقم     28651 قيدت فى 2016-07-19 

برقم ايداع    22164وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - 22 

شارع نادى الصيد - الدقى - الجيزة . وبذلك ينقل القيد الى سجل تجارى استثمار 6 اكتوبر

165 - أكسيس ليف لخدمات متحدى العاقه Access Life شركة سبق قيدها برقم     28686 قيدت فى 

26-08-2019 برقم ايداع    34945وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل العنوان : : مكتب رقم 21 – الوحدة 20 شارع احمد الشاطوري - وبذلك ينقل القيد الي استثمار اكتوبر

166 - إدو كواليتى Educuality شركة سبق قيدها برقم     28812 قيدت فى 01-12-2019 برقم ايداع    

50943وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - 20 شارع احمد 

الشاطورى - الدقى - جيزة . رقم الوحدة : office2 - وبذلك يتم نقل القيد لستثمار 6 اكتوبر

167 - متول إف إم Motiwala FM شركة سبق قيدها برقم     5726 قيدت فى 25-06-2019 برقم ايداع    

3307وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غرفة بالشقة رقم 25 – عقار رقم 

12 شارع جمعية النسر – المهندسين

168 - كابيتال وان Capital One شركة سبق قيدها برقم     7032 قيدت فى 25-09-2019 برقم ايداع    

5088وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة مبني رقم 63 شارع سوريا -  الدور 

الثاني المهندسين –

169 - بافاريا للغذية شركة سبق قيدها برقم     21886 قيدت فى 10-03-2022 برقم ايداع    2528وفى 

تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / الوحدة رقم 66 الدور 

الثامن بالمركز التجاري السياحي الترفيهي بسيتي ستارز- وبذلك يتم نقل القيد

170 - شركة سنترا للصناعات اللكترونيه ش0م0م شركة سبق قيدها برقم     24517 قيدت فى 2004-04-20 

برقم ايداع    515وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن فى 

عادل حسين رستم

171 - شركة سنترا للصناعات اللكترونيه ش0م0م شركة سبق قيدها برقم     24517 قيدت فى 2004-04-20 

برقم ايداع    515وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن فى 

عبد الرازق السنهوري
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172 - شركة سنترا للصناعات اللكترونيه ش0م0م شركة سبق قيدها برقم     24517 قيدت فى 2004-04-20 

برقم ايداع    515وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن فى 

مدينه 6 اكتوبر مصنع رقم 4 ب مجمع الجيزه للتاجير التمويلى

173 - نورة لدارة المطاعم والتجارة شركة سبق قيدها برقم     28271 قيدت فى 31-01-2023 برقم ايداع    

1393وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع 1 ميدان موسي جلل – 

مطعم مقلوبه واكثر – المهندسين

174 - ليمتلس للمستحضرات الصيدلية والمكملت الغذائية           

Limitless For Pharmaceuticals And Supplements شركة سبق قيدها برقم     28592 قيدت 

فى 08-07-2021 برقم ايداع    31666وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

اضافه فرع موقع ممارسة النشاط الصناعي المصنع الكائن على القطعة 78 المنطقة الصناعية السادسه بمدينة 

السادس من اكتوبر

175 - تريو للتجارة Trio for trading شركة سبق قيدها برقم     28670 قيدت فى 03-06-2019 برقم 

ايداع    23667وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان : شقة رقم 

3 بالعقار رقم 52 شارع السياحة السادسة - قسم 6 اكتوبر - الجيزة - وبذلك ينقل القيد الى استثمار 6 أكتوبر

176 - نورث بوينت لخدمات المنشأت North point facilities services شركة سبق قيدها برقم     

28747 قيدت فى 11-10-2022 برقم ايداع    66032وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة تعديل العنوان : الوحدة 225 بالدور الثانى - سنتر الندى التجارى - الشيخ زايد

177 - محمد فريد ابراهيم الحمادي و شريكة شركة سبق قيدها برقم     143 قيدت فى 25-03-2018 برقم ايداع    

147وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة قطعة 210 المنطقة الصناعية إمتداد 

الثالثة ـ مدينة 6 أكتوبر

178 - شيبة لعمال المقاولت المتكاملة شركة سبق قيدها برقم     2526 قيدت فى 30-10-2018 برقم ايداع    

3052وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم برج الملكة رقم )2( ش جمال 

عبدالناصر - المسلة - بندر الفيوم -

179 - ياسمين عبد ا نصرمحمد وشركائها شركة سبق قيدها برقم     12190 قيدت فى 05-10-2020 برقم 

ايداع    4932وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان / محل 

رقم 35 بالدور الرضي –سنتر جمجوم التجاري بالحي المتميز امام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

180 - كيمتش للتجارة والتوريدات والدعاية والعلن شركة سبق قيدها برقم     14405 قيدت فى 

14-02-2021 برقم ايداع    1174وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط اصبح 

الشبطاني شارع الفرح ملك عبد اللطيف محمد غنيمة وبذلك يتم نقل مقر القيد

181 - توب فيجين لتأجير اجهزة المناظير و توريد المستلزمات الطبية شركة سبق قيدها برقم     20166 قيدت 

فى 06-12-2021 برقم ايداع    10168وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

العقار رقم 2 شارع الحكمة - الهرم

182 - ام كي ميرشينتس ايجيبت MK Merchants Egypt شركة سبق قيدها برقم     20365 قيدت فى 

15-12-2021 برقم ايداع    10793وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

وحدة رقم 607 بالدور السادس المبنى المقام على قطعة رقم 22 محور كريزى ووتر- الشيخ زايد – مشروع افينو 

22
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courts for the constraction and management( 183 - كورتس لنشاء وادارة الملعب الرياضية

of sports stadiums  شركة سبق قيدها برقم     22456 قيدت فى 14-04-2022 برقم ايداع    3831

وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة مبنى رقم 45 الشيخ محمد الغزالى )قمبيز 

سابقا ( الدور الدارى –غرفة مكتبية – الدقى

184 - تارجت للحلول الرقمية Target digital solutions شركة سبق قيدها برقم     27165 قيدت فى 

30-11-2022 برقم ايداع    13331وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 8 

شارع البطل مدحت عبد الحميد - المهندسين الدور ) الثالث - الرابع - الخامس (

185 - الجارحي فارما شركة سبق قيدها برقم     1341 قيدت فى 19-07-2018 برقم ايداع    1561وفى تاريخ  

20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع العقار رقم 6 شارع 4 من شارع ربيع 

الجيزى

186 - كينج ام ستيل K. M.S شركة سبق قيدها برقم     9688 قيدت فى 18-02-2020 برقم ايداع    1260

وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح فرع موقع ممارسة النشاط 

الصناعى  قطعه رقم XDFG  - المنطقة الصناعية الولى B1 – مدينة العاشر من رمضان – الشرقية .

187 - كينج ام ستيل K. M.S شركة سبق قيدها برقم     9688 قيدت فى 18-02-2020 برقم ايداع    1260

وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة مكتب 5 – 6 – الدور السادس مبنى أ 

سوديك ويست – بورتال بيزنس هب – الشيخ زايد

188 - جرين يونيفرس  GREEN  UNIVERSE شركة سبق قيدها برقم     10663 قيدت فى 

30-06-2020 برقم ايداع    2688وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية محل 

رقم 8 قطعه 2 محور خدمات الحي السابع

189 - اى اس اس لهياكل الصلب ISS STEEL STRUCTURE شركة سبق قيدها برقم     12556 

قيدت فى 26-10-2020 برقم ايداع    5535وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة 24- شارع جمال عبد الناصر – 6 اكتوبر

190 - فيوري لتجارة المواد الغذائيه شركة سبق قيدها برقم     19012 قيدت فى 05-10-2021 برقم ايداع    

7258وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة دور ارضى - عمارة 401 - عقد 

ثاني - الحى الخامس - 6 أكتوبر -

191 - فارس حسن حلفاوي وشريكته شركة سبق قيدها برقم     20495 قيدت فى 23-12-2021 برقم ايداع    

10753وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

محل رقم )2( بالدور الرضي – بلوك ز ق 19 - مدينة الفردوس  – 6  اكتوبر

192 - الورد بلست  AL WARD PLAST شركة سبق قيدها برقم     21989 قيدت فى 2022-03-16 

برقم ايداع    2782وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة القطعه رقم 382 

امتداد المنطقه الصناعيه الثالثه

193 - اليكس كيميكال للتعبئة والتغليف Alex Chemical For Packing and Packaging . )ش.م.م( 

شركة سبق قيدها برقم     28458 قيدت فى 23-06-2021 برقم ايداع    1992471وفى تاريخ  

20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء موقع ممارسة النشاط الصناعى فى : قطعة رقم 

61-62 بالمنطقة الصناعية الرابعة -
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194 - سونو سكول للستشارات و التدريب

 sono school شركة سبق قيدها برقم     425 قيدت فى 19-04-2018 برقم ايداع    451وفى تاريخ  

21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة العقار رقم 577 - جهاز مدينة الشيخ زايد - الجيزة - 

الدور الول تجاري هل 5 خلفي

195 - سكور جراس للصناعة والستثمار )سكور جراس ( شركة سبق قيدها برقم     992 قيدت فى 

13-06-2018 برقم ايداع    1120وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح 

فرع  محل دورين  ــ 40 ش الملك فيصل  ــ الهرم

196 - سكور جراس للصناعة والستثمار )سكور جراس ( شركة سبق قيدها برقم     992 قيدت فى 

13-06-2018 برقم ايداع    1120وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة كامل 

أرض وبناء الفيل الكائنه برقم 23 طريق المنصوريه ـــــــ  بجوار كوبرى بهجت وكوبرى الخليفة ــــــ الهرم

197 - برنت اند جو Print and Go شركة سبق قيدها برقم     3622 قيدت فى 17-01-2019 برقم ايداع    

360وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع محل تجارى رقم 5 داخلى 

بالدور الرضى لوبتيت سنتر الحى الول

198 - اوتوموبيلك لتجارة السيارات AUTOMBILAK CAR TRADING CO. S.A.E شركة سبق 

قيدها برقم     5029 قيدت فى 18-04-2019 برقم ايداع    2336وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة بورسعيد شارع مصطفى كامل بجوار مستودع التعيينات بالقوات المسلحة  فى اتجاه منفذ 

الرسوة – محافظة بورسعيد

199 - الشركة الشرقية "" إيسترن كومبانى "" ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     6069 قيدت فى 2019-07-22 

برقم ايداع    3760وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة القطع أرقام )1( و ) 

من 87 إلى 98 ( بإستثناء مبنى ) مصنع النتاج الجنبى الشرقي ( رقم 9 1- مسلسل )18( - بالمخطط العام المعتمد 

للمجمع الصناعى والمؤجر للشركة المتحدة للتبغ - المنطقة الصناعية السادسة - طرق الواحات ة

200 - اكسبرتك اف ام ExperTech FM شركة سبق قيدها برقم     13671 قيدت فى 03-01-2021 برقم 

ايداع    35وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة قطعه 5 - بلوك 15/7- مكتب

بالدور الثاني - مجاورة 13 - غرب سوميد 6 اكتوبر

201 - اورا للكيماويات ORA CHEMICALS شركة سبق قيدها برقم     16944 قيدت فى 2021-08-05 

برقم ايداع    5404وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة مكتب ادارى رقم 1 

بالعقار رقم  802شارع الفؤاد – الحي الرابع المجاورة الرابعة – 6الكتوبر

202 - ذا فيش دلى    THE FISH DELI شركة سبق قيدها برقم     19900 قيدت فى 23-11-2021 برقم 

ايداع    9715وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع الوحدة رقم 

)100( بالطابق السفلى ) البدروم(  - مشروع Park St  - محور كريزى ووتر

203 - السليمانية للصناعات المغذية شركة سبق قيدها برقم     25128 قيدت فى 05-11-2020 برقم ايداع    

40772وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع انتاجى مصنع قطعة 

رقم 824 المنطقة الصناعية مخازن الشباب 300 متر

204 - سلوره الرشيد للحلويات شركة سبق قيدها برقم     28702 قيدت فى 10-04-2019 برقم ايداع    

1000054وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع مول زايد داون 

تاون بالقطعه 29 المحور المركزى الجنوبي - الشيخ زايد الدورالرضى - رقم 17 - الشيخ زايد
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205 - شركة ايهاب محمد عبد السلم حافظ ناجى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     28730 قيدت فى 

27-09-1993 برقم ايداع    3366وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة مكتب 

رقم 1 يمين الصاعد بالدور الثالث علوى فوق الميزانين والرضى والبدروم بالعقار 37 شارع جامعة الدول 

العربية ) مبنى الفؤاد الدارى ( المهندسين العجوزه وبذلك يتم نقل القيد الى مكتب استثمار 6 اكتوبر

206 - المير ستيل للمقاولت والتوريدات العامة وتجارة الحديد والخرده شركة سبق قيدها برقم     28936 قيدت 

فى 21-02-2021 برقم ايداع    1127وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

الغاء   الفرع للشركة الكائن فى  6أ شارع ابن مالك - قسم كوبرى الجامعه لكونه محل رئيسى

207 - المير ستيل للمقاولت والتوريدات العامة وتجارة الحديد والخرده شركة سبق قيدها برقم     28936 قيدت 

فى 21-02-2021 برقم ايداع    1127وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 6أ 

شارع ابن مالك - قسم كوبرى الجامعه

208 - الشركة الشرقية "" إيسترن كومبانى "" ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     6069 قيدت فى 2019-07-22 

برقم ايداع    3760وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتاح فرع  بندر 

ابوتيج شارع اسيوط سوهاج قبلى

209 - المصرية الخليجية للتوريدات العمومية شركة سبق قيدها برقم     8412 قيدت فى 09-12-2019 برقم 

ايداع    8002وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة قطعه 64 - مجاوره 3 - 

الحي 3 - الشيخ  زايد

210 - المتحدة لمستحضرات التجميل شركة سبق قيدها برقم     9184 قيدت فى 22-01-2020 برقم ايداع    

514وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة المصنع الكائن على قطعة الرض رقم 

203 –المنطقة الصناعية امتداد السادسة–

211 - راين برودكت للمعقمات والمطهرات Rein Product شركة سبق قيدها برقم     11018 قيدت فى 

27-07-2020 برقم ايداع    3222وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل 

عنوان الفرع ليصبح مساحة 2000 من المصنع الكائن مقره بالقطعة رقم 31 المنطقه الصناعية الثالثة

212 - راين برودكت للمعقمات والمطهرات Rein Product شركة سبق قيدها برقم     11018 قيدت فى 

02-10-2022 برقم ايداع    10415وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل عنوان الفرع ليصبح مساحة 2000 من المصنع الكائن مقره بالقطعة رقم 31 المنطقه الصناعية الثالثة

213 - بيت إتقان التعلم MASTERY LEARNING HOUSE شركة سبق قيدها برقم     18132 قيدت 

فى 22-08-2021 برقم ايداع    5836وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 4 

شارع طيبة – الدقى

214 - نادي لحلول التكييف Nady Hvac Solutions شركة سبق قيدها برقم     19560 قيدت فى 

07-11-2021 برقم ايداع    9174وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 145 

ش ترعة المريوطية – الهرم

215 - سمارت سيتى للتعليم اون لين المتخصصه عن بعد شركة سبق قيدها برقم     23497 قيدت فى 

30-05-2022 برقم ايداع    5193وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح 

فرع 

 الوحدات ارقام )8-9-10( المول التجارى مبنى سيتى اسكوير ريجينسى  رقم ) 3 ( بالمحور المركزى الجنوبى - 

مركز خدمات الحى الثانى قسم اول الشيخ زايد
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216 - سمارت سيتى للتعليم اون لين المتخصصه عن بعد شركة سبق قيدها برقم     23497 قيدت فى 

30-05-2022 برقم ايداع    5193وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح 

فرع  ق 12 مكتب بالدور الثانى و كامل الدور الثانى - الحى السابع - مركز خدمات الحى 6 اكتوبر

217 - ايجيبت بيور اويل لتجارة الزيوتEGYPT PURE OIL شركة سبق قيدها برقم     28410 قيدت فى 

21-11-2018 برقم ايداع    49574وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

اضافة فرع /  شارع ترعة السواحل – أول جزيرة محمد

218 - ايجيبت بيور اويل لتجارة الزيوتEGYPT PURE OIL شركة سبق قيدها برقم     28410 قيدت فى 

21-11-2018 برقم ايداع    49574وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 

اضافة فرع / عزبة الصيرفى

219 - النيل للبصريات Nile Eyewear شركة سبق قيدها برقم     1547 قيدت فى 16-08-2020 برقم 

ايداع    3617وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع كشك مساحة 

)4×4 م2 ( بمول اركان - مدخل زايد2

220 - النيل للبصريات Nile Eyewear شركة سبق قيدها برقم     1547 قيدت فى 16-08-2020 برقم 

ايداع    3615وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع كشك مساحة) 

15 متر مربع ( قطعة الرض رقم) 15-16 ( محور الكريزى ووتر

221 - النيل للبصريات Nile Eyewear شركة سبق قيدها برقم     1547 قيدت فى 08-08-2018 برقم 

ايداع    1815وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع  عبارة عن 

وحدة بالدور الرضي رقم - C036B  مساحته  )Sqm2 )42.86  بمول مصر – طريق الواحات مقابل مدينة 

النتاج العلمي بمنطقة التوسعات الشرقية

222 - النيل للبصريات Nile Eyewear شركة سبق قيدها برقم     1547 قيدت فى 08-08-2018 برقم 

ايداع    1815وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع عبارة كشك 

مساحه ) 4*4 م2 (  بمول اركان – مدخل زايد 2

223 - النيل للبصريات Nile Eyewear شركة سبق قيدها برقم     1547 قيدت فى 08-08-2018 برقم 

ايداع    1815وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع هو عبارة كشك 

مساحه ) 15 متر مربع ( قطعة الرض رقم 15- 16 محور الكريزى ووتر.

224 - شركة المستقبل للتنمية الزراعية شركة سبق قيدها برقم     3581 قيدت فى 15-01-2019 برقم ايداع    

290وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 70 شارع جامعة الدول العربية الدور 

الول - المهندسين- الدقي

225 - المصرية لتجارة البن البرازيلي شركة سبق قيدها برقم     4643 قيدت فى 26-03-2019 برقم ايداع    

1783وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع محل بالدور الرضي 

بالعقار رقم 9 شارع المريوطية – الهرم

226 - ميجو للعمال المتقدمه شركة سبق قيدها برقم     6102 قيدت فى 24-07-2019 برقم ايداع    3806

وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شقه الدور الخامس برج التقوي 2- شارع 

عماد زكي نزله البطران - الهرم -

227 - محمد راشد محمد علي الدكاك وشريكه شركة سبق قيدها برقم     6228 قيدت فى 31-07-2019 برقم 

ايداع    3962وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة فرع / 

101  ش المحور المركزي - أبراج أكتوبر بلزا
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228 - مور فارما more pharma شركة سبق قيدها برقم     9454 قيدت فى 05-02-2020 برقم ايداع    

909وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 15 ش النعيم

229 - مور فارما more pharma شركة سبق قيدها برقم     9454 قيدت فى 05-02-2020 برقم ايداع    

909وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الصيدلية الكائنة في 4 شارع 

الشنتناوى – فيصل

230 - مندرينا للتصدير شركة سبق قيدها برقم     9861 قيدت فى 26-02-2020 برقم ايداع    1495وفى 

تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح /  وحدة رقم )11( بالدور 

الول فوق الرضى بالعقار رقم )207( – مدينة بيفرلى هيلز

231 - سبلي ستورم للتجارة SUPPLY STORM شركة سبق قيدها برقم     14105 قيدت فى 

2C- 27-01-2021 برقم ايداع    701وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة

مكتب رقم 44  المحور المركزي – مول السرايا – دور ارضي منخفض – الشيخ زايد – مدخل 2

232 - فارس حسن حلفاوي وشريكته شركة سبق قيدها برقم     15510 قيدت فى 21-04-2021 برقم ايداع    

3008وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محل1 عقار 19 ز- مج الثانية – 

شارع أبو بكر الصديق – الفردوس

233 - دجله للدهانات والديكور والتشطيبات شركة سبق قيدها برقم     18896 قيدت فى 28-09-2021 برقم 

ايداع    7075وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة /محل رقم 1 – مول 2- 

دجلة بالمز –  أكتوبر الجديدة

234 - روبيكس للتوريدات العامة RUBEX FOR GENERAL SUPPLIES شركة سبق قيدها برقم     

19248 قيدت فى 19-10-2021 برقم ايداع    8657وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة 46 مدينة النخيل

235 - نيو جيزه لداره المدارس شركة سبق قيدها برقم     19972 قيدت فى 25-11-2021 برقم ايداع    

9834وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع قطعه ارض والكائنه 

غرب طريق مصر اسكندريه الصحراوي – )نيو جيزه(

236 - نيو جيزه لداره المدارس شركة سبق قيدها برقم     19972 قيدت فى 25-11-2021 برقم ايداع    

9834وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 4شارع السراء – المهندسين – 

العجوزة

237 - فيوتشر للحاق العماله المصرية للعمل بالخارج شركة سبق قيدها برقم     28886 قيدت فى 

19-02-2014 برقم ايداع    4245وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل 

العنوان : شقه رقم 6 _ بالعقار رقم 58 شارع ابو المحاسن

238 - طاولة للتصميمات شركة سبق قيدها برقم     817 قيدت فى 27-05-2018 برقم ايداع    896وفى تاريخ  

26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة مول ويستمارك – 1  الحي السابع – التوسعات 

الشرقية – 6 اكتوبر

239 - كورديز فيفتى ثرى سوليوشنز Kordiz fifty three solutions  K53S شركة سبق قيدها برقم     

1002 قيدت فى 13-06-2018 برقم ايداع    1133وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة الوحدة رقم )J 13( والكائنة بالمجمع التجارى مول العرب – بوابة )5( ميدان جهينة – مدينة 

السادس من أكتوبر

240 - المداد للتجارة والتوريدات شركة سبق قيدها برقم     2499 قيدت فى 29-10-2018 برقم ايداع    

3011وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 57 هـ منطقة حدائق الهرام
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241 - ماستر للنشطة التعليمية شركة سبق قيدها برقم     6042 قيدت فى 21-07-2019 برقم ايداع    3721

وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية 17 ش اسامه بن زيدمتفرع من ش سامية 

الجمل – المنصورة اول

242 - سيمنت ستون للمقاولت العامة Cement Stone شركة سبق قيدها برقم     24960 قيدت فى 

16-08-2022 برقم ايداع    8286وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل 

العنوان ليصبح /  مكتب رقم )2( عمارة A-مول فورميكس  بالقطعة رقم )31-32(خدمات هيلز

243 - سكاى ورلد للتسويق شركة سبق قيدها برقم     28926 قيدت فى 14-12-2020 برقم ايداع    47514

وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان : برج الفاروق اعلى بنك 

مصر - الدور الثالث - المريوطية - الهرم

244 - اكرم محمد وعلء الدين محمد شركة سبق قيدها برقم     4591 قيدت فى 24-03-2019 برقم ايداع    

1713وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط منطقة المعلمين الجديدة – شارع 

المستشار – برج القضاة ) 1 (

245 - اكرم محمد وعلء الدين محمد شركة سبق قيدها برقم     4591 قيدت فى 24-03-2019 برقم ايداع    

1713وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شارع ارض المخازن - بشتيل 

بجوار دائري القومية

246 - اكرم محمد وعلء الدين محمد شركة سبق قيدها برقم     4591 قيدت فى 24-03-2019 برقم ايداع    

1713وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط منطقة المعلمين الجديدة - شارع 

المستشار - برج القضاة ) 1 (

247 - اكرم محمد وعلء الدين محمد شركة سبق قيدها برقم     4591 قيدت فى 24-03-2019 برقم ايداع    

1713وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شارع ارض المخازن - بشتيل 

بجوار دائري القومية

248 - اكرم محمد وعلء الدين محمد شركة سبق قيدها برقم     4591 قيدت فى 24-03-2019 برقم ايداع    

1713وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 

المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط : الحى السادس – مج 3 عمارة 49 – 6 أكتوبر ثان

249 - اماسيا للتجارة والتوريدات شركة سبق قيدها برقم     25737 قيدت فى 11-02-2020 برقم ايداع    

6645وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة  45 شارع مجمع المحاكم – زهراء 

مدينه نصر - وبذلك يتم نقل القيد

 I EVENTS 250 - اي ايفينتس لتنظيم المؤتمرات

شركة مساهمة مصرية خاضعه لحكام القانون 159 لسنه 1981 شركة سبق قيدها برقم     28188 قيدت فى 

21-11-2011 برقم ايداع    2415وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق 

الفرع / 10ش سراى الجزيره - الزمالك

252 - لرناكا للتوكيلت التجارية   Larnaca Commercial Agencies شركة سبق قيدها برقم     

16303 قيدت فى 21-06-2021 برقم ايداع    4342وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة افتتاح فرع  مدينة 6أكتوبر  - ميدان جهينة – المجمع التجارى – مول العرب – محل رقم ) 

) G336
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253 - لرناكا للتوكيلت التجارية   Larnaca Commercial Agencies شركة سبق قيدها برقم     

16303 قيدت فى 21-06-2021 برقم ايداع    4342وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الغربية افتتاح فرع   مركز طنطا – قطعة رقم  ) B (   - المجمع التجارى – مول طنطا – محل رقم ) 

)G052

254 - شركة المأكولت الشرقية لحم على فحم - عمرو فؤاد العشماوى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     20893 

قيدت فى 18-01-2022 برقم ايداع    521وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة افتتاح الفرع الكائن - 41 ميدان سليمان جوهر .

255 - اس اف ام للدارة و التوزيع 

SFM for Management  and Distribution شركة سبق قيدها برقم     26646 قيدت فى 

06-11-2022 برقم ايداع    12121وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

اضافة فرع / محل رقم 6 برج سنتر المدينة المامي _ المحور المركزي قومي

256 - اس اف ام للدارة و التوزيع 

SFM for Management  and Distribution شركة سبق قيدها برقم     26646 قيدت فى 

06-11-2022 برقم ايداع    12121وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

اضافة فرع / ام ايليت ) 1 و 32 ( الرض – برج 7 – مشروع سيتي ستار

257 - اس اف ام للدارة و التوزيع 

SFM for Management  and Distribution شركة سبق قيدها برقم     26646 قيدت فى 

06-11-2022 برقم ايداع    12121وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

اضافة فرع / محل 1 ) ارض( ع  1728 – مجاورة 8 – الحي الثالث

258 - اس اف ام للدارة و التوزيع 

SFM for Management  and Distribution شركة سبق قيدها برقم     26646 قيدت فى 

06-11-2022 برقم ايداع    12121وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

اضافة فرع / مركز خدمات الحي 11 محل ) 3-1( ارض – سنتر العناني  الحي 11 قطعة 5

259 - اس اف ام للدارة و التوزيع 

SFM for Management  and Distribution شركة سبق قيدها برقم     26646 قيدت فى 

06-11-2022 برقم ايداع    12121وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

اضافة فرع / محل 79 – المركز التجاري الداري – الرحاب مول حدائق اكتوبر

260 - اس اف ام للدارة و التوزيع 

SFM for Management  and Distribution شركة سبق قيدها برقم     26646 قيدت فى 

06-11-2022 برقم ايداع    12121وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

اضافة فرع / محل رقم 1 و 6 ارض ع 662- الحي الرابع – مجاورة 3

261 - اس اف ام للدارة و التوزيع 

SFM for Management  and Distribution شركة سبق قيدها برقم     26646 قيدت فى 

06-11-2022 برقم ايداع    12121وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

اضافة فرع / محل 121 – لند مول -ش جمال عبدالناصر – توسعات شمالية اكتوبر

262 - اس اف ام للدارة و التوزيع 

SFM for Management  and Distribution شركة سبق قيدها برقم     26646 قيدت فى 

06-11-2022 برقم ايداع    12121وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

اضافة فرع / محل 2 قطعة 2ا – مدينة الفردوس
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263 - اس اف ام للدارة و التوزيع 

SFM for Management  and Distribution شركة سبق قيدها برقم     26646 قيدت فى 

06-11-2022 برقم ايداع    12121وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

اضافة فرع / محل رقم 19 الدور الرضي مشروع طيبة جاردنز – مجموعة الوقاف

264 - اس اف ام للدارة و التوزيع 

SFM for Management  and Distribution شركة سبق قيدها برقم     26646 قيدت فى 

06-11-2022 برقم ايداع    12121وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

اضافة فرع / محل 21 مول بلذا 5 – الحي المتميز اكتوبر

265 - اس اف ام للدارة و التوزيع 

SFM for Management  and Distribution شركة سبق قيدها برقم     26646 قيدت فى 

06-11-2022 برقم ايداع    12121وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

اضافة فرع / محل ) 10-11-37-38( سوق المعز – زايد
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النشاط

1 - كابيتال هيلز للستثمار والتطوير العقاري Capital Hills شركة سبق قيدها برقم     3926 قيدت فى 

11-02-2019 برقم ايداع    778 وفى تاريخ  01-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح    إدارة المولت 

التجارية وتأجير واستئجار الوحدات الدارية والتجارية والسكنية للنفس و للغير , الستثمار والتسويق والتطوير 

العقارى , شراء وبيع وتقسيم الراضي , استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة 

للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض 

الستصلح والستزراع وأن تستخدم طرق الرى الحديثة في الستزراع وليس الرى بطريق الغمر فيما عدا 

المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 , 

المقاولت العامة والمتكاملة ومقاولت التشييد والبناء , ادارة المشروعات مع مراعاة القرار الوزارى رقم 300 

لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية ووفقا لما ورد بموافقة واجراءات الترخيص بها , التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا , التوريدات العمومية , التسويق اللكترونى , الستيراد والتصدير والتوكيلت 

التجارية , تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل 

المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية , ول ينشئ تأسيس الشركة أى حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول 

على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض , 

الدعاية والعلن , تقديم الستشارات الهندسية والعقارية والتسويقية ) فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات 

والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية 

لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال 

ولئحتة التنفيذية ( وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , ويشترط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه  من الوجوه  مع الشركات وغيرها التى تزاول 

أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحق بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية .
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2 - نخبة عزة للتكنولوجيا Nokhba Azza شركة سبق قيدها برقم     5889 قيدت فى 09-07-2019 برقم 

صناعة تكنولوجيا المعلومات  ايداع    3517 وفى تاريخ  01-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح   ?

والتصالت, بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكرتونيات, ومراكز البيانات, وأنشطة التعهيد, 

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات  وتطوير البرمجيات, والتعليم التكنولوجي.  ?

أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات  والتطبيقات بمختلف أنواعها.  ?

إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.   الكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  ?

أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات  إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  ? ?

أعمال التوصيف والتصميم  إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  ? بمختلف أنواعها.  ?

المشروعات التي تستثمر في تطوير  التصالت وخدمات النترنت.  ? لشبكات ونقل وتداول البيانات.  ?

إنشاء وإدارة مراكز التدريب  حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية.  ?

إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في  لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  ?

النشطة  حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  ? مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  ?

المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى 

مراكز تدريب لتنمية الموارد البشرية.  ? التسويق اللكتروني عبر النترنت.  ? العلمي والثقافي والفني.  ?

التعليم عن بعد.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين والقرارات السارية, وبشرط اسستصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  

شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبق ا لحكام القانون.  ويجوز للشركة للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبق ا لحكام القانون.

3 - سيفجارد انداستريا 

safeguard industria شركة سبق قيدها برقم     19608 قيدت فى 09-11-2021 برقم ايداع    9252 

اقامة وتشغيل  وفى تاريخ  01-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح   انشطة من داخل ق 72 لسنة 2017:  -

مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف الملح )كلوريد الصوديوم – كلوريد البوتاسيوم – كلوريد كالسيوم ( والفحم.  -

تجارة الجملة والتجزئة داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء 

فيلزم موافقة الهيئة مسبقا  مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس 

الستيراد والتوكيلت  جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008.  انشطة من خارج ق 72 لسنة 2017:  -

التجارية تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وباحكام القانون رقم 120 

لسنة 1982 في شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية , ول ينشئ تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد 

الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا 

التصدير.   تصنيع لدي الغير الملح )كلوريد صوديوم كلوريد البوتاسيوم كلوريد كالسيوم( والفحم.  - الغرض.  -

علي الشركة اللتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام الشركة 

بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 علي ان ل تتمتع 

النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون.  وذلك دون الخلل باحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة ان 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.
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4 - كيمت لند للتنمية الصناعية KEMET LAND شركة سبق قيدها برقم     23388 قيدت فى 

24-05-2022 برقم ايداع    4943 وفى تاريخ  01-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة / 

اعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع.  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح بة 

قانونا .  -تجارة السمدة والكيماويات )فيما عدا الخطرة (.  -التوريدات العمومية .  -المقاولت العامة .  -اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك .  -اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية .  -تجارة جميع انواع 

العلف .  -تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم .  -تربية 

جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم .  

وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذة النشطة . ويجوز للشركة ان تشترك باى وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة 

باعمالهااو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

5 - البركة لنشر وتوزيع الكتب شركة سبق قيدها برقم     24823 قيدت فى 08-08-2022 برقم ايداع    7909 

وفى تاريخ  01-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اصدار نشرات غير دورية  *الطباعة لدي الغير   *التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا                               -التوريدات العمومية علي الخص توريد الهدايا 

وألدوات والمستلزمات المكتبية والكسسوارات والكتب الخارجية    -توريد وتوزيع المواد الغذائية والمجمدات   *

التصدير والتوكيلت التجارية , تلتزم الشركة بإحكام القانون رقم 120 لسنة 1981 في شان تنظيم اعمال الوكالة 

التجارية ,ول ينشئ تاسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة 

غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  وذلك دون الخلل باحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة   ويجوز 

للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها 

علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون

6 - سيميلكس SEMILEX شركة سبق قيدها برقم     14320 قيدت فى 09-02-2021 برقم ايداع    1048 

وفى تاريخ  02-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح  _  انشطة داخل ق 72:  1_ تصميم وانتاج البرامج , 

ومنها :  أ_ اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  ب_ 

اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب 

عليها.  انشطة خارج ق 72 :  التصدير   تلتزم الشركة بافراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع والمزايا والحوافز الواردة بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنه 2017 , وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات 

القانون وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
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7 - إيجى قطن للمنتجات القطنية )ش.ذ.م.م(

         EGYCOTTON FOR COTTON  PRODUCTS )L.L.C( شركة سبق قيدها برقم     

10345 قيدت فى 17-05-2020 برقم ايداع    2211 وفى تاريخ  05-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح   

إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع القطان و منتجات التجميل القطنية و الملبس الجاهزة و المفروشات.  • •

تقديم خدمات الستشارات و الشراف و  التصدير  • التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا   •

تصنيع  متابعة النتاج و الجودة فى مجال تصنيع الملبس الجاهزة و المفروشات دون منح شهادات الجودة .   •

لدى الغير .   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , بشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة .   ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمل 

شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكلم القانون .

8 - ميكانزم لخدمات السيارات و اليخوت شركة سبق قيدها برقم     21324 قيدت فى 10-02-2022 برقم ايداع    

إقامة وتشغيل مركز لخدمة وصيانة السيارات  1326 وفى تاريخ  05-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح   -

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع قطع غيار السيارات واليخوت ومستلزماتها ومشتقاتها   - واليخوت بكافة أنواعها   -

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  وعلي الخص قطع غيار السيارات واليخوت  التصدير  -

التوريدات العمومية  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,  ومستلزماتها ومشتقاتها   -

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة   ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أ, تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون

9 - شركه النخيل للستثمارات الفندقيه شركة سبق قيدها برقم     23602 قيدت فى 24-08-2005 برقم ايداع    

12027 وفى تاريخ  05-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : تملك واستغلل وادارة قرية 

سياحية بمستوى خمس نجوم باسم  صن رايز وايت هيلز بطاقة ايوائية 256 غرفة وكافة النشطة المكملة 

والمرتبطه لما ذكر.   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذة النشطة . ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج كما يجوز لها ان 

تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفذية.

10 - فيوتشر لتشغيل المطاحن والتوريدات العموميه شركة سبق قيدها برقم     26716 قيدت فى 2022-11-09 

أقامة وتشغيل مطحن لطحن  برقم ايداع    12262 وفى تاريخ  05-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح    -

استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع ,  التوريدات العمومية  - الدقيق   -

واستزراع الراضى المستصلحة ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثة فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر   فيما عدا المناطق الصادر 

بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008   وذلك دون 

الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقررات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة للمارسة هذه النشطة   

ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزوال اعمال شبيهة بأعمالها او التى قد 

تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

المقاولت العامة إستغلل المحاجر   - لحكام القانون  -
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11 - اسبريسو جيت للتجارة Espresso Gate شركة سبق قيدها برقم     27985 قيدت فى 2021-12-05 

برقم ايداع    58594 وفى تاريخ  05-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح   ادارة وتشغيل المطاعم 

والكافتريات الثابتة .   ادارة وتشغيل وحدات الطعام المتنقلة   الستيراد والتصدير و التوكيلت التجارية   تلتزم 

الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 و القانون رقم 121 لسنة 1982م في شأن سجل المستوردين وتنظيم 

اعمال الوكالة التجارية , ول ينشئ تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها  من الجهات المختصة وبما ل 

يخل باحكام القوانين   المنظمة لهذا الغرض   التوريدات العمومية   التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, بشرط استصدار التراخيص اللزمة و   

لممارسة هذه النشطة   ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها او 

تشتريها او   تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

12 - ايجيبت بيور اويل لتجارة الزيوتEGYPT PURE OIL شركة سبق قيدها برقم     28410 قيدت فى 

21-11-2018 برقم ايداع    49574 وفى تاريخ  05-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . 

إقامة وتشغيل مصنع لخلط وتعبئة وتغليف زيوت المحركات والزيوت الصناعية والشحوم . تصنيع  زيوت 

المحركات والزيوت الصناعية والشحوم لدى الغير . التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى 

الخص تجارة وتوزيع الزيوت بكافة أنواعها والشحوم والمنتجات     البترولية والمبردات ومياة التبريد بكافة 

أنواعها . التوريدات العمومية . التصدير والتوكيلت التجارية . تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 

والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية , ول ينشئ تأسيس 

الشركة أى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ليخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . إدارة المشروعات عدا الدارة الفندقية . إقامة وتشغيل 

مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية . إستغلل العلمات التجارية ) الفرنشايز ( . البيع بالعمولة . إقامة 

وتشغيل المحلت والمراكز التجارية لتجارة وتوزيع الزيوت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو 

تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق 

غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  

لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

13 - سفير للمقاولت شركة سبق قيدها برقم     7911 قيدت فى 14-11-2019 برقم ايداع    6322 وفى تاريخ  

اعداد دراسات  المقاولت العامة المتخصصة والمتكاملة   • 06-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح   •

الشراف على تنفيذ  اعداد التصميمات الهندسية   • تقديم خدمات الصيانة والنظافة    • الجدوى للمشروعات   •

التوريدات العامة و العمومية   تنظيم  إدارة المشروعات )فيما عدا الفندقية(  • المشروعات الهندسية   •

المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة)فيما عدا المعارض السياحية وبشرط اصدار التراخيص اللزمة لكل 

معرض على حدة (   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدارالتراخيص 

اللزمة لممارسه هذه النشطة   ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها 

او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.   البند الثاني  تبقى باقي مواد النظام الساسي للشركة كما هي 

دون أدنى تعديل فيها

14 - ام اي ايه للخدمات والتجارة MEA Services & trading شركة سبق قيدها برقم     13433 قيدت فى 

17-12-2020 برقم ايداع    6926 وفى تاريخ  06-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة غرض / 

الوساطة العقارية
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15 - جنوب الصعيد للتجاره والتوريدات والتصدير شركة سبق قيدها برقم     23921 قيدت فى 2017-01-16 

برقم ايداع    1888 وفى تاريخ  06-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح التجاره العامه والتوزيع والتوريدات 

العموميه والتصدير والتوكيلت التجاريه.  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 

لسنه 1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه, ولينشىء تأسيس الشركه اى حق في 

مزاوالة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمه لمزاولة غرضها من الجهات المختصه وبما ليخل 

بأحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه.  ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك بأى وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج , كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذيه.

16 - التيسير تريد انترناشيونال لتكرير الزيوت والعلف شركة سبق قيدها برقم     28446 قيدت فى 

10-10-2019 برقم ايداع    42553 وفى تاريخ  06-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو 

:-  •التجارة العامة والتوزيع والتوزيع بالعمولة  - التوريدات العمومية    -  المقاولت العامة.  •اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع:  -تصنيع وتكرير زيوت نباتية وطعام   - اعلف تسمين دواجن   - اعلف حيوانية تقليدية بدون 

تحديد   -اعلف تسمين حيوانى    - كسب فول فات ) فول صويا كامل الدهن(   - كسب صويا اكسبريس 

Express soybean meal.    - زيت صويا    - التصنيع لدى الغير  وذلك دون الخلل باحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة .  ويجوز للشركة ان 

تشترك باى وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق 

غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحتة التنفيذية.

17 - ذوات للتجارة والتوزيع شركة سبق قيدها برقم     28461 قيدت فى 06-06-2022 برقم ايداع    35234 

وفى تاريخ  06-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح 

به قانونا . التوريدات العمومية . التعبئة لدى الغير . ) توريد أغذية و مشروبات فيما عدا الكحوليه منها ( . وذلك 

دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية , و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .و يجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها 

أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها 

بها و ذلك طبقا لحكام القانون

Commercial Agency For                          18 - شركة الوكالة التجارية للستيراد والتصدير

Import & Export C.A شركة سبق قيدها برقم     6088 قيدت فى 24-07-2019 برقم ايداع    3784 

وفى تاريخ  07-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :  التجارة العامة و التوزيع فيماهو 

مسموح بة قانونا  التوريدات العمومية   الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية.   تلتزم الشركة باحكام القانون 

رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية 

ول ينشئ تاسيس الشركة اى حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض, يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون ولئحتة التنفيذية مع مراعاة احكام اللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .
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19 - مون ستون لتجارة مواد المحاجر MOON STONE شركة سبق قيدها برقم     16311 قيدت فى 

تجارة وتسويق  22-06-2021 برقم ايداع    4351 وفى تاريخ  07-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح    -

الشحن والنقل البري للبضائع والنقل البري للركاب   ول  مواد المحاجر.      التوريدات العمومية       التصدير  -

يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه إل بعد 

القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص اللزمة بمزاولة النشاط من الهيئة العامة للطرق والكبار والنقل البري.  

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة.  ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال   شبيهة بأعمالها 

أو التي قد تعاونها على تحقيقها غرضها فى مصر أو فى الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها 

اعمال التنقيب وتسويق واستخراج المعادن واعمال المناجم والمحاجر بها وذلك طبق ا لحكام القانون.  -

20 - روك زون ROCK ZONE شركة سبق قيدها برقم     24816 قيدت فى 08-08-2022 برقم ايداع    

اقامة وادارة وتشغيل المراكز التجارية.   • 7891 وفى تاريخ  07-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح    •

انشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية .  • انشاء محطات الخرسانة الجاهزة وتوريد الخرسانة الجاهزة.  •

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية.  تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  استغلل المناجم والمحاجر.   •

120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية , ول 

ينشىء تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح  الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض   •

استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع .  التوريدات العمومية .  • بة قانونا   •

واستزراع الراضى المستصلحة . ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع وأن تستخدم طرق الرى الحديثه فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر.   فيما عدا المناطق الصادر 

اقامة  بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008   •

وتشغيل الفنادق )الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكملة او المرتبطة 

المنشات الخاصة بها والتوسع  بذلكسواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية , واستكمال   •

فيها على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلث نجوم وال يزيد 

اجمالى مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف اجمالى المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع .  •

تقديم الستشارات الهندسية.  وذلك دون الخلل بأحكام  المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة .  •

القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة 

أن تشترك بأى وجة من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على 

تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون

21 - واليز ستوديو  Wali’S S tudio شركة سبق قيدها برقم     1442 قيدت فى 31-07-2018 برقم ايداع    

1686 وفى تاريخ  08-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح   - الستشارات التسويقية ) فيما عدا مايتعلق 

باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال 

والستحواذ  و كذا الستشارات المالية عن الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق راس 

التجارة  الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية .  - المال ولئحته التنفيذية (.  -

اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  وتنظيم المعارض  اللكترونية عبر النترنت .  -

انتاج وتوزيع  والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده .   -

وتصوير وتحويل )مونتاج ( سينمائى وتليفزيزنى وفيديو ومسرحى ومصنفات سمعية وسمعية بصرية على أقراص 

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  وبشرط استصدار   مدمجة وتسجيل صوتى )كاسيت (   -

التراخيص  اللزمة لممارسة  هذه النشطة . ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى 

الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحفها بها وذلك طبقا لحكام الفانون ولئحته 

التنفيذية.
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22 - جى مارت للتجارة اللكترونية 

G-Mart For Online Trade شركة سبق قيدها برقم     13950 قيدت فى 20-01-2021 برقم ايداع    

التجارة اللكترونية عبر النترنت .  - 457 وفى تاريخ  08-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح   -

مقاولت عامة  - تجارة الجملة   - ادارة وتشغيل محلت تجارية   - التصدير  - التوريدات العمومية  -

دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط  اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة    -

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة .  ويجوز للشركة ان تشترك باى وجة من الوجوة مع الشركات 

وغيرها التى تزاول عمل شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج ,كما يجوز 

لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية

 - 23

آزار ايلندز للتطوير العمرانى "Azzar  Islands Development  "  )ش.م.م( شركة مساهمة شركة سبق 

قيدها برقم     28590 قيدت فى 26-05-2008 برقم ايداع    11118 وفى تاريخ  08-02-2023    تم تعديل 

النشاط ليصبح غرض الشركة الستثمار والتسويق والتطوير العقارى , إنشاء وتجهيز وإدارة القرى السياحيه 

والموتيلت والفنادق الثابته , تخطيط وإقامة المناطق العمرانيه )المناطق الصناعيه والمجتمعات العمرانيه والمناطق 

النائيه والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا  مع مراعاة ما ورد 

بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربيه رقم 356 لسنة 2008( 

, مشروعات السكان التى يتم تأجير وحداتها بالكامل لغراض السكن غير الدارى  بشرط أل يقل عدد تلك 

الوحدات عن خمسين وحده سكنيه , سواء أقيمت فى شكل بناء واحد أو عدة أبنيه , مع مراعاة القرار الوزارى رقم 

300 لسنة 2012 بشأن شركات الداره الفندقيه وشروط وإجراءات الترخيص بها , مشروعات السكان 

الجتماعى ومشروعات السكان الموجهه لمحدودى الدخل مع مراعاة القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشأن 

شركات الداره الفندقيه وشروط وإجراءات الترخيص بها , شراء وبيع وتأجير وإمتلك الراضى بهدف تقسيمها 

وتخطيطها ومدها بالمرافق وإعدادها للبناء أو بيعها بحالتها أو بعد إقامة المنشأت عليها , وإقامة المبانى والوحدات 

السكنيه والتجاريه والداريه والترفيهيه لتمليكها أو تأجيرها أو إداراتها أو إستغللها لحسابها أو لحساب الغير مع 

مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربيه رقم 356 

لسنة 2008 , العمل فى مجال إستصلح وإستزراع الراضى البور أو الصحراويه – ومنها :- )أ( إستصلح 

وتجهيز الراضى بالمرافق الساسيه التى تجعلها قابله للستزراع              )ب( إستزراع الراضى المستصلحه 

ويشترط فى الحالتين أن تكون الراضى مخصصه لغراض الستصلح والستزراع – وأن تستخدم طرق الرى 

الحديثه فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر .                                                               تجهيز 

الراضى بمرافق البنيه الساسيه )مياه / صرف صحى / كهرباء / تليفونات / طرق ( وإستغللها بالتمليك أو 

اليجار وتنسيق الحدائق والطرق والميادين , المقاولت العامه والمتكامله والمتخصصه , مقاولت العمال التكميليه 

والتشطيبات والديكورات , إقامة وتشغيل وإدارة وإستغلل وبيع أو تأجير المراكز التجاريه والمولت لحساب 

الشركه أو الغير , شراء وبيع كافة مواد البناء واللت والمعدات والمهمات ووسائل النقل وقطع غيارها , الستيراد 

والتصدير تلتزم الشركه باحكام القانون رقم )121( لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين وذلك دون الخلل 

بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه , وبشرط إستصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز 

للشركه أن تكون لها مصلحه أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه 

بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها 

أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

Page 171 of 275 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

45 - بن روبستا وبن اربيكا شركة سبق قيدها برقم     8594 قيدت فى 18-12-2019 برقم ايداع    7251 وفى 

تاريخ  15-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح   التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  التوريدات 

العمومية  طحن وتوزيع البن   تقديم المشروبات الساخنة  اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم 

جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع المأكولت والتيك أواي  عرض مصنفات سمعيه وسمعيه 

بصريه عن طريق الدش.  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 التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج, كما يجوز لها أن 

تندمج أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.

64 - فارس حسن حلفاوي وشريكته شركة سبق قيدها برقم     20495 قيدت فى 23-12-2021 برقم ايداع    

10753 وفى تاريخ  20-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح     تجارة الجملة والتجزئة لقطع غيار 

الموتوسيكلت والسيارات.    تجارة الجملة والتجزئة للدراجات النارية وكمالياتها.  المناطق النائية والمجتمعات 

داخل العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008.  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.

24 - يو بي جي لحلول العمال )United Business Group - UBG( شركة سبق قيدها برقم     4624 

قيدت فى 25-03-2019 برقم ايداع    1756 وفى تاريخ  09-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح   -

صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت, بما تشمله من أنشطة  المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  -

صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات, ومراكز البيانات, وأنشطة التعهيد, وتطوير البرمجيات, والتعليم 

تصميم وإنتاج البرامج : أ / أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات  التكنولوجي.  -

والتطبيقات بمختلف أنواعها.  ب / أعمال تصميم وإنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات والمواقع اللكترونية وإنشاء 

قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها. ج / إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره 

إدارة المواقع  المختلفة من صوت وصورة وبيانات. د / إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  -

إنشاء وإدارة وتطوير مراكز الستشارات والدراسات  التصالت وخدمات النترنت.  - اللكترونية.  -

المتخصصة وتقديم الستشارات في مجالت تكنولوجيا المعلومات والتصالت وتطويرها وتكنولوجيا التعليم 

أعمال التدريب والتعليم ونقل المعرفة وإنشاء وإدارة مراكز التدريب والتعليم  والدارة وإدارة المشروعات.  -

النشطة  وتطوير وإدارة مواقع التدريب والتعليم اللكترونية وفصول التعليم الفتراضي ومراكز التعليم عن بعد.  -

المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات الى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى 

بيع وتركيب وتشغيل وصيانة كاميرات المراقبة وأنظمة الدوائر التلفزيونية المغلقة  العلمي والثقافي والفني.  -

وأجهزة وأنظمة النذار ضد السرقة وصافرات النذار وأنظمة التحكم ومعدات الطفاء والنقاذ والجهزة المنية مع 

التصدير والتوكيلت التجارية مع مراعاة قانون 120 سنة 1982 لشأن تنظيم  مراعاة قانون 64 سنة 2003.  -

تجارة وتوزيع الملبس والمنسوجات وتصديرها.  ويجوز  التوريدات العمومية.  - أعمال الوكالت التجارية.  -

للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون ولئحته التنفيذية

25 - نايل فاروس تريد Nile Pharaohs Trade شركة سبق قيدها برقم     10661 قيدت فى 

30-06-2020 برقم ايداع    2686 وفى تاريخ  09-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح   التوريدات العمومية   

التصدير   التوكيلت التجارية )تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 فى شأن تنظيم أعمال الوكالة (   

التسويق العقارى   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية , و بشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  و يجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها 

ان تندمج او تشتريها او تلحقها و ذلك طبقا لحكام القانون
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26 - الختيار للتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم     20591 قيدت فى 30-12-2021 برقم ايداع    

10960 وفى تاريخ  09-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركة هو :-  - التوريدات 

العمومية  -التصدير.  -التوكيلت التجارية.  تلتزم الشركة باحكام القانون رقم120 لسنه 1982 في شأن تنظيم 

اعمال الوكالة التجاريه,ول ينشئ تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها البعد الحصول علي التراخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المتخصة و بما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  وذلك دون 

الخلل باحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية , و بشرط استصدار   التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة.  و يجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها 

او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون.   0000

27 - عين حورس للمقاولت العامة شركة سبق قيدها برقم     21097 قيدت فى 31-01-2022 برقم ايداع    

937 وفى تاريخ  09-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح المقاولت العامة والتوريدات العمومية وخدمات 

الدليفرى والشحن البرى الداخلى   وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشظة.

28 - التامودا انترناشونال                 AL Tamoda international شركة سبق قيدها برقم     6093 قيدت 

انشطه داخل  فى 24-07-2019 برقم ايداع    3789 وفى تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح   •

قانون 72 لسنه 2017   تجاره الجمله والتجزئة للملبس الجاهزه .  تجاره الجمله والتجزئه للملبس الجلديه 

انشطه خارج قانون 72 لسنه 2017   واكسسوارتها والحذيه .  اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة .  •

التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .   تلتزم الشركه بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقله 

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 لتتمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز 

الوارده بهذا القانون .   وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه  , وبشرط استصدار 

التراخيص الزمه لممارسه هذه النشطه   ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول اعمال شبيهه لعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج فبها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

29 - احمد على وشريكه شركة سبق قيدها برقم     7203 قيدت فى 03-10-2019 برقم ايداع    5326 وفى 

أنشطة قانون 72 لسنة 2017 -النشاط الصناعي الول: إقامة  تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح •

وتشغيل مصنع لتصنيع كيماويات مواد البناء والووتر ستوب ) PVC ( وتصنيع اللدائن. - النشاط الصناعي 

أنشطة  الثاني: إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد العازلة والمستحلبات البيتومينية ورولت العزل البيتومينية.  •

التصدير  مع إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون  خارج قانون 72 لسنة 2017 

الستثمار. مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها
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30 - فوود انك Food inc شركة سبق قيدها برقم     13592 قيدت فى 28-12-2020 برقم ايداع    7191 

وفى تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اقامه وتشغيل واداره مطعم وكافي شوب بيتس لوينج  

Lounge( petes ( و تملك إقامة وادارة كافة أنواع  المطاعم  والكافتريات  والكوفي شوب وتقديم المأكولت  

العالميه و التيك اواي وتقديم المشروباتج  * اقامه الحفلت الموسيقيه والغنائيه وعرض وتقديم  واستغلل المنوعات  

الموسيقية والغنائيه  ودي جي  والمصنفات سمعيه  وسمعيه بصريه عن طريق الدش وكافة النشطة الترفيهية   

التوكيلت التجاريه تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شان التنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول 

ينشئ تاسيس  الشركه اي حق في مزاوله غرضها ل بعد الحصول علي التراخيص اللزمه لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصه  وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض وذلك دون الخلل بأحكام القوانين  اللوائح 

والقرارات السريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج في شركه اخرى او معها او ان تتحول الى شركه من طبيعه اخري وذلك 

كل طبقا لحكام القانون

31 - ام ام سي انفستمنت للستثمار العقاري MMC  investment شركة سبق قيدها برقم     23615 قيدت فى 

06-06-2022 برقم ايداع    5491 وفى تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح الدعايه والعلن 

والستثمار العقارى وشراء وتأجير اواداره وتشغيل المولت والماكن التجاريه والترفيهيه وأعاده تأجيرها وخدمات 

وصيانه العقارات والمولت و المراكز التجاريه وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح و القرارات السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها اوتشتريها  أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

69 - اورا للكيماويات ORA CHEMICALS شركة سبق قيدها برقم     16944 قيدت فى 2021-08-05 

تجاره وبيع وتوزيع المنظفات  برقم ايداع    5404 وفى تاريخ  21-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح •

التوريدات العمومية  ومعطرات السيارات والكيماويات )عدا الكيماويات الخطرة( وتصنيع كل ما سبق لدي الغير.  •

تجاره وبيع المنظفات والمعطرات ومستحضرات التجميل والزيوت العطرية والعطور .  ويجوز للشركة ان  •  .

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج بها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.

32 - جريت بلن GREAT PLAN شركة سبق قيدها برقم     2975 قيدت فى 03-12-2018 برقم ايداع    

3669 وفى تاريخ  13-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح   " إقامة وتشغيل ثلجات حفظ الخضر والفاكهة 

واللحوم والدواجن, ومحطات الفرز والتعبئة للخضر والفاكهة,  إدارة المشروعات مع مراعاة القرار الوزاري رقم 

??? لسنة ???? بشأن شركات الدارة الفندقية وفقا لما ورد بموافقة وإجراءات الترخيص بها, التصدير, إدارة 

وتشغيل وتجهيز وتشطيب المولت التجارية, تصميم وتوريد وتركيب شبكات حاسب آلي ومستلزماتها, توريدات 

عمومية, تسويق إلكتروني, تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت, أو اللبان, أو التسمين, 

أو اللحوم وتربية الخيول, استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابله للستزراع واستزراع 

الراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي المخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر, فيما عدا المناطق الصادر 

بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة ???? , تربية جميع أنواع 

الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو انتاج البيض أو التسمين أو اللحوم, مع مراعاة 

أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة, ويجوز 

للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة 

أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.
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33 - الف ميل للمقاولت والستثمار العقاري شركة سبق قيدها برقم     5366 قيدت فى 22-05-2019 برقم 

المقاولت العامة والمتخصصة  ايداع    2806 وفى تاريخ  13-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح   •

تقديم الستشارات )فيما  التجارة العامة التوزيع فيما هو مسموح به قانونا  / التوريدات العمومية  • والمتكاملة   •

عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى 

شراء وبيع وتأجير  التسويق والستثمار العقاري   - المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(.  •

أنشطة البناء للسكان  إعداد دراسات الجدوى للمشروعات   - وإقامة الوحدات الدارية والسكنية والفندقية   -

القيام  إعداد التصميمات الهندسية   - إدارة المشروعات عدا الدارة الفندقية   - العائلي والدارى والتجاري  -

السكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خالية  الشراف على تنفيذ المشروعات   - بأعمال التشطيبات والديكور   -

لغراض السكن غير الدارى بشرط ال يق عدد الوحدات عن خمسين وحده سكنية سواء إقيمت في شكل بناء واحد 

أو عدة ابنية.  مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس 

شراء وبيع وتأجير وامتلك الراضي بهدف تقسيمها  جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008   -

وتخطيطها ومدها بالمرافق) كهراء – مياه – صرف( وإعدادها للبناء أو بيعها بحالتهتا أو بعد إقامة المنشأت عليها 

وإقامة المباني والوحدات السكنية والتجارية والترفيهية لتمليكها أو تأجيرها أو إداراتها أو إستغلل لحسابها أو 

لحساب الغير   استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع, واستزراع الراضي 

المستصلحة. فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007  وقرار رئيس 

توصيل ونقل العمال في جميع انحاء الجمهورية. ول يتم  جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008   -

مزاولة 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 

الداخلي والدولي.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارت السارية, وبشرط إستصدار التراخيص 

اللزمة للمارسة هذه النشطة. ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

أعمال  شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو في الخارج, كما يجوز لها تندمج فيها أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.

34 - دعاء ضاهر للمقاولت العامة شركة سبق قيدها برقم     14056 قيدت فى 26-01-2021 برقم ايداع    

المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة   • 618 وفى تاريخ  13-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح   •

مقاولت اعمال انشاء وتشييد المباني   انشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وادارتها واستغللها وصيانتها  •

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة  مقاولت اعمال التشطيبات والديكورات   • •

للستزراع . استزراع الرضى المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الرض مخصصة لغراض 

الستصلح والستزراع , وان تستخدم طرق الرى الحديثة وليس الري بطرق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها 

قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و مراعاة قرار رئيس  جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008.  

التصدير   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص  •

اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

أعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج. كما يجوز لها ان تندمج في 

شركة اخري او معها او ان تتحول الي شركة من طبيعة اخري وذلك كله طبقا لحكام القانون

35 - مهاره للتجاره والصيانه MAHARA FOR TRADING MAINTENANCE شركة سبق قيدها برقم     

15478 قيدت فى 21-04-2021 برقم ايداع    2959 وفى تاريخ  13-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح 

التسويق اللكتروني عبر  التوريدات العمومية .  • التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  •

صيانة وبيع قطع غيار الجهزة الكربائية  توريد وتركيب وصيانة الدوات الصحية والكهربائية .  • النترنت .  •

والمنزلية .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذة النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبق ا لحكام القانون .
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36 - الكفائة النشائية للتجارة العامة والمقاولت شركة سبق قيدها برقم     18388 قيدت فى 02-09-2021 برقم 

ايداع    6216 وفى تاريخ  13-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

تجارة الجملة والتجزئة .   • التجارة اللكترونية عبر النترنت .   • التوريدات العمومية .  • قانونا  .  •

المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة  .  • إدارة المشروعات عدا الدارة الفندقية .  •  التصدير .  •

تقديم الستشارات )فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات 

المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة 

الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحتة 

تشغيل وادارة المطاعم والكافتريات لتقديم جميع أنواع المشروبات  اعداد التصميمات الهندسية .  • التنفيذية ( .  •

استصلح وتجهيز الراضى  )عدا الكحولية ( وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك أواى .               •

بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع . استزراع الراضى المستصلحة , ويشترط فى هاتين الحالتين أن 

تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق الرى الحديثه وليس الرى بطريق 

الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية 

تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو  مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 .  •

تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو  اللبان أو التسمين أو اللحوم.  •

إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .  وذلك دون الخلل لحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , ويشترط 

إستصدار التراخيص اللزمة  لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج . 

كما يجوز لها أن تندمج فى شركة أخرى أو معها أو تتحول إلى شركة  من طبيعة أخرى طبقا  لحكام القانون

37 - النهوض للتطوير الرياضى  SpoRev Group شركة سبق قيدها برقم     19917 قيدت فى 

23-11-2021 برقم ايداع    9751 وفى تاريخ  13-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح انشاء وادارة وتشغيل 

انشاء وادارة  انشاء وادارة الملعب الرياضية او الصالت المغطاة او مجمعات السباحة .  • النديه الرياضية .  •

التسويق الرياضى .  • انشاء وادارة الكاديميات الرياضية .  • الندية الصحية اومراكز اللياقة البدنية .  •

أعمال  تسويق المنتجات الرياضية المكملت الغذائية بكافة انوعها .   • ادارة وتشغيل اللعاب الرياضية .  •

إنتاج وتطويرالبرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها   •

إنشاء وإدارة مراكز التدريب  إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  •

اقامه وتشغيل مركز  التجارة اللكترونية عبر النترنت .  • لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  •

تقديم الخدمات المتخصصة للقرى السياحية و الفنادق والشواطئ و  تدريب وتنمية الموارد والكوادرالبشرية  •

الحمامات سباحة )عمال شواطئ –  منقذين او ليف جارد – فنيين تغيير فلتر حمامات السباحة( .  وذلك دون 

الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  

ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها                   

أوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أوتشتريها أو تلحقها 

بها  وذالك طبقا لحكام القانون .
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38 - ريفر بكس لعداد النماذج والقوالب لللت شركة سبق قيدها برقم     22076 قيدت فى 2022-03-21 

برقم ايداع    2988 وفى تاريخ  13-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح   * أنشطة من داخل ق 72 لسنة 

2017 :  - اقامة وتشغيل مصنع لعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها .   * أنشطة 

من خارج ق 72 لسنة 2017 :  - التوريدات العمومية  والستيراد والتصدير .  علي الشركة اللتزام بأفراد 

حسابات مالية مستقلة للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في 

التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 علي أن ل تتمتع النشطة خارج قانون 

الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو 

الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخري أو معها أو أن تتحول إلي شركة من طبيعة أخري وذلك كله طبقا 

لحكام القانون

39 - ميم للمنتجات الطبيعية  MIM FOR NATURAL PRODUCTS شركة سبق قيدها برقم     23313 

قيدت فى 19-05-2022 برقم ايداع    4777 وفى تاريخ  13-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح ا قامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل والعطور والمناديل الورقية المعطرة وغيرها من الفوط الصحية 

والشامبو والصابون ومزيل الشعر بكافة انواعها وجل وسائل المعقم لليدى وكريم ولوشن لليدين والجسم وغيرها 

وكافة المنتجات الطبيعية    -        اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع لوحات توزيع كهربائية ضغط منخفض - لوحات 

توزيع كهرباء للشقق - تابلوه شقة –لوحات عمومية ضغط متوسط –لوحات تحكم للماكينات او للمحركات    

-        تصنيع وتجميع ماكينات طباعة تاريخ النتاج والجزاء الخاصة بها –   -        تصنيع وتجميع ماكينات 

التعبئة والتغليف والفرز   -        تصنيع وتجميع كشافات ولمبات واجهزة اضاءة والجهزة الكهربائية والجهزة 

المنزلية والريسيفر    – تجارة الجلة والتجزئة داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة 

شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة 

رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 .   انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 /   التصدير    

تلتزم الشركة بافراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام 

الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار 72 لسنة 2017 وكذا لتتمتع 

النشطة خارج القانون

40 - ليمتلس للمستحضرات الصيدلية والمكملت الغذائية           

Limitless For Pharmaceuticals And Supplements شركة سبق قيدها برقم     28592 قيدت فى 

08-07-2021 برقم ايداع    31666 وفى تاريخ  13-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :-  

تجارة وتسويق وبيع وتوزيع والتسجيل امام الجهات المختصة للدوية البشرية والبيطرية والعشاب الطبية وكافة 

المستحضرات الصيدلية والمكملت الغذائية والكيميائية والغذية الطبية ومستحضرات التجميل والعطور 

والمستحضرات المنزلية والمنظفات والمطهرات ومستلزمات الطفال وتصنيع كل ما سبق لدى الغير.   بحث 

وتطوير وتصنيع اللقاحات بكافة أنواعها لدى الغير.  إقامة وتشغيل وادارة المخازن.  التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا  / التوريدات العمومية.  التسويق فيما هو مسموح به قانونا .  تصنيع وإنتاج وتغيلف وتعبئة 

الغذية الخاصة وإضافتها والمكملت الغذائية ومكوناتها  للستخدام الدمى و البيطرى و تصديرهما.  وذلك دون 

الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدارالتراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  

ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التى قد 

تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك 

طبقا  لحكام القانون.
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41 - تراى أنجل للتطوير العقاري شركة سبق قيدها برقم     8132 قيدت فى 25-11-2019 برقم ايداع    

المقاولت العامة والمتخصصة  - 6632 وفى تاريخ  14-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح   -

تقسيم اراضي بغرض البناء عليها ومدها بالمرافق  تقديم خدمات الكاترينج  - التوريدات العمومية  -

التصدير  وذلك دون  اعمال نظافة  - اعمال صيانة  - تطوير عقاري  - الساسية ) كهرباء – مياة – صرف (  -

الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  

ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك 

طبقا  لحكام القانون .

42 - ونجليت سوليوشئنز winglet solutions شركة سبق قيدها برقم     13737 قيدت فى 2021-01-06 

برقم ايداع    136 وفى تاريخ  14-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح   - اعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  - اعمال توصيف وإنتاج البرامج والتطبيقات 

وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  - انتاج المحتوى اللكتروني بصوره 

المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  -إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية المختلفة.  -اعمال 

التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.  -انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب 

عليها.  - اعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل تداول البيانات.  -تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.  -

التصالت وخدمات النترنت.  -إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  

-حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  -أقامه وتشغيل مركز لصيانة أجهزة الحاسب اللى 

والبرمجيات.  -إدارة وتشغيل المواقع اللكترونية.  -تصميم وتطوير تطبيقات والعاب الحاسب اللى والمحمول.  

وذلك من دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة.  ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة 

او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.

43 - الحسام للتشغيل والصيانة شركة سبق قيدها برقم     5810 قيدت فى 04-07-2019 برقم ايداع    3415 

وفى تاريخ  15-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح   . القيام بأعمال تركيب وصيانة وتشغيل العمال 

اللكتروميكانيك .   . التوريدات العموميه   . تقديم خدمات النظافة للمنشأت والمنازل   . تقديم خدمات مكافحة وأبادة 

الحشرات ورش المبيدات  وذلك دون الخلل بأحكام القاوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط أستصدار 

التراخيص اللزم لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى 

تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن 

تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

44 - كافيا ارابيكا Kavia Arabica شركة سبق قيدها برقم     8114 قيدت فى 24-11-2019 برقم ايداع    

6600 وفى تاريخ  15-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح 000
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46 - تل الفيروز الكندية المصرية للستثمار السياحي و العقاري و الترفيهي شركة سبق قيدها برقم     16196 

قيدت فى 16-06-2021 برقم ايداع    4175 وفى تاريخ  15-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح        

غرض الشركة هو :  - إقامة الفنادق الثابتة ويخوت السفاري والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقري 

السياحية والنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية 

وإستكمال المنشأت الخاصة بها والتوسع فيها علي أل يقل مستوي الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية 

والقري السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها علي نصف إجمالي المساحات 

المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع .   - الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية 

والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 

لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 .  - تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية 

– المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم .  - التطوير العقاري , 

إنشاء وإدارة المشاريع الطبية بكافة أنواعها , جميع أنواع أعمال المقاولت والتشطيبات , التوريدات العمومية , 

التسويق العقاري , الدعاية والعلن , الستيراد والتصدير .  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق 

غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

47 - كيه أند كيه للتوريدات العمومية K&K Trading شركة سبق قيدها برقم     20140 قيدت فى 

05-12-2021 برقم ايداع    10114 وفى تاريخ  15-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط : 

الستيراد والتصدير
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48 - اكواريس كابيتال للتجارة والستشارات 

AQUARIUS CAPITAL FOR TRADING AND CONSULTING شركة سبق قيدها برقم     

22229 قيدت فى 29-03-2022 برقم ايداع    3311 وفى تاريخ  15-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح 

غرض الشركة :-  - انشطة داخل ق 72 لسنة 2017 .  * تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج 

السللت او اللبان او التسمين او اللحوم .  * تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت 

او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم .   * استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها 

قابلة للستزراع , واستزراع الراضي المستصلحة , ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصة 

لغراض الستصلح والستزراع , وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر , 

فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر 

العربية رقم 356 لسنة 2008.  * اقامة المزارع السمكية .            * تربية الخيول .               * الهندسة 

الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية .  * تجارة الجملة والتجزئة للحاصلت الزراعية والخضروات والفاكهة 

والتمور بكافة انواعهم والزيتون ومشتقاتة ومنتجاتة بكافة انواعها ومنتجات اللبان والعصائر واللحوم والدواجن 

والسماك .  * انشاء او ادارة او تشغيل المدارس فيما ل يتعدي مرحلة التعليم الثانوي .    * انشاء الجامعات .                              

* انشاء او ادارة او تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني .  * تصميم او انشاء او انتاج او ادارة وتشغيل وصيانة 

محطات توليد الكهرباء الجديدة والمتجددة وانتاج الهيدروجين الخضر والمونيا الخضراء علي اختلف مصادرها 

وشبكات توزيعها وبيعها .  * خدمات المجال الرياضي وتشمل الدارة او التسويق او التشغيل او ادارة اللعاب 

الرياضية او انشاء الندية الخاصة او الكاديميات او الندية الصحية او مراكز اللياقة البدنية .  * التصالت و 

خدمات والنترنت .   -  انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017   * تقديم الستشارات المالية ) فيما عدا ما يتعلق 

باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقيم بمناسبة زيادة راس 

المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحتة التنفيذية (   تلتزم الشركة بافراد حسابات مالية 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في 

التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 , وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون 

الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون.   ذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من 

الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال  شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او 

في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيهااو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

49 - أكسيس ليف لخدمات متحدى العاقه Access Life شركة سبق قيدها برقم     28686 قيدت فى 

26-08-2019 برقم ايداع    34945 وفى تاريخ  15-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو 

:-   - تقديم الستشارات ) فيما عدا الستشارات القانونية و الستشارات و الدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة 

زيادة راس المال و الستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال 

الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27من قانون سوق رأس المال و لئحته النفيذية(  ـ إنتاج المحتوي 

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت و صوره و بيانات .  ـ اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد 

البشرية و على الخص لخدمة متحدى العاقة .  ـ تسويق المنتجات المصنعه لمتحدى العاقة .  ـ إقامة وتنظيم 

المعارض و المؤتمرات و الحفلت العامه ) بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة.  ـ 

التوريدات العمومية .  ـ التسويق اللكترونى .  ـ التجارة اللكترونية عبر النترنت.  ـ وذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين و اللوائح و القرارات السارية , و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ـ ويجوز 

للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون .
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50 - آن ن لوجيستكس ANN LOGISTICS شركة سبق قيدها برقم     2877 قيدت فى 27-11-2018 برقم 

ايداع    3536 وفى تاريخ  16-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح   -تقديم الخدمات اللوجيستيه من الشحن 

والتفريغ والتخليص الجمركي.   المقاولت العامة.  التوريدات العمومية.   إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم 

والكافتيريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المأكولت والمشروبات عدا الكحولية, وتقديم جميع المأكولت التيك أواي.   

استصلح وتجـهيز الرضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة الستزراع واستزراع الرضي المستصلحة. 

ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق 

الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر. فيما عدا المناطق الصادرة بها قرار رئيس الوزارة رقم 

350 لسنه ???? وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنه 2008.  اقامة المزارع السمكية مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الزمة لممارسة هذه النشطة ادارة وتشغيل الهايبر 

والسوبر ماركت  التجارة العامة بما هو مسموح به قانونا    بيع القمشة والملبس الجاهزة  ويجوز للشركة أن تكون 

لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيه بأعمالها أو التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها 

بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية(
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51 - فيوري العقارية  FiORi FOR REAL ESTATE شركة سبق قيدها برقم     20148 قيدت فى 

06-12-2021 برقم ايداع    10133 وفى تاريخ  16-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح انشطة من داخل 

72 لسنة 2017   • الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج 

الوادي القديم  فيما عدا منطقة  شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء 

رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008 مشروعات السكان 

التي يتم تأجير وحداتها بالكامل لغراض السكن غير الداري , بشرط أل يقل عدد تلك الوحدات عن خمسين وحدة 

مشروعات السكان الجتماعي ومشروعات السكان  سكنية ,سواء أقيمت في شكل بناء واحد أو عدة أبنية.   •

الموجهة لمحدودي الدخل .     مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 مراعاه قرار رئيس 

جمهورية مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008 والقرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة 

تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية من اقامة وتشغيل  الفندقيه و شروط و اجراءات الترخيص بها   •

المطاعم الثابته والكافتيريات واقامة وتشغيل محطات تموين السيارات )المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية 

تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية )المناطق الصناعية  والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم (.   •

اقامة وتشغيل وادارة المراكز  والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم (.  •

التجارية وسلسل المداد داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء 

فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و مراعاة قرار رئيس 

جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008   • تجارة الجملة والتجزئة داخل المناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس 

إقامة  الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة  قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008  •

إقامة وتشغيل الفنادق الثابته , والموتيلت,  وتشغيل وادارة المدارس )فيما ل يجاوز مرحلة التعليم الثانوي(    •

والشقق والجنحة الفندقية, والقرى السياحية , والنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو 

رياضية أو تجارية أو ثقافية , واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها, على أل يقل مستوى الفنادق 

والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم , وأل يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة 

منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوانية للمشروع   • استصلح وتجهيز الراضـي 

بـالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع . استزراع الراضي المستصلحة. ويشترط فـي هـاتين الحالتين أن 

تكـون الراضـي مخصصـة لغراض الستصلح والستزراع   وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري 

بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاه  قرار رئيس 

إقامة أو إدارة وتشغيل الجراجـات متعـددة الطوابـق بنظــام  جمهوريه  مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008   •

النشـاء والتشغيل وإعـادة التسليم )b.o.t( سواء كانت تحت سطح الرض أو فوقها وعدادات تنظيم انتظار 

إعداد الدراسات  إعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية.   • •   .b.o.t السيارات بنظام

إنشاء البنية الساسية ومصادر البنية الساسية الخارجية  القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات  •

التسويق والترويج لراضي المنطقة الصناعية لجذب رؤوس الموال  والمشروعات  للمنطقة الصناعية   •

إدارة  إنشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات  • الصناعية للمناطق الصناعية   •

التطوير العقاري   • المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها.   أنشطة من خارج 72 لسنة 2017   •

اقامة وتشغيل وادارة مراكز خدمة  مقاولت أعمال انشاء وتشييد وتجهيز المنشآت الطبية بكافة أنواعها   •

وصيانة السيارات   • التصدير     ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض   •

شراء و بيع و تاجير واقامة وتملك الوحدات الدارية و السكنية و الفندقية .     مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه2008 والقرار 

انشاء  الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشـان شركات الدارة الفندقيه و شروط و اجراءات الترخيص بها     •

وادارة وتشغيل الملهي واماكن اللعاب الترفهية   على الشركة اللتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار و في حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة 

بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 على أن ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز 
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الواردة بذات القانون   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة   ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول أعمال شبيهة باعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها 

أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون

52 - تريو للتجارة Trio for trading شركة سبق قيدها برقم     28670 قيدت فى 03-06-2019 برقم ايداع    

23667 وفى تاريخ  16-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : تجارة الملبس والحذية 

والكسسورات والذهب الصينى / التسويق اللكترونى عبر النترنت / البيع بالعمولة / تجارة الذهب وذلك دون 

الخلل بأحكام القوانين و اللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 

ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجة من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد 

تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها أوتلحقهابها وذلك طبقا 

لحكام القانون

53 - جي اف اس لخدمات الحراسة GFS for guarding service ) ش .م .م ( شركة سبق قيدها برقم     

25 قيدت فى 14-03-2018 برقم ايداع    27 وفى تاريخ  19-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح   •

نقل الموال   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح في  تقديم خدمات الحراسة للمنشات من الداخل فقط .  •

القرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان يكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيها باعمالها او التي قد تعاونها علي 

تحقيق غرضها في مصر او الخارج , كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

54 - محمد فريد ابراهيم الحمادي و شريكة شركة سبق قيدها برقم     143 قيدت فى 25-03-2018 برقم ايداع    

147 وفى تاريخ  19-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح   * أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  ـ إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك والمنتجات البلستيكية  ـ تجارة الجملة والتجزئة  مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .

55 - شيبة لعمال المقاولت المتكاملة شركة سبق قيدها برقم     2526 قيدت فى 30-10-2018 برقم ايداع    

3052 وفى تاريخ  19-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح   المقاولت المتكاملة  إقامة وانشاء المباني السكنية 

والدارية والتجارية والسياحية وبيعها للفراد والشركات  التطوير العقاري والستثمار العقاري والتسويق العقاري 

والمناطق الصناعية والتجمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم  استيراد جميع اللت 

والدوات والمهمات والخامات اللزمة لمزاولة نشاط الشركة   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ويجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذية
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56 - راديكس يوني RADIX UNI شركة سبق قيدها برقم     6125 قيدت فى 25-07-2019 برقم ايداع    

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع السمدة  3837 وفى تاريخ  19-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح   1-

تجارة المستلزمات الزراعية.  3- والمخصبات الزراعية بجميع انواعها ) بودر وسائل ومعلق ومحبب (.  2-

توريد وتركيب مكونات محطات تخفيض ضغط الغاز الطبيعي بطغوط مختلفة بمكونات محلية ومستوردة .  4-

توريد وتركيب خطوط المياة الصلبة  توريد وتركيب اعمدة الكهرباء والنارة بضغوط مختلفة ومستلزماتها  5-

توريد وتركيب خطوط الغاز الطبيعي الصلبة والبولي ايثيلين بضغوط  والبولي ايثيلين بضغوط مختلفة .  6-

التجارة العامة.  9- اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اعمدة الكهرباء والنارة وتشكيل المعادن.  8- مختلفة.  7-

التوريدات العمومية.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار 

التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه.  ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحه أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون

57 - كيمتش للتجارة والتوريدات والدعاية والعلن شركة سبق قيدها برقم     14405 قيدت فى 2021-02-14 

الدعاية والعلن   • برقم ايداع    1174 وفى تاريخ  19-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح •  •

التسويق اللكتروني   التصدير  • التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  • التوريدات العمومية  •

إدارة المشروعات  مع  إقامة وتشغيل المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة ما عدا المعارض السياحية  • •

مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012بشأن شركات الداره الفندقيه و وفقا  لما ورد بموافقة واجراءات 

الترخيص بها  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح والقرارت السارية, وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذة النشطة  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

أعمال  شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها 

أو تشتريها أو تلحقها بها طبقا  لحكام القانون

58 - ام كي ميرشينتس ايجيبت MK Merchants Egypt شركة سبق قيدها برقم     20365 قيدت فى 

اعداد الدراسات  15-12-2021 برقم ايداع    10793 وفى تاريخ  19-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح   -

استصلح  والبحوث الفنية و القتصادية و دراسات جدوى للمشروعات الستثمارية فى مجال البنية الساسية .   -

استزراع الرضى المستصلحة .  انشطة  وتجهيز ال راضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع   -

خارج ق 72 لسنة 2017  - تجاره وتوريد الحبوب والحاصلت الزراعية وخامات العلف والستيراد والتصدير  

-تلتزم الشركة بافراد حسابات مالية و مركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار و فى حالة عدم التزام 

الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الوادرة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 , وكذا 

ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون .  و ذلك دون الخلل باحكام 

القوانين و اللوائح و القرارات السارية , و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  و يجوز 

للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول اعمال شبيه بأعمالها او التى قد تعاونها 

على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون.

59 - تارجت للحلول الرقمية Target digital solutions شركة سبق قيدها برقم     27165 قيدت فى 

30-11-2022 برقم ايداع    13331 وفى تاريخ  19-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط تنظيم 

وادارة الدورات التدريبية
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60 - كينج ام ستيل K. M.S شركة سبق قيدها برقم     9688 قيدت فى 18-02-2020 برقم ايداع    1260 

وفى تاريخ  20-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح   اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل وسحب المعادن 

أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج  ودرفلة الحديد والهياكل المعدنية واعادة تدويرها   •

والمصانع .  إعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها .  إنتاج المعدات وخطوط النتاج .  

أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة 

اقامة وتشغيل مصنع لعادة تدويرها اطارات السيارات المستعمله والمطاط  الفنية والدارية للمصانع .  •

الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده  والمنتجات البلستيكيه والمخلفات الصناعية بانواعها   •

والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقه شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس 

اقامه وتشغيل مصنع  الوزراء رقم 350 لسنة 2017 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 .  •

استصلح وتجهيز الراضي  لتصنيع الكيماويات عدا الخطرة ومستحضرات التجميل والمنتجات البلستيكية.  •

انشطة خارج قانون 72    بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة  .  •

التصدير والتوكيلت التجارية   تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكالة 

التجارية ول ينشئ تاسيس الشركة اى حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمه لمزاولة 

التوريدات العمومية  مع  غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  •

اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة الورادة بقانون الستثمار , وفى حالة عدم التزام الشركة 

بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 , مع عدم تمتع 

النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون .  وذلك دون الخلل باحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السراية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة .  ويجوز للشركة ان 

تشترك باى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق 

غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

61 - اى اس اس لهياكل الصلب ISS STEEL STRUCTURE شركة سبق قيدها برقم     12556 قيدت 

فى 26-10-2020 برقم ايداع    5535 وفى تاريخ  20-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح  اقامة و تشغيل 

مصنع لتشكيل و تشغيل المعادن و صناعة الشنط الورقية بانواعها المختلفة و صناعة افلم البلستيك و البكر 

اللصق و صناعة و تعبئة فوم الحلقة و العطور و مزيل العرق للشركة   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين و 

اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشاط .  ويجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحه او اشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال  شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها علي تحقيق اغراضها في مصر او خارج مصر و كما يجوز لها الندماج في هيئات السالفه او تشتريها او 

تلحقها بها و ذالك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية

62 - هيلثى للعشاب العضوية

Healthy for organic herbals شركة سبق قيدها برقم     16521 قيدت فى 05-07-2021 برقم ايداع    

4691 وفى تاريخ  20-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح  تجارة وبيع وتوزيع العشاب العضويه ومشتقتها 

والزيوت الطبيه والنباتية   والحاصلت الزراعية   التصدير   منشر تجفيف العشاب والنباتات الطبية   وذلك دون 

اخلء باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمه للمارسة هذه النشطه 

ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه باعمالها او التى قد 

تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون
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63 - نقاء هيلث كير 

NAQAA HEALTH CARE شركة سبق قيدها برقم     19623 قيدت فى 09-11-2021 برقم ايداع    

9285 وفى تاريخ  20-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اقامة وتشغيل وادارة المستشفيات وما تضمه من 

اقامة وتشغيل وادارة مركز طبي متخصص في الشعة والتحاليل الطبية .  3( أنشطة علجية أو طبية .  2(

اقامة وتشغيل وادارة العيادات الطبية التخصصية .  توريدات مستلزمات طبيه وأشعه  تلتزم الشركة بإخطار 

المجالس الطبية المتخصصة فور قيامها ببدء نشاطها حتى يتثنى للمجالس الطبية المتخصصة إعمال شئونها    وذلك 

دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .  يجوز للشركة أن تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها 

أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها 

بها وذلك طبقا لحكام القانون .

65 - روكس للهندسة وإدارة المشروعات .

Rox For Engineering And Projects Management شركة سبق قيدها برقم     25190 قيدت فى 

28-08-2022 برقم ايداع    8823 وفى تاريخ  20-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تقديم الستشارات 

الهندسية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال 

والستحواذ وكذ الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها فى المادة 27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية.  - اعداد التصميمات الهندسية .  - 

إدارة المشروعات.  مع مراعاة القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية وفقا  لما ورد 

بموافقة واجراءات الترخيص بها.  - تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية.  - المقاولت العامة.  - التسويق 

العقارى .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  

شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.

66 - سونو سكول للستشارات و التدريب

 sono school شركة سبق قيدها برقم     425 قيدت فى 19-04-2018 برقم ايداع    451 وفى تاريخ  

21-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح  تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات 

والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية 

لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق المال ولئحته 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب  وتنمية الموارد البشرية   - التنفيذية(.   -

مسموح به قانونا  - - تقديم خدمات اللعاب   )سايبر و بلستيشن   -   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة. ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيه بأعمالها التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون ولئحته التنفيذية
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67 - سكور جراس للصناعة والستثمار )سكور جراس ( شركة سبق قيدها برقم     992 قيدت فى 

13-06-2018 برقم ايداع    1120 وفى تاريخ  21-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح ــــ اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع النجيل الصناعى وجميع انواع الكشافات وأعمدة النارة للملعب الرياضيه وتجهيز وتصنيع 

الموكيت المتنوع والسجاد الميكانيكى وحياكة وقص وبريات جاهزة وحياكة وتفصيل برانس متنوعة واطقم حمامات 

ودواسات وصناعة معجون مطاطى لرضيات الملعب وصناعة منتجات كاوتشوك متنوعة وصناعة معدات 

صالت الرياضة ومراكز اللياقه المتنوعة - اقامة وادارة وتشغيل الملعب الرياضية بجميع انواعا واشكالها مع 

اللتزام بإفراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حدة  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .   ويجوز للشركة أن تكون لها 

مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها 

على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

68 - ريفروم للتنمية والتجارة والستثمار شركة سبق قيدها برقم     9814 قيدت فى 25-02-2020 برقم ايداع    

تسويق جميع مستلزمات النتاج الزراعى  1428 وفى تاريخ  21-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح   •

والتقاوى والسمدة بأنواعها والمخصبات والمبيدات وكذلك تسويق كافة معدات الميكنة الزراعية وقطع الغيار.  •

إقامة السلسل والمراكز التجارية  تسويق الحاصلت الزراعية بجميع أنواعها وحاصلت الخضر والفاكهة .  •

زراعة وانتاج تقاوى الكثار للمحاصيل  وإقامة المعارض لكافة انشطة قطاع الزراعة عدا المعارض السياحية .  •

تقديم الستشارات في مجال  الزراعية واستيراد التقاوى للمحاصيل الزراعية ومحاصيل الخضر والفاكهة .  •

الخدمات الرشادية الزراعية ) فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات 

والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية 

لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال 

إقامة  العمل فى مجال انتاج وتوزيع الصناعات الغذائية والمشروبات عدا الكحولية .  • ولئحتة التنفيذية ( .  •

وإنشاء محالج لحلج وتجارة القطن .

70 - صقر العرب لتوريد مواد البناء شركة سبق قيدها برقم     18535 قيدت فى 09-09-2021 برقم ايداع    

6486 وفى تاريخ  21-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح   )1(توريد جميع مواد البناء بكافة انواعها)2(

التوريدات العمومية)3(تاجير اللت والمعدات  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة   ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها اوالتي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج 

.كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

71 - ناطحات السحاب للمقاولت العامه شركة سبق قيدها برقم     19962 قيدت فى 25-11-2021 برقم ايداع    

9818 وفى تاريخ  21-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح  المقاولت العامة . التوريدات العمومية   وذلك دون 

الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة. 

ويجوز للشركة أن تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون.

72 - شركة ايهاب محمد عبد السلم حافظ ناجى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     28730 قيدت فى 

27-09-1993 برقم ايداع    3366 وفى تاريخ  21-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تنظيم الرحلت 

السياحية  جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وأقامة وما يلحق 

بها من خدمات وبيع او صرف تذاكر السفر وتيسير نقل المتعة و حجز الماكن على وسائل النقل المختلفه و كذلك 

الوكالة عن شركات الطيران والملحه وشركات النقل الخرى  وتشغيل وسائل النقل من ) برية  وبحرية و جوية 

ونهرية(  لنقل السائحين  .
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73 - راين برودكت للمعقمات والمطهرات Rein Product شركة سبق قيدها برقم     11018 قيدت فى 

27-07-2020 برقم ايداع    3222 وفى تاريخ  22-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح قانون 72 .

أقامةوتشغيل مصنع لتصنيع  المطهرات والمعقمات والمنظفات الصناعية السائلة  وصنع الصابون وتعبئة او 

تخفيف المواد الكيماوية السائلة  )كلور مخفف ومعبئة( سائل تسليك بالوعات والصرف   انشطة خارج ق 72 

التوريدات العمومية والتصدير  تلتزم الشركة بافراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الوارده بقانون 

الستثمار وفى حالة عدم التزم الشركة بهذا اللشرط يسقط حقها فى التمتمع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017  وكذ لتتمتع النشطة خارج قانون السثتمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات 

القانون وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وبشرط استصدار التراخيص اللمزمة 

لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك باى وجة من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزوال أعمال 

شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج كما يجواز لها ان تندمج فيها او تشتريها 

او تلحقهابها وذلك طبقا .الحكام القانون

74 - هوليداى كلوب للدارة والتسويق السياحى تريباتك شركة سبق قيدها برقم     20994 قيدت فى 

24-01-2022 برقم ايداع    712 وفى تاريخ  22-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح    الداره والتسويق 

السياحى للفنادق والموتيلت والشقق الفندقيه والقرى السياحيه مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنه 2012 

بشان شركات الدارة الفندقية وشروط واجراءات الترخيص بها والوكالت التجاريه وتصميم وبرمجة واداره 

المواقع اللكترونيه .  و تحصيل فواتير بالعمولة.  مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط 

استصدار كافة التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باى وجه 

من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها أوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر 

او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذيه

84 - اكرم محمد وعلء الدين محمد شركة سبق قيدها برقم     4591 قيدت فى 24-03-2019 برقم ايداع    

1713 وفى تاريخ  27-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تجارة الجملة والتجزئة للبطاريات وبطاريات 

الخردة والمعادن ) الرصاص (   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .

 Bakry - Alpinny For Trading - Printing - Export 85 - بكرى والبنى للتجارة والطباعة والتصدير

شركة سبق قيدها برقم     19115 قيدت فى 12-10-2021 برقم ايداع    7435 وفى تاريخ  2023-02-28    

تم تعديل النشاط ليصبح 000
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75 - فن العمارة للمقاولت والتطوير والستثمار العقارى شركة سبق قيدها برقم     4226 قيدت فى 

03-03-2019 برقم ايداع    1192 وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح   - المقاولت العامة 

والمتكاملة والمتخصصة .  - مقاولت صيانة المبانى.  - مقاولت العمال الكهروميكانيكية والكهربائية.  - 

الشراف على تنفيذ المشروعات.  - تصميم وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة على اختلف 

مصادرها.  - تجارة وتوريد وتركيب وصيانة المعدات الثقيلة .  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا.  - تقديم الستشارات الهندسية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم 

بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى 

مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(.  - إدارة 

المشروعات  مع مراعاة القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية ووفقا لما ورد بموافقة 

تشغيل وادارة وصيانة محطات الصرف  التطوير العقارى, والستثمار العقارى.  - واجراءات الترخيص بها.  -

الصحى أو الصرف الصناعى والتنقية وتوصيلتها   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو 

فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

76 - محمد راشد محمد علي الدكاك وشريكه شركة سبق قيدها برقم     6228 قيدت فى 31-07-2019 برقم ايداع    

3962 وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح هو تجارة الجملة والتجزئة                    )داخل 

قانون 72 لسنة 2017(             والدعاية والعلن والتوريدات العمومية    )خارج قانون 72 لسنة2017(  

وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام 

الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار 72 لسنة2017 , وكذا ل 

تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة  بذات القانون , مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.

77 - احمد عناني للتوريدات العمومية شركة سبق قيدها برقم     19320 قيدت فى 26-10-2021 برقم ايداع    

التوريدات العمومية  وذلك دون الخلل  8779 وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح   •

بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز 

للشركة  أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها 

علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

78 - المداد للتجارة والتوريدات شركة سبق قيدها برقم     2499 قيدت فى 29-10-2018 برقم ايداع    3011 

تجارة الجهزة الكهربائية واللكترونية والمنزلية.  - وفى تاريخ  26-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح   -

تجارة الزيوت والشحوم  تجارة البقالة والغذية واللحوم والطيور الطازجة والمجمدة وتعبئتها لدى الغير.  -

الستيراد والتصدير  التوريدات العمومية.  - الصناعية والكيماويات بكافة أنواعها وتعبئتها لدى الغير.  -

تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في  والتوكيلت التجارية.  -

شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها ال 

بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة 

لهذا الغرض.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة, ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن 

تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.
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79 - ايفر فريش للتصدير شركة سبق قيدها برقم     5275 قيدت فى 14-05-2019 برقم ايداع    2672 وفى 

تاريخ  26-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التصدير - الستيراد  - اقامه وتشغيل الثلجات 

والمحطات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعيه والمواد الغذائيه وتبريدها أو تجميدها واقامه 

وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الزراعيه وإقامة وتشغيل محطه لفرز وتدرج وتشميع وتعبئه وتغليف المنتجات 

الزراعيه - التجاره العامة والتوزيع فيما ما هو مسموح به قانونا - التوريدات العمومية  التوكيلت التجاريه  وتلتلزم 

الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شأن تنظيم أعمال الوكاله التجاريه وذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون

80 - إمداد ميد Emdad Med شركة سبق قيدها برقم     10510 قيدت فى 17-06-2020 برقم ايداع    

2466 وفى تاريخ  26-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تجارة و توزيع  و تسويق الجهزة الطبية و 

المستلزمات الطبية و الدوية البشرية و البيطرية و المكملت الغذائية و الغذية الخاصة و مستحضرات التجميل و 

المصال و اللقاحات و المحاليل الطبية بمختلف انواعها و اضافات العلف السائلة و البودرات للمستشفيات و 

الصيدليات و الشركات و التدريب المستمر و التسويق للمنتجات و العلمات التجارية و الحملت  الدعائية .  •

الوساطة فى انهاء اجراءات تسجيل الجهزة الطبية و المستلزمات الطبية و الدوية البشرية و البيطرية و 

المكملت الغذائية و الغذية الخاصة و مستحضرات التجميل و المصال و اللقاحات و المحاليل الطبية بمختلف 

التصدير و التوكيلت التجارية .   انواعها و اضافات العلف السائلة و البودرات امام الجهات الغير حكومية .  •

تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 فى شأن تنظيم اعمال الوكالة  توريدات عمومية   • •

التجارية و ل ينشىء تأسيس اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها 

و ذلك دون الخلل بأحكام القوانين  من الجهات المختصة و بما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  •

ويجوز للشركة أن  واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار الترخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  •

يكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التى قد 

تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

81 - اسكليد للستشارات الدارية ISKLEAD شركة سبق قيدها برقم     18062 قيدت فى 2021-08-18 

برقم ايداع    5738 وفى تاريخ  26-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح   * تقديم الستشارات الدارية 

والتسويقية ) فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة 

بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة 

فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية (  * اقامة 

وتشغيل وادارة مركز لعداد والتنمية وتدريب الموارد البشرية  * التوريدات العمومية  * المقاولت العامة   * اقامة 

وتنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده.  وذلك 

دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة.  ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها 

او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها 

بها وذلك طبقا لحكام القانون .
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82 - التيسير تريد انترناشيونال لتكرير الزيوت والعلف شركة سبق قيدها برقم     28446 قيدت فى 

التجارة العامة  10-10-2019 برقم ايداع    42553 وفى تاريخ  26-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح   -

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع:-  - المقاولت العامة.  - التوريدات العمومية  - والتوزيع والتوزيع بالعمولة  -

اعلف حيوانية تقليدية بدون تحديد  - اعلف تسمين دواجن  - تصنيع وتكرير زيوت نباتية وطعام  -

Express  كسب صويا اكسبريس كسب فول فات ) فول صويا كامل الدهن(  - اعلف تسمين حيوانى  -

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  وذلك  التصنيع لدى الغير  - زيت صويا  - -  .soybean meal

دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة 

النشطة .  ويجوز للشركة ان تشترك باى وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها 

او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها 

بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية

83 - أوميجا باك شركة سبق قيدها برقم     4467 قيدت فى 14-03-2019 برقم ايداع    1545 وفى تاريخ  

27-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح .........

الكيان القانونى

1 - سي دي ام سميث اس أي CDM SIMTH SE شركة سبق قيدها برقم     12581 قيدت فى 

27-10-2020 برقم ايداع    5574 وفى تاريخ  21-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح شركة مساهمة

2 - شركة ايهاب محمد عبد السلم حافظ ناجى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     28730 قيدت فى 

27-09-1993 برقم ايداع    3366 وفى تاريخ  21-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح ذات مسئولية محدودة
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :01-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 5889   وتم 

Nokhba Azza ايداعه بتاريخ 09-07-2019 برقم ايداع    3517 الى    نخبة عزة للتكنولوجيا

2 -  فى تاريج :01-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 27760   وتم 

SUBLIME CONTRACTING ايداعه بتاريخ 02-01-2023 برقم ايداع    75 الى   سبليم للمقاولت

3 -  فى تاريج :01-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28303   وتم 

ايداعه بتاريخ 01-02-2023 برقم ايداع    1474 الى   فيتنس بايونيرز للياقة البدنية

4 -  فى تاريج :01-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28309   وتم 

ايداعه بتاريخ 01-02-2023 برقم ايداع    1490 الى   سماح أرت

5 -  فى تاريج :02-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 25555   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-09-2022 برقم ايداع    9669 الى   

محمد عبد المعطي صالح وشركاه

6 -  فى تاريج :02-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28053   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-02-2023 برقم ايداع    1526 الى   الشركة الحديثة للتكنولوجية الكهربائية ) ستار ترانس (                

MODERN   ELECTRICAL       TECHNOLOGY  COMPANY )STARTRANS(

7 -  فى تاريج :02-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28317   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-02-2023 برقم ايداع    1515 الى   اسلسكا مصر لدارة المنشاءات التعليمية

8 -  فى تاريج :02-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28319   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-02-2023 برقم ايداع    1524 الى   ترند للمؤثرات البصرية

9 -  فى تاريج :02-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28332   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-02-2023 برقم ايداع    1561 الى   فيس اند بدى كير للتوريدات العمومية

10 -  فى تاريج :02-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28332   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-02-2023 برقم ايداع    1563 الى   فيس اند بدى كير للتوريدات العمومية

11 -  فى تاريج :05-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3   وتم ايداعه 

.ASPRINT S.M بتاريخ 11-03-2018 برقم ايداع    3 الى   اسبرنت أس أم للستثمار العقارى

12 -  فى تاريج :05-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 10345   وتم 

ايداعه بتاريخ 17-05-2020 برقم ايداع    2211 الى   إيجى قطن للمنتجات القطنية )ش.ذ.م.م(

)EGYCOTTON FOR COTTON  PRODUCTS )L.L.C         

13 -  فى تاريج :05-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 21324   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-02-2022 برقم ايداع    1326 الى   ميكانزم لخدمات السيارات و اليخوت

14 -  فى تاريج :05-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 27264   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-02-2023 برقم ايداع    1607 الى   تو اس للتجارة

15 -  فى تاريج :05-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28347   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-02-2023 برقم ايداع    1600 الى   جمال بيلكين كوللو اوغلو وشركاه
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16 -  فى تاريج :05-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28355   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-02-2023 برقم ايداع    1624 الى   كونكو للتكنولوجيا

17 -  فى تاريج :06-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 10298   وتم 

ايداعه بتاريخ 03-05-2020 برقم ايداع    2126 الى   وضع الشركة تحت التصفية

18 -  فى تاريج :06-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 13089   وتم 

Vision for trading and  ايداعه بتاريخ 02-12-2020 برقم ايداع    6412 الى   رؤيه للتجارة والمقاولت

contracting

19 -  فى تاريج :06-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 23921   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-01-2017 برقم ايداع    1888 الى   جنوب الصعيد للتجاره والتوريدات والتصدير

20 -  فى تاريج :06-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 25945   وتم 

ايداعه بتاريخ 03-10-2022 برقم ايداع    10495 الى   مدرسة نوردك التعليمية شركة ذات مسئولية محدودة

21 -  فى تاريج :06-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28368   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-02-2023 برقم ايداع    1657 الى   شركة نون للغات والتدريب والبحوث

22 -  فى تاريج :06-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28369   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-02-2023 برقم ايداع    1665 الى   بروميس تكنولوجي ) بروتك خالد حسن محمد وشركاه (

23 -  فى تاريج :06-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28387   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-02-2023 برقم ايداع    1710 الى   سوبريمو للتصنيع والتجاره

24 -  فى تاريج :06-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28387   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-02-2023 برقم ايداع    1709 الى   سوبريمو للتصنيع والتجاره

25 -  فى تاريج :06-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28446   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-10-2019 برقم ايداع    42553 الى   التيسير تريد انترناشيونال لتكرير الزيوت والعلف

26 -  فى تاريج :07-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 2064   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-02-2023 برقم ايداع    1762 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

27 -  فى تاريج :07-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 2064   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-02-2023 برقم ايداع    1759 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

28 -  فى تاريج :07-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28426   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-02-2023 برقم ايداع    1796 الى   يونيتد جروسرز

29 -  فى تاريج :07-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28426   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-02-2023 برقم ايداع    1795 الى   يونيتد جروسرز

30 -  فى تاريج :08-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 2064   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-02-2023 برقم ايداع    1813 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

31 -  فى تاريج :08-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 22627   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-02-2023 برقم ايداع    1876 الى   جرين لين لدارة المشروعات العقارية والزراعية 

GREEN LINE

32 -  فى تاريج :08-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28440   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-02-2023 برقم ايداع    1838 الى   نيو هوريزون
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33 -  فى تاريج :08-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28456   وتم 

SEHA AL KHAN ايداعه بتاريخ 08-02-2023 برقم ايداع    1864 الى   صحة الخان للرعاية الصحية

34 -  فى تاريج :08-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28467   وتم 

Arab Union Glass ايداعه بتاريخ 08-02-2023 برقم ايداع    1885 الى   التحاد العربى للزجاج والبلور

35 -  فى تاريج :08-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28590   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-05-2008 برقم ايداع    11118 الى    

آزار ايلندز للتطوير العمرانى "Azzar  Islands Development  "  )ش.م.م( شركة مساهمة

36 -  فى تاريج :09-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3172   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-02-2023 برقم ايداع    1963 الى   اديداس للمنتجات الرياضية المحدودة

37 -  فى تاريج :09-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3172   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-02-2023 برقم ايداع    1961 الى   اديداس للمنتجات الرياضية المحدودة

38 -  فى تاريج :09-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 4624   وتم 

United Business ( ايداعه بتاريخ 25-03-2019 برقم ايداع    1756 الى   يو بي جي لحلول العمال

)Group - UBG

39 -  فى تاريج :09-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 8909   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-02-2023 برقم ايداع    1929 الى    المصريه للصيدليات

40 -  فى تاريج :09-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 20591   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-12-2021 برقم ايداع    10960 الى   الختيار للتوكيلت التجارية

41 -  فى تاريج :09-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28481   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-02-2023 برقم ايداع    1942 الى   بيتى لتجهيز المطاعم

42 -  فى تاريج :09-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28482   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-02-2023 برقم ايداع    1943 الى   اش فوودز مطاعم توباز

43 -  فى تاريج :09-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28494   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-02-2023 برقم ايداع    1968 الى   الحياة سكوب لمناظير الجهاز الهضمى

44 -  فى تاريج :09-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28529   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-07-2009 برقم ايداع    14692 الى   وليد فتحى احمد على وشريكته

45 -  فى تاريج :12-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 13885   وتم 

ايداعه بتاريخ 17-01-2021 برقم ايداع    357 الى   شركة بايو بيزنس للتصنيع Business   Bio )ش.م.م(

46 -  فى تاريج :12-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 23615   وتم 

MMC   ايداعه بتاريخ 06-06-2022 برقم ايداع    5491 الى    ام ام سي انفستمنت للستثمار العقاري

investment

47 -  فى تاريج :12-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 26570   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-02-2023 برقم ايداع    2021 الى   ديليفري هيرو مصر

48 -  فى تاريج :12-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 26570   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-02-2023 برقم ايداع    2022 الى   ديليفري هيرو مصر
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49 -  فى تاريج :12-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28514   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-02-2023 برقم ايداع    2029 الى   ستوب اند باي جروب لنتاج الزيوت و المواد الغذائية

50 -  فى تاريج :12-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28520   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-02-2023 برقم ايداع    2045 الى   ريتش لدارة الصيدليات 

Reach Pharmacies Management

51 -  فى تاريج :12-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28520   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-02-2023 برقم ايداع    2046 الى   ريتش لدارة الصيدليات 

Reach Pharmacies Management

52 -  فى تاريج :12-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28521   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-02-2023 برقم ايداع    2047 الى   انوفيا للدوية ومستحضرات التجميل

53 -  فى تاريج :13-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 14056   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-01-2021 برقم ايداع    618 الى   دعاء ضاهر للمقاولت العامة

54 -  فى تاريج :14-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 7595   وتم 

Sme ايداعه بتاريخ 14-02-2023 برقم ايداع    2218 الى   صحارى لدارة المشروعات المتوسطه

55 -  فى تاريج :14-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 13591   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-02-2023 برقم ايداع    2169 الى   شركه تاي هاوس للستيراد والتصدير

56 -  فى تاريج :14-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 15805   وتم 

STRYVE ايداعه بتاريخ 24-05-2021 برقم ايداع    3549 الى   سترايف لخدمات الدفع اللكترونى

57 -  فى تاريج :14-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 16753   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-07-2021 برقم ايداع    5086 الى   وضع الشركة تحت التصفية

58 -  فى تاريج :14-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 22216   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-02-2023 برقم ايداع    2175 الى   مشروعي للتجاره

59 -  فى تاريج :14-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 22216   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-02-2023 برقم ايداع    2185 الى    مشروعي للتجاره ش.م.م

60 -  فى تاريج :14-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 26757   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-11-2022 برقم ايداع    12360 الى   هداج لتصنيع البلستيك

61 -  فى تاريج :14-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28556   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-02-2023 برقم ايداع    2162 الى   الهرم لصناعة وتجارة المعادن والستيراد والتصدير

62 -  فى تاريج :14-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28572   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-02-2023 برقم ايداع    2194 الى    المنصور للتجاره والتوزيع

63 -  فى تاريج :14-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28576   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-02-2023 برقم ايداع    2210 الى   الجزيرة العالمية للتجارة والتوزيع

64 -  فى تاريج :14-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28623   وتم 

I EVENTS  ايداعه بتاريخ 03-02-2022 برقم ايداع    6417 الى    اى ايفنتس كونسيبتس للحفلت

CONCEPTS

65 -  فى تاريج :15-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 25327   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-02-2023 برقم ايداع    2295 الى   تطوير مصر للستثمار السياحي واستصلح الراضي
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66 -  فى تاريج :15-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28597   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-02-2023 برقم ايداع    2270 الى   شركة التصالت والتكنولوجيا _ تليتك

67 -  فى تاريج :15-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28598   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-02-2023 برقم ايداع    2272 الى   آل سالم جونسون كنترولز ايجيبت

68 -  فى تاريج :16-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 7181   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-02-2023 برقم ايداع    2336 الى   أختين تريدنج

69 -  فى تاريج :16-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 22216   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-02-2023 برقم ايداع    2365 الى   مشروعي للتجاره ش.م.م

70 -  فى تاريج :16-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 22216   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-02-2023 برقم ايداع    2364 الى   مشروعي للتجاره

71 -  فى تاريج :16-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 22216   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-02-2023 برقم ايداع    2367 الى   مشروعي للتجاره

72 -  فى تاريج :16-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 22216   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-02-2023 برقم ايداع    2366 الى   مشروعي للتجاره ش.م.م

73 -  فى تاريج :16-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 22216   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-02-2023 برقم ايداع    2360 الى   مشروعي للتجاره

74 -  فى تاريج :16-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 22216   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-02-2023 برقم ايداع    2386 الى   مشروعي للتجاره ش.م.م

75 -  فى تاريج :16-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 23462   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-05-2022 برقم ايداع    5105 الى    ابناء الحاج على لتجارة الثاث

76 -  فى تاريج :16-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 27148   وتم 

United   ايداعه بتاريخ 30-11-2022 برقم ايداع    13304 الى   يونايتد سوليوشنز لنظمه التيار الخفيف

Solutions USC

77 -  فى تاريج :16-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28548   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-02-2023 برقم ايداع    2372 الى   مصر لمستحضرات التجميل ) أماندا ( ش0 م 0 م

78 -  فى تاريج :16-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28615   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-02-2023 برقم ايداع    2330 الى   ناتورستا للستثمار

79 -  فى تاريج :18-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28641   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-02-2023 برقم ايداع    2394 الى   طلبية للتوزيع

80 -  فى تاريج :18-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28642   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-02-2023 برقم ايداع    2396 الى   الشركة الفرنسية للتجميل

81 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 25   وتم ايداعه 

GFS for guarding  بتاريخ 14-03-2018 برقم ايداع    27 الى    جي اف اس لخدمات الحراسة

service ) ش .م .م (

82 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 143   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-03-2018 برقم ايداع    147 الى   محمد فريد ابراهيم الحمادي و شريكة
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83 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 14405   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-02-2021 برقم ايداع    1174 الى   كيمتش للتجارة والتوريدات والدعاية والعلن

84 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 16180   وتم 

Dealattech For  ايداعه بتاريخ 15-06-2021 برقم ايداع    4156 الى   ديلت– تك للخدمات الرقمية

Digital Services

85 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 22216   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-02-2023 برقم ايداع    2454 الى   مشروعي للتجاره ش.م.م

86 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 22216   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-02-2023 برقم ايداع    2452 الى   مشروعي للتجاره

87 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 22216   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-02-2023 برقم ايداع    2453 الى   مشروعي للتجاره

88 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 27165   وتم 

Target digital  ايداعه بتاريخ 30-11-2022 برقم ايداع    13331 الى   تارجت للحلول الرقمية

solutions

89 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28648   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-02-2023 برقم ايداع    2418 الى   الشركه الدوليه للخدمات البريديه

90 -  فى تاريج :20-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 2923   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-11-2018 برقم ايداع    3600 الى   احمد حنفي شلقامي ومحمد احمد محمد عبده احمد 

وشركائهم

91 -  فى تاريج :20-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 16500   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-07-2021 برقم ايداع    4654 الى   نايا للتطوير العقاري

92 -  فى تاريج :20-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 16500   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-07-2021 برقم ايداع    4653 الى   نايا للتطوير العقاري

93 -  فى تاريج :20-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 22216   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-02-2023 برقم ايداع    2486 الى   مشروعي للتجاره

94 -  فى تاريج :20-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 22216   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-02-2023 برقم ايداع    2508 الى   مشروعي للتجاره ش.م.م

95 -  فى تاريج :20-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 22216   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-02-2023 برقم ايداع    2487 الى   مشروعي للتجاره ش.م.م

96 -  فى تاريج :20-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 22216   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-02-2023 برقم ايداع    2505 الى   مشروعي للتجاره ش.م.م

97 -  فى تاريج :20-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 22216   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-02-2023 برقم ايداع    2506 الى   مشروعي للتجاره ش.م.م

98 -  فى تاريج :20-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 22216   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-02-2023 برقم ايداع    2488 الى   مشروعي للتجاره ش.م.م
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99 -  فى تاريج :20-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28671   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-02-2023 برقم ايداع    2460 الى   الكسير للتوريدات

100 -  فى تاريج :20-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28672   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-02-2023 برقم ايداع    2461 الى   احمد ابو سريع احمد على وشركاه

101 -  فى تاريج :20-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28693   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-02-2023 برقم ايداع    2511 الى   رويال ناتس للمواد الغذائيه

102 -  فى تاريج :20-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28693   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-02-2023 برقم ايداع    2514 الى   شركة رويال ناتس للمواد الغذائيه

103 -  فى تاريج :21-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 425   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-04-2018 برقم ايداع    451 الى   سونو سكول للستشارات و التدريب

sono school 

104 -  فى تاريج :21-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 12581   وتم 

CDM SIMTH SE ايداعه بتاريخ 27-10-2020 برقم ايداع    5574 الى   سي دي ام سميث اس أي

105 -  فى تاريج :21-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 13671   وتم 

ExperTech FM ايداعه بتاريخ 03-01-2021 برقم ايداع    35 الى    اكسبرتك اف ام

106 -  فى تاريج :21-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 19962   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-11-2021 برقم ايداع    9818 الى   ناطحات السحاب للمقاولت العامه

107 -  فى تاريج :22-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 12938   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-02-2023 برقم ايداع    2668 الى   بى تك للتجارة والتوزيع )ش.م.م (

108 -  فى تاريج :22-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 14145   وتم 

UNIGREN  ايداعه بتاريخ 01-02-2021 برقم ايداع    757 الى   شركه يونيجرن للتنميه الزراعيه

109 -  فى تاريج :22-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28189   وتم 

)Raccoons( ايداعه بتاريخ 25-01-2023 برقم ايداع    1193 الى   راكونز للتسويق اللكتروني

110 -  فى تاريج :22-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28736   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-02-2023 برقم ايداع    2631 الى   فلورا للتنمية الزراعية

111 -  فى تاريج :22-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28753   وتم 

NUTRIVET ايداعه بتاريخ 22-02-2023 برقم ايداع    2670 الى   نيوترفيت لصناعه العلف

112 -  فى تاريج :22-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28757   وتم 

White night ايداعه بتاريخ 22-02-2023 برقم ايداع    2676 الى   وايت نايت للغذية والمشروبات

113 -  فى تاريج :23-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 15510   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-04-2021 برقم ايداع    3008 الى   فارس حسن حلفاوي وشريكته

114 -  فى تاريج :23-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 19320   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-10-2021 برقم ايداع    8779 الى   احمد عناني للتوريدات العمومية

115 -  فى تاريج :23-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 24677   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-02-2023 برقم ايداع    2691 الى   كلودز ايجيبت
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116 -  فى تاريج :23-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28769   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-02-2023 برقم ايداع    2710 الى    العالمية لكسسوار البواب والواجهات

117 -  فى تاريج :23-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28777   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-02-2023 برقم ايداع    2732 الى   سكاي ماكس هوليدايز للسياحه

118 -  فى تاريج :26-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 14933   وتم 

ايداعه بتاريخ 17-03-2021 برقم ايداع    2055 الى   لفانيا كوزماتيك إيجيبت لمستحضرات التجميل 

Lavanya Cosmetic Egypt

119 -  فى تاريج :26-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28784   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-02-2023 برقم ايداع    2768 الى   سيفنتي للصناعة و التجارة

120 -  فى تاريج :26-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28784   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-02-2023 برقم ايداع    2765 الى   سيفنتي للصناعة و التجارة

121 -  فى تاريج :26-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28788   وتم 

M.B.R Group E.M.S ايداعه بتاريخ 26-02-2023 برقم ايداع    2771 الى   ام بى ار جروب اى ام اس

122 -  فى تاريج :26-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28789   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-02-2023 برقم ايداع    2772 الى    عمرو صابر عبد العزيز وشريكيه

123 -  فى تاريج :26-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28821   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-02-2023 برقم ايداع    2823 الى   احمد سامى صبحى وشريكه - المتياز للستثمار العقارى 

والمقاولت

124 -  فى تاريج :27-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 23919   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-06-2022 برقم ايداع    5997 الى   .

125 -  فى تاريج :27-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 27869   وتم 

Thirty North ايداعه بتاريخ 27-02-2023 برقم ايداع    2906 الى   ثرتي نورث

126 -  فى تاريج :27-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28843   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-02-2023 برقم ايداع    2890 الى   ايلمو للمشروعات السياحيه ش م م

127 -  فى تاريج :27-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28844   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-02-2023 برقم ايداع    2892 الى   اصدقاء الهلل جروب لنشاء وتشغيل المراكز الطبية 

المتخصصة

128 -  فى تاريج :28-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 6363   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-08-2019 برقم ايداع    4145 الى   ...

129 -  فى تاريج :28-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9523   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-02-2020 برقم ايداع    1014 الى   ت

130 -  فى تاريج :28-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 19977   وتم 

Road Wey General  ايداعه بتاريخ 25-11-2021 برقم ايداع    9839 الى   رود وي للتجارة العامة

Trading

131 -  فى تاريج :28-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 21960   وتم 

Games 2 Egypt ايداعه بتاريخ 28-02-2023 برقم ايداع    2968 الى   شركة جيمز تو ايجيبت
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132 -  فى تاريج :28-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28864   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-02-2023 برقم ايداع    2949 الى   البستانجى للحدائق

133 -  فى تاريج :28-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28882   وتم 

O,S ايداعه بتاريخ 28-02-2023 برقم ايداع    2982 الى   اوز لدارة المطاعم
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الشخاص

1 - سامح محمد فتحى محمد أحمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    23781   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-07-1996 برقم ايداع   340 تم التأشير فى تاريخ 02-07-1996  بــ :  ممثلعن الهيئة الوطنيه 

للعلم بدل من السيد / احمد محمود كامل انيس

2 - هشام احمد لطفى السيد سلم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23781   وتم ايداعه بتاريخ    

02-07-1996 برقم ايداع   340 تم التأشير فى تاريخ 02-07-1996  بــ :  ممثل عن الهيئة الوطنية للعلم 

بدل من المهندس / حمدى محمد منير محمد

3 - احمد محمد احمد الصاوى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    23781   وتم ايداعه بتاريخ    

02-07-1996 برقم ايداع   340 تم التأشير فى تاريخ 02-07-1996  بــ :  بدل من السيد / محمود السيد 

محمود موسى

4 - مايسة على كامل على  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    23781   وتم ايداعه بتاريخ    02-07-1996 برقم 

ايداع   340 تم التأشير فى تاريخ 02-07-1996  بــ :  بالشئون الفنية - ممثل عن الهيئة الوطنيه للعلم ) بنفس 

التخصصات الماليه الحاليه للعضو المنتدب للشئون الفنية (

5 - طه محمد محمود احمد عبد العال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23781   وتم ايداعه بتاريخ    

02-07-1996 برقم ايداع   340 تم التأشير فى تاريخ 02-07-1996  بــ :  ممثل عن الهيئه الوطنيه للعلم 

بدل من المهندس / عامر لطيف محمود عامر

6 - حاتم محمد عبد العزيز  عبد العال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23962   وتم ايداعه بتاريخ    

03-10-2000 برقم ايداع   5477 تم التأشير فى تاريخ 03-10-2000  بــ :  ممثل عن صندوق التضامن 

لضباط اكاديمية الشرطة خلفا للسيد اللواء / هانى محمد ذكى ابو المكارم

7 - احمد محمد عبد ا الشيمى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23962   وتم ايداعه بتاريخ    

03-10-2000 برقم ايداع   5477 تم التأشير فى تاريخ 03-10-2000  بــ :  ممثل عن صندوق التحسين خلفا 

للسيد اللواء / عماد احمد محمود احمد كدوانى

8 - عمرو مصطفى بيلى احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23962   وتم ايداعه بتاريخ    

03-10-2000 برقم ايداع   5477 تم التأشير فى تاريخ 03-10-2000  بــ :  ممثل عن صندوق التامين 

الخاص بضباط المرور خلفا للسيد اللواء / مؤمن سعيد حمد الساعدى

9 - ايمن محمد على ليله  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23962   وتم ايداعه بتاريخ    2000-10-03 

برقم ايداع   5477 تم التأشير فى تاريخ 03-10-2000  بــ :  ممثل عن صندوق التحسين خلفا للسيد اللواء / 

مصطفى ثابت عبد الرحمن قناوى

10 - عمرو سلمان سلمه عبدالمالك  مدير فرع   المقيد برقم قيد    24517   وتم ايداعه بتاريخ    

20-04-2004 برقم ايداع   515 تم التأشير فى تاريخ 20-04-2004  بــ :  بدل من سليم سلمه سليم

11 - طارق امين ملش محمد كامل امين ملش  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24191   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-05-2005 برقم ايداع   4723 تم التأشير فى تاريخ 04-05-2005  بــ :  كفالة الشركات الشقيقه 

والتابعة بما في ذلك شركة ضامن للمدفوعات اللكترونية امام البنوك مع تفويض السيد/ طارق امين ملش بصفته 

رئيس مجلس الدارة في التوقيع علي اقرار الكفالة وكافة المستندات المتعلقة بها  2- تفويض السيد/ طارق امين 

ملش بصفته رئيس مجلس الدارة في التوقيع علي كافة المستندات المتعلقة باصدار خطابات الضمان سالفة الذكر 

وتقر الجمعية العامة غير العادية بعلمها ومصادقتها علي خطابات الضمان المماثلة والصادرة بالفعل من البنك 

التجاري الدولي )مصر( لصالح عملء شركتي سمارت وضامن

12 - احمد زكريا ابو الغيط ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    28886   وتم ايداعه بتاريخ    2014-02-19 

برقم ايداع   4245 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2014  بــ :  
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13 - ثابت محمود جاد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    28886   وتم ايداعه بتاريخ    19-02-2014 برقم ايداع   

4245 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2014  بــ :  ويباشر المديران  وظائفهما لمده غير محددة - يمثل المدير 

السيد / ثابت محمود جاد  ,الشركة في علقتها مع الغير , وله منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها , فيما عدا مااحتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة .وللمدير 

منفردا  الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم , وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

والتوقيع علي الشيكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور 

التعامل مع  جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها , وكذلك له حق التوقيع علي عقود 

الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات , وله الحق في تعيين وعزل  

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ,وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

وكافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل , وله حق توكيل وتفويض الغيرفي كل او بعض ماذكر .

14 - طارق محمود محمد السيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24284   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2015 برقم ايداع   20658 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2015  بــ :  إلغاء كافة التفويضات 

وصلحيات التوقيع السابق منحها للستاذ/ محمد جمعه حامد منصور للتوقيع علي العقود والتعامل مع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية نيابة عن الشركة -  منح سلطات التوقيع على عقود المقاولت واليجار والستئجار 

والتوظيف والخدمات والتفاقيات التي تبرمها الشركة مع الغير لكل من الستاذ/ أبو بكر محمود عبد الكريم عبد ا 

)مصري الجنسية – مواليد 2/6/1956( والستاذ/ محمد طه محمد السيد )مصري الجنسية – مواليد 

2/12/1967( مجتمعين, وتفويضهما منفردين في تمثيل الشركة والتعامل والتوقيع نيابة عنها أمام الهيئة العامة 

للستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة وجميع أجهزة المدن الجديدة 

والمحافظات والحياء بكافة إداراتها ووزارة السياحة ووزارة القوي العاملة والهجرة والجنسية وكافة الجهات 

والهيئات والجهزة الحكومية وغير الحكومية وقطاع العمال العام.   : البقاء على باقي سلطات التوقيع نيابة عن 

الشركة كما هي واردة بالسجل التجاري دون تغيير

15 - ابو بكر محمود عبد الكريم عبد ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24284   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2015 برقم ايداع   20658 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2015  بــ :  ممثل عن شركة سلدار مصر 

للستثمار السياحى ش.م.م

16 - محمد طه محمد السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24284   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2015 برقم ايداع   20658 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2015  بــ :  ممثل عن شركة سلدار مصر 

للستثمار السياحى- ش.م.م

17 - عمرو محمد مصطفى الشعبينى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24284   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2015 برقم ايداع   20658 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2015  بــ :  - ممثل  عن شركة سلدار مصر 

للستثمار السياحي  ش . م.م

18 - راشد على راشد القصيلى المنصوري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24284   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2015 برقم ايداع   20658 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2015  بــ :  ممثل  عن شركة سلدار مصر 

للستثمار السياحي – ش.م.م.

19 - محمد بهجت أحمد سميح طلعت  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24284   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2015 برقم ايداع   20658 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2015  بــ :  غير متفرغ - ممثل  عن شركة 

سلدار مصر للستثمار السياحي – ش.م.م.
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20 - حسن السيد محمد الشناوى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25750   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-2015 برقم ايداع   23879 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2015  بــ :  تفويض السيد / كرم قطب فرج 

عبدربه  - مدير فرعي الشركة الكائنين / القطعة رقمA /131 - منطقة الخدمات بالمرحلة الثانية - المنطقة 

الصناعية - قويسنا-المنوفية و القطعة رقم 69 بالمرحلة الرابعة بالمنطقة الصناعية بقويسنا محافظة المنوفية 

ويحمل بطاقة رقم قومي 28412051701455 في التعامل أمام التأمينات الجتماعية والبيئة ومكتب العمل 

والقوى العاملة ومركز ومجلس مدينة قويسنا والمسطحات المائية والجهات الشرطية ووزارة الزراعة والمصالح 

الحكومية والغير حكومية والمسئول أمام جميع الجهات سالفة الذكر و في صحه التوقيع من البنك على استماره 

النقل والتخزين الخاصه بالتحفظ على الشحنات الوارده للمصنع والتى يتم تقديمها إلى الجهات الحكوميه وكذلك 

صحة التوقيع من البنك علي اقرار القيمه ومستلزم النتاج والستخدام الخاص

21 - خالد احمد زكى محمد راسخ  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    28651   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-07-2016 برقم ايداع   22164 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2016  بــ :  التجديد للمجلس 

الحالي لمده ثلث سنوات

42 - راجية محمد عبد المنعم عبد الفتاح عمران  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23993   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-02-2018 برقم ايداع   5460 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2018  بــ :  غير تنفيذي - مستقل

43 - احمد السيد احمد محسن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    109   وتم ايداعه بتاريخ    

21-03-2018 برقم ايداع   113 تم التأشير فى تاريخ 21-03-2018  بــ :  تجديد مجلس الدارة لمدة اخري 

مماثلة بذات الصلحيات الممنوحة لهم من قبل

44 - ايمن سيد محمد محمد نصار  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    308   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-04-2018 برقم ايداع   320 تم التأشير فى تاريخ 08-04-2018  بــ :  

45 - حسين محمود عثمان عبد القادر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    308   وتم ايداعه بتاريخ    

08-04-2018 برقم ايداع   320 تم التأشير فى تاريخ 08-04-2018  بــ :  

46 - سلمة نصر الدين محمد السيد خضر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    308   وتم ايداعه بتاريخ    

08-04-2018 برقم ايداع   320 تم التأشير فى تاريخ 08-04-2018  بــ :  

47 - ضياء ابراهيم محمد جويلي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    907   وتم ايداعه بتاريخ    04-06-2018 برقم 

ايداع   1008 تم التأشير فى تاريخ 04-06-2018  بــ :  

48 - احمد اسماعيل عبد الحميد اسماعيل  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    992   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-06-2018 برقم ايداع   1120 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2018  بــ :  

49 - عبدالرحمن فوزى امام عبدالعزيز  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    992   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-06-2018 برقم ايداع   1120 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2018  بــ :  

50 - حسام عبد العزيز احمد عماره  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    992   وتم ايداعه بتاريخ    

13-06-2018 برقم ايداع   1120 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2018  بــ :  

51 - مؤمن رفعت سعد زغلول  مدير فرع   المقيد برقم قيد    992   وتم ايداعه بتاريخ    13-06-2018 برقم 

ايداع   1120 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2018  بــ :  

54 - احمد محمد هانى كرم الدين السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    992   وتم ايداعه بتاريخ    

13-06-2018 برقم ايداع   1120 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2018  بــ :  

55 - ايمن احمد محمد حمزه  مدير   المقيد برقم قيد    1033   وتم ايداعه بتاريخ    20-06-2018 برقم ايداع   

1176 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2018  بــ :  
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56 - نهى محمد على محمد  مدير   المقيد برقم قيد    1033   وتم ايداعه بتاريخ    20-06-2018 برقم ايداع   

1176 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2018  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهما منفردان أو 

مجتمعان في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة 

أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .   ولهما منفردان أو مجتمعان الحق في التعامل باسم الشركة وضمن 

أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس 

المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان والتوقيع على الشيكات وحق القتراض والرهن وكافه صور التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهما مجتمعان أو منفردان حق التوقيع 

علي عقود الشراء ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافه العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما 

ذكر .

57 - كريم حسن فتحى ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    1192   وتم ايداعه بتاريخ    09-07-2018 برقم 

ايداع   1380 تم التأشير فى تاريخ 09-07-2018  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محدودة0

58 - محمد فوزى حسنين محمد صلح  مدير   المقيد برقم قيد    1192   وتم ايداعه بتاريخ    2018-07-09 

برقم ايداع   1380 تم التأشير فى تاريخ 09-07-2018  بــ :  استقالة

59 - مروة  محمود محمد عبد الرحيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1341   وتم ايداعه بتاريخ    

19-07-2018 برقم ايداع   1561 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2018  بــ :  

75 - مريم عبيد رزق عبيد  مدير   المقيد برقم قيد    1718   وتم ايداعه بتاريخ    28-08-2018 برقم ايداع   

2037 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2018  بــ :  استقاله

76 - شريف احمد محمد السيد الخضر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1814   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2018 برقم ايداع   2161 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2018  بــ :  غير تنفيذى

77 - صلح الدين محمد محمد شعبان  مدير مالى   المقيد برقم قيد    1814   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2018 برقم ايداع   2161 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2018  بــ :  بدل  من السيد/ أحمد محمد نبيل
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22 - مدحت محمد ابراهيم خليل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24050   وتم ايداعه بتاريخ    

15-02-2017 برقم ايداع   5966 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2017  بــ :  الموافقة بالجماع على إلغاء حق 

التوقيع على مرتبات الموظفين للستاذة /دينا محمد يونس حسن ابو زهرة وكذلك إلغاء كافة السلطات والصلحيات 

لها بالسجل التجارى   و الموافقة على تفويض الستاذ / هيثم عادل فتحى غزال بدل منها فى التوقيع نيابة عن 

الشركة على مرتبات العاملين    القرار الثاني :-   الموافقة بالجماع على أضافة توقيع الستاذ / الحسين عصام 

عبد الحميد الكردانى  لتوقيعات المجموعة ) أ(   وأضافة توقيع الستاذ / أحمدعبد السلم محمد عبد السلم خضر  

لتوقيع المجموعة  ) ب (   وبذلك تكون التوقيعات على النحو التالى :  حق التوقيع عن الشركة ولدى البنوك :-  

يكون حق الدارة والتوقيع عن الشركة توقيعا  منفردا  للسيد الستاذ / مدحت محمد إبراهيم خليل ) رئيس مجلس  -1

الدارة( وكذلك بالنسبة للتوقيع على عقود الشراء  والرهن للعقارات والمنقولت والصول الثابتة وغيرها بأسم 

الشركة ولغراض الشركة أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق والجهات الرسمية والحكومية وقطاع العمال 

العام والقطاع الخاص وكذلك فى التوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية والرهن والقرض ,وأى نوع من أنواع 

المعاملت المالية مع البنوك والمصارف والهيئات المالية وكذلك فى التوقيع على عقود تعديل الشركة وعقود  

وشراء السيارات لصالح الشركة وإبرام توكيلت بيعها , وتمثيل الشركة أمام الشهر العقارى وإدارات المرور 

والتوقيع على عقود المعاوضة , وله حق تفويض الغير أو التوكيل للغير فى كل أو بعض ماذكر.    2-  يكون حق 

الدارة والتوقيع  عن الشركة ولدى البنوك لى اثنين مجتمعين من المجموعتين التاليتين بشرط توقيع واحد من كل 

مجموعة , وهم على النحو التالى :  حق التوقيع أمام البنوك والتسهيلت الئتمانية كما يلى :-  مجموعة )أ(  السيد 

الستاذ/ محمد عبد العظيم إبراهيم السيد غنيم و السيد الستاذ/ حازم محمد مغازي عبد المجيد / السيد الستاذ / 

الحسين عصام عبد الحميد الكردانى    مجموعة )ب(  السيدالستاذ/ حسام حسين محمد احمد و  السيد الستاذ/ محمد 

احمد توفيق السيد  والسيد الستاذ/  ايمن محمد محمد على بسيونى / السيد الستاذ / أحمد عبد السلم محمد عبد 

السلم خضر     في التوقيع و التعامل باسم الشركة و ضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض 

والرهن بإسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركة وضمن 

أغراضها وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود الشراء العقارية والراضي والسيارات بإسم الشركة ولصالحها ولهم 

الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق تفويض الغير او توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر .

263 - احمد السيد عبد المجيد على  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16765   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2021 برقم ايداع   5098 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2021  بــ :  قرر أعضاء مجلس الداره 

بالموافقة علي قبول زيادة الصلحيات لرئيس مجلس الدارة السيد / احمد السيد عبد المجيد علي حيث انه له الحق 

في التوقيع علي عقود ) القتراض والبيع والرهن لممتلكات الشركة والسيارات والمنقولت وغيرها بأسم الشركة 

ولصالحها وله الحق في اعتماد الميزانية الفتتاحية و له الحق في اعتماد ميزانيات الشركة وله الحق في اعتماد 

الجمعيات والتعامل مع الجهات الحكومية والغير الحكومية والشهر العقارى والسجل التجارى والهيئة العامة 

للستثمار والمناطق الحرة وغيرها

264 - كريم محمد حسين محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    16415   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-2021 برقم ايداع   4522 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2021  بــ :  

265 - احمد محمد سيد حسن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    16415   وتم ايداعه بتاريخ    2021-06-28 

برقم ايداع   4522 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2021  بــ :  

266 - احمد محمود محمد شاهين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    16415   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-2021 برقم ايداع   4522 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2021  بــ :  

267 - احمد محمد عبدالحميد غنيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    16415   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-2021 برقم ايداع   4522 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2021  بــ :  
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507 - نبيل عبدالمسيح محروس غالي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22216   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2023 برقم ايداع   2360 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  

508 - ميخائيل انطون ميخائيل عبدالسيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22216   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2023 برقم ايداع   2365 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  

509 - ميخائيل انطون ميخائيل عبدالسيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22216   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2023 برقم ايداع   2366 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  

510 - احمد سعد  زعلول  نعمان  مدير   المقيد برقم قيد    27148   وتم ايداعه بتاريخ    30-11-2022 برقم 

ايداع   13304 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  

566 - مروان احمد عبدالرحمن عبدالحافظ  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28843   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2023 برقم ايداع   2890 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  

567 - شريف صبرى وهبه عطيه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28844   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-27 

برقم ايداع   2892 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  

568 - عمرو محمود عبد العزيز محمود الجمل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    21960   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-2023 برقم ايداع   2968 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  

569 - جمال الدين محمود محمد الزيات  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28859   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-2023 برقم ايداع   2921 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  

570 - كريم عاصم محمد كامل الحارونى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28864   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-2023 برقم ايداع   2949 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  

571 - عمر غسان على البرازى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28882   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-28 

برقم ايداع   2982 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  
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23 - الستاذ اتسوشي  نيشيكوري   ATSUSHI NISHIKORI  مدير عام   المقيد برقم قيد    28503   وتم 

ايداعه بتاريخ    27-03-2017 برقم ايداع   11221 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2017  بــ :  لفرع الشركة 

بجمهورية مصر العربية بدل  من السيد/  جونيشى ايسونو و السيدة / يوكزناكاز اوا - كما قررت الشركة منح السيد/ 

اتسوشي نيشيكوري ATSUSHI NISHIKORI بصفته مدير عام الفرع السلطات والصلحيات التالية لغرض 

إدارة وتشغيل فرع الشركة بجمهورية مصر العربية و السلطات و الصلحيات هي :  تمثيل الشركة والفرع أمام 

الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة القومية للشئون الجتماعية ومكاتب العمل ومصلحة الجوازات 

والهجرة والجنسية وهيئة التأمينات الجتماعية والتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء والهيئة العامة للرقابة 

على الصادرات والواردات وكافة الوزارات والهيئات والدارات الحكومية والغير حكومية وأجهزة القطاع العام 

والخاص وقطاع العمال بمصر وادارات ووحدات ونيابات المرور.  التوقيع على كافة المستندات والقرارات 

والطلبات والعقود اللزمة لتشغيل الفرع وكذلك التصديق على أية أوراق أو عقود أمام مكاتب الشهر العقاري 

والتوثيق وغير ذلك من الجهات الدارية. تعيين وعزل الموظفين والعاملين )المصريين والجانب( لدى فرع 

الشركة بمصر وتحديد رواتبهم وأتعابهم وشروط التعاقد والتوقيع على عقود العمل وتوقيع أية مستندات وتوثيقها 

لغرض تعيين أو عزل العاملين لدى الفرع قبل الجهات المختصة بجمهورية مصر العربية.طلب وتحصيل واستلم 

وسداد واتخاذ كافة الجراءات اللزمة لتحصيل كافة/ أية أموال أو مديونيات أو ممتلكات للفرع أو البراء منها 

وسداد الرسوم والمخالفات المرورية أو غيرها. إبرام أو تعديل أو إنهاء عقود اليجار وعقود الخدمات  والصيانة 

وكافة أنواع التفاقات باسم الفرع. تعيين الوكلء والمستشارين والمحاسبين والمحامين اللزمين لتشغيل الفرع 

والتوقيع على أية عقود خاصة بهم. فتح وغلق ملف التأمينات الجتماعية باسم وبالنيابة عن الفرع؛ تقديم الطلبات 

والستمارات والتوقيع عليها وتقديم جميع الوراق واستلمها وسحب الستمارات. إبرام وتوقيع عقود البيع أو 

الشراء المتعلقة بكل ما يخص الفرع من أصول ومنقولت وأثاث واجهزة.التوقيع على عقود شراء أو بيع سيارات 

أو مركبات باسم الفرع واستصدار وتجديد تراخيص تسيير السيارات أوالمركبات. فتح او غلق الحسابات 

المصرفية لدي البنوك بالنيابة عن فرع الشركة و السحب و اليداع من البنوك و اصدار او قبول او تظهير او 

التفاوض او التنازل عن او اجراء خصومات بشان اية كمبيالت , و اجراء معمالت الصرف الجنبي و كافة 

الجراءات و المعاملت البنكية بالنيابة عن فرع الشركة او اية تصرفات اخري تتعلق بما سبق.

24 - فتوح السيد ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24288   وتم ايداعه بتاريخ    2017-06-08 

برقم ايداع   20950 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2017  بــ :  

25 - السيد الحسينى نجا محمد عبيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24288   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2017 برقم ايداع   20950 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2017  بــ :  

26 - احمد يسرى احمد عبد الجواد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24288   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2017 برقم ايداع   20950 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2017  بــ :  

27 - عادل يسري عوض عبدالمسيح  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24288   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2017 برقم ايداع   20950 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2017  بــ :  

28 - عبدالناصر خلف رمضان على  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24288   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2017 برقم ايداع   20950 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2017  بــ :  

29 - برترند ماري دو بوشي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27989   وتم ايداعه بتاريخ    

30-06-2005 برقم ايداع   9107 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2017  بــ :  

30 - مدحت محمد ابراهيم خليل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24112   وتم ايداعه بتاريخ    

19-11-2017 برقم ايداع   45071 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2017  بــ :  تفويض حق التوقيع عن 

الشركة للسيد / محمد احمد عبدالرحمن النجار العضو المنتدب لشركة راية للتصنيع المتطور الحق في توقيع عقود 

البيع البتدائية والنهائية لمنتجات الشركة من دراجة نارية ذات ثلث عجلت ودراجة نارية ذات العجلتين 

والمركبات ذات الربع عجلت والحق في البيع للغير واتخاذ اللزم امام مكاتب الشهر العقاري والتوثيق علي 

العقود النهائية علي ان تبقي باقي حقوق التوقيع كما هي دون تعديل
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31 - محسن احمد محمد ابو الغار  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    24075   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-12-2017 برقم ايداع   49052 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2017  بــ :  تجديد مدة مجلس 

الدارة ثلثة سنوات

32 - كريم طارق محمود عبد الفتاح نور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23993   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-2018 برقم ايداع   5460 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2018  بــ :  تنفيذي

33 - شريف محمد علي علوي تيمور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23993   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-2018 برقم ايداع   5460 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2018  بــ :  غير تنفيذى

34 - سيد نديم شاهد حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23993   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-2018 برقم ايداع   5460 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2018  بــ :  غير تنفيذى مستقل

35 - علوي محمد تيمور  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23993   وتم ايداعه بتاريخ    2018-02-04 

برقم ايداع   5460 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2018  بــ :  غير تنفيذى

36 - ياسمين عبدالقادر محمد فريد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23993   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-2018 برقم ايداع   5460 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2018  بــ :  غير تنفيذى - مستقل

37 - شاه سومير فاروقي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23993   وتم ايداعه بتاريخ    2018-02-04 

برقم ايداع   5460 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2018  بــ :  منتدب - تنفيذى - استقاله

38 - علي خالد علي الشلقاني  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23993   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-2018 برقم ايداع   5460 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2018  بــ :  مستقل - استقاله

39 - هشام اكرم محمد سيد احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23993   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-2018 برقم ايداع   5460 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2018  بــ :  غير تنفيذى  مستقل

40 - راندا محمد حامد محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23993   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-2018 برقم ايداع   5460 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2018  بــ :  غير تنفيذى ) مستقل (

41 - سيف ا حازم مصطفي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23993   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-2018 برقم ايداع   5460 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2018  بــ :  المنتدب - تنفيذى
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52 - كريم اسماعيل عبد الحميد اسماعيل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    992   وتم 

ايداعه بتاريخ    13-06-2018 برقم ايداع   1120 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2018  بــ :  ـــ لرئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب السيد /كريم اسماعيل عبد الحميد اسماعيل رقم قومى 28310012109479  

الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع عل الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

باسم الشركة او لصالحها وكذا حق القتراض والرهن والشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله حق التوقيع على عقود تاسيس الشركات وله حق 

توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .  ـــ الموافقه على اضافة الصلحيات التيه لكلمن السيد /احمد 

اسماعيل عبد الحميد اسماعيل  رقم قومى 28606302100978 عضو مجلس ادارة والسيد عبد الرحمن فوزى 

امام عبد العزيز رقم قومى29404022101172  عضو مجلس ادارة منفردين أو مجتمعين فى تمثيل الشركة امام 

كافة الجهات الحكومية والغير , على سبيل الذكر ل الحصر امام مأموريات الشهر العقارى والتوثيق والتوقيع باسم 

الشركة ونيابة عنها لثبات التاريخ على عقود اليجار وصحة التوقيع على العقودوالصحة والنفاذ على العقود 

والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة بكافة اداراتها وكافة فروعها وتقديم واستلم كافة الطلبات والمستندات 

والطلع على الملفات واستخراج صور طبق الصل وهيئة التنمية الصناعية بكافة اداراتها وكافة فروعها وتقديم 

واستلم كافة الطلبات والمستندات والطلع على الملفات واستخراج صور طبق الصل وهيئة المجتمعات 

العمرانيه  الجديده والمحليات وكافة المحافظات والهيئة القومية للتامينات الجتماعية بكافة اداراتها وكافة فروعها 

وتقديم واستلم كافة الطلبات والمستندات والستمارات امام كل من مكتب العمل والتامينات الجتماعية والهيئة 

العامة للرقابة المالية وشركات الكهرباء والصرف الصحى والهيئة القومية لمياه الشرب ووزارة المالية والهيئة 

العامة للرقابة على الصادرات والواردات  وادارة العلمات التجارية وتسجيل وتجديد علمة الشركة التجارية 

واختراعات ونماذج الشركة الصناعية والتوقيع عل كل ما يتعلق بتقديم طلبات التسجيل ومباشرة اجراءات تسجيلها 

وتجديدها وكافة المور المتعلقة بالعلمات التجارية كإجراءات التعديلت والتأشير بالترخيص بالنتفاع وغيرها 

وفى المعارضه فى التسجيلت التى يرى فيها مساسا بحقوق الشركة وفى تمثيل الشركة امام لجان المعارضات,وفى 

ادخال أية تعديلت قد يراها على علمة الشركة التجارية ومطبوعات ونماذج الشركة المسجلة وعلى اية أوراق أو 

مستندات قد يرى تقديمها الى الجهات المختصة وفى كل ما يلزم لتمام تسجيل الشركة أو تجديها أو حمايتها  والبنك 

المركزى والدفاع المدنى وجهاز شئون البيئة والشركة المصرية للتصالت والتليفون المحمول وشركات مقدمى 

خدمات الرسائل النصيه وشركات الشحن وشركات خدمات الكول سنتر call center ,وشركات ادارة وتخزين 

الوثائق الورقيه وحفظ المعلومات الرقمية وخدمات المسح الضوئى ومع جميع شركات انشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية والتوقيع على شهادات الخبرة والتصديق عليها امام مكاتب الشهر العقارى والتوقيع على 

عقود البيع والشراء بعد تفويض من رئيس مجلس الدارة لهم فى ذلك وكذلك تمثيل الشركة امام أقسام الشرطه 

,واصدار توكيلت التأسيس لكافة انواع الشركات باسم الشركة واتخاذ كافة الجراءات اللزمة للتأسيس وتمثيل 

الشركة امام البورصة المصرية ,وتمثيل الشركة امام شركة مصر المقاصة والحفظ المركزى وشركات الغاز 

ومكاتب السجل التجارى والغرفة التجاريه وتمثيل الشركة امام مصلحة الضرائب بجميع مأموريتها بما فى ذلك 

مصلحة ضريبة القيمة المضافة والجمارك بجميع فروعها ,وتوكيل المخلصين الجمركيين ,والتحاد المصرى 

لمقاولى التشييد والبناء ,والتعامل لستصدار وتجديد كافة انواع التراخيص والموافقات المطلوبة للممارسة انشطة 

الشركة من كافة الجهات الحكومية والحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 

وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها والتعامل والتوقيع باسم الشركة وضمن اغراضها امام الجهات الحكومية 

سالفة الذكر ولهم حق توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر وذلك فى حدود الصلحيات الممنوحة اليه . وكل ما ذكر 

اعله باسم الشركة ولصالحها.
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53 - مصطفى احمد عبدالمنعم محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    992   وتم ايداعه بتاريخ    

13-06-2018 برقم ايداع   1120 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2018  بــ :  

60 - سامح عبد العال ابراهيم علي  مدير   المقيد برقم قيد    1471   وتم ايداعه بتاريخ    01-08-2018 برقم 

ايداع   1720 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2018  بــ :  الموافقة على تعيين السـيد / سامح عبد العال ابراهيم 

علي , مـديـرا   مسئول   للشركة أمام الجهات الحكومية ومسئول عن مخـازن الشركة ومصانع الشركة في أستلم 

البضائع وصلحياتها وتواريخ انتاجها وانتهائها , ومسئول   عن الفراجات الجمركية والصحية , ومسئول  عن 

البضائع تحت الحفظ , وله حق أعتماد عقود التخزين والتوقيع عليها لدى الغير , وكذلك التوقيع على أذون التحفظ 

والفراجات الجمركية والمستندات الخاصة بالصحة والتموين والجمارك والبيئة وهيئة سلمة الغذاء والمعامل 

المركزية لوزارة الصحة ووزارة الزراعة , والتوقيع على أذون رفع التحفظ , وكذلك مسئول   عن البضائع داخل 

مخازن الشركة والمصانع الخاصة بالشركة والبضائع المخزنة لدى الغير والمعارض والمحلت الخاصة بالشركة 

أو الغير  , وكذلك مسئول   عن كافة التراخيص والدفاع المدني والحماية المدنية , والطب البيطري والمعامل التابعة 

له , وكافة الجهات الحكومية الرقابية  ومسئول  عن الشركة امام شركات المستودعات المصرية وكافة شركات 

المخازن الجمركية وهيئات الموانئ . ويتحمل كامل المسئولية الجنائية والمدنية المترتبة عن كل ما سبق .   2/  

تعيين السـيد /  شريف عاصم  حسن محمد .    مـديرا مســئول لشئون العاملين  , وله  حق التوقيع على عقود 

التوظــيف .

61 - محمود جمال الدين محمود حامد  مدير   المقيد برقم قيد    1504   وتم ايداعه بتاريخ    2018-08-06 

برقم ايداع   1767 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2018  بــ :  يمثل المديرين الشركة في علقتها مع الغير ولهم 

مجتمعين او منفردين  فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا احتفظ به صراحة 

عقد الشركة او القانون او لئحة التنفيذية للجمعية العادية وللمديرين مجتمعين او منفردين حق التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق حسابات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وحق والفراج عن راس 

المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن 

والبيع لصول الشركة وممتلكتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله الحق في 

تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود المشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او الجل والتوقيع علي عقود تاسيس الشركات  ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض 

ما ذكر.

62 - محمد جمال الدين محمود حامد  مدير   المقيد برقم قيد    1504   وتم ايداعه بتاريخ    06-08-2018 برقم 

ايداع   1767 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2018  بــ :  

424 - عمرو سعد احمد محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27842   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-2023 برقم ايداع   266 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2023  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع لى 

طرفين مجتمعين من مجلس الدارة على ان يكون احد الطرفين رئيس مجلس الدارة مع احد اطراف مجلس 

الدارة فى التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان والتوقيع على 

عقود القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق التوقيع على عقود الرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق تفويض او 

توكيل الغير فى كل او بعض ذلك

425 - هشام احمد ابوالوفا محمد  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    27842   وتم 

ايداعه بتاريخ    05-01-2023 برقم ايداع   266 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2023  بــ :  

426 - محمد عزمى قرنى عبد الواحد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27842   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-2023 برقم ايداع   266 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2023  بــ :  
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427 - عمر احمد جمال حافظ السجيني  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27865   وتم ايداعه بتاريخ    

09-01-2023 برقم ايداع   320 تم التأشير فى تاريخ 09-01-2023  بــ :  يملك حق التوقيع على معاملت 

الشركة وتعهداتها  كل شخص مفوض بالتوقيع على هذة المعاملت و التعهدات من مجلس الدارة , و للمجلس 

الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين 

.

428 - وائل عبدا عبدا ابراهيم الفوال  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23589   وتم ايداعه بتاريخ    

Bondok  05-06-2022 برقم ايداع   5407 تم التأشير فى تاريخ 12-01-2023  بــ :  بندق فرايد تشكن

fried chicken

429 - عبدالرحيم محمود احمد سليمان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23589   وتم ايداعه بتاريخ    

Kasper fried 05-06-2022 برقم ايداع   5407 تم التأشير فى تاريخ 12-01-2023  بــ :  دجاج كاسبر

chicken

430 - محمد عبدالحميد احمد عبدالحليم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23589   وتم ايداعه بتاريخ    

Bondok  05-06-2022 برقم ايداع   5407 تم التأشير فى تاريخ 12-01-2023  بــ :  بندق فرايد تشكن

fried chicken

431 - كامله  محمد محمد رجب  مدير   المقيد برقم قيد    28085   وتم ايداعه بتاريخ    19-01-2023 برقم 

ايداع   949 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2023  بــ :  يتولى إدارة الشركة مدير او مديرون تعينهم الجمعية 

العامة من بين الشركاء او من غيرهم, واذا تعدد الشركاء او من غيرهم , واذا تعدد المديرون  يكون للجمعية العامة 

للشركة أن تعين مجلس من المديرين , وتخول له السلطات والصلحيات بموجب قرار منها

432 - سيد عبدالعزيز محمد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    28085   وتم ايداعه بتاريخ    19-01-2023 برقم 

ايداع   949 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2023  بــ :  استقاله

63 - محمود يوسف محمود يوسف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1518   وتم ايداعه بتاريخ    

06-08-2018 برقم ايداع   1784 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2018  بــ :  الرئيس مجلس الدارة حق 

التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها وكل 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 

الشركه منفردين او مجتمعين وللسيد / محمود يوسف محمود يوسف رئيس مجلس الدارة منفردا الحق في التعامل 

بأسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافه اشكالهم وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله الحق 

في دفع المبالغ وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركه  بالنقد او بالجل , والتصالح او قبول التصالح على جميع القضايا والمعاملت وله حق توكيل او 

تفويض الغير في كل او   بعض ما ذكر   وللسيد / محمود يوسف محمود يوسف , والسيد / طارق مصطفى عبد 

العزيز اللفى , وللسيد / اشرف مصطفى عبد العزيز اللفى , منفردين او مجتمعين الحق في التعامل مع البنوك 

والمصارف من إيداع وفتح حسابات , وللسيد / طارق مصطفى عبد العزيز اللفى , و السيد / أشرف مصطفى عبد 

العزيز اللفى حق التوقيع على الشيكات وحق غلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان والعتمادات 

المستندية والقتراض والرهن لصالح البنوك أو للغير وكل ذلك بأسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها ولهم 

حق قبض ودفع المبالغ وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .   ولهم حق 

توكيل البنوك أو الغير فى كل أو بعض مما ذكر فى الشهر العقارى والتوثيق امام البنوك وكافة الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والغير ولهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع للصول والممتلكات العقارية والسيارات بأسم 

ولصالح الشركة وله حق التوقيع على عقود كفالة الغير من مؤسسات وشركات ويحق للسيد / محمود يوسف محمود 

يوسف التوقيع على الشيكات بشرط أن يوقع معه ايا من السادة / طارق مصطفى عبد العزيز اللفى و أشرف 

مصطفى عبد العزيز اللفى
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64 - اشرف مصطفى عبدالعزيزاللفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1518   وتم ايداعه بتاريخ    

06-08-2018 برقم ايداع   1784 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2018  بــ :  

65 - طارق مصطفى عبدالعزيز اللفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1518   وتم ايداعه بتاريخ    

06-08-2018 برقم ايداع   1784 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2018  بــ :  

66 - ايمان مدحت حسين الحموى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1518   وتم ايداعه بتاريخ    

06-08-2018 برقم ايداع   1784 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2018  بــ :  

67 - ليلى محمد مصطفى عبد العزيز  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1518   وتم ايداعه بتاريخ    

06-08-2018 برقم ايداع   1784 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2018  بــ :  

68 - وائل رشاد محروس بحيري  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1518   وتم ايداعه بتاريخ    

06-08-2018 برقم ايداع   1784 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2018  بــ :  استقاله

69 - تامر فوزى عبده على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1690   وتم ايداعه بتاريخ    2018-08-26 

برقم ايداع   2002 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2018  بــ :  

70 - سيمون مجدى ميخائيل ونيس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1690   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-2018 برقم ايداع   2002 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2018  بــ :  

71 - ايهاب صبحى عياد عياد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1690   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-2018 برقم ايداع   2002 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2018  بــ :  

72 - تيكام جنشيام داس لل شاندى  مدير   المقيد برقم قيد    1718   وتم ايداعه بتاريخ    28-08-2018 برقم 

ايداع   2037 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2018  بــ :  

73 - توشار كرتكومردساى   TUSHAR KIRTIKUMAR DESAI  مدير   المقيد برقم قيد    1718   

وتم ايداعه بتاريخ    28-08-2018 برقم ايداع   2037 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2018  بــ :  

74 - انكور اسوكوماردساى  ANKUR ASHOKKUMAR DESAI  مدير   المقيد برقم قيد    1718   

وتم ايداعه بتاريخ    28-08-2018 برقم ايداع   2037 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2018  بــ :  ويباشر 

المديرون وظائفهم لمدة غير محددة .  تعديل حق التوقيع عن الشركة ولدى البنوك ليصبح على النحو التالى :   

يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة 

وللسيد/ توشار كرتكومر دساى TUSHAR KIRTIKUMAR DESAI والسيد/ انكور اسوكومار دساى 

TIKAM  والسيد/ تيكام جنشيام داس لل شاندي ANKUR ASHOKKUMAR DESAI

GHANSHYAM DAS LAL CHANDANI مجتمعين أو منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن  

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والتحويلت وخطابات الضمان والعتمادات المستندية والفراج عن 

راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء 

والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافه السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل ولهم حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .
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78 - محمد فوزى مجاهد خليل  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    1814   وتم ايداعه بتاريخ    2018-09-05 

برقم ايداع   2161 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2018  بــ :  وعضو مجلس ادارة  ممثل عن شركة دار الطب 

تعديل صلحيات التوقيع نيابة عن الشركة لتصبح كما  القابضة بدل من الدكتور / احمد محمد عوض ا  ---   -

يلي:   يملك حق التوقيع على العقود والمشارطات والعمليات البنكية ومعاملت الشركة وأمام الجهات الحكومية 

وغير الحكومية وأي مسائل متعلقة بأنشطة الشركة أي إثنين من الشخاص التالي بيانهم:  المجموعة )أ(   السيد/ 

شريف أحمد محمد السيد الخضر رئيس مجلس إدارة  السيد/ محمد فوزي مجاهد هلل خليل -عضو منتدب  

السيدة/داليا السيد محمد المنسي الشال  المجموعة )ب(  السيد/ صلح الدين محمد محمد شعبان )المدير المالي(  

يحق لي إثنين من أعضاء المجموعة )أ( مجتمعين تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها على كافة المعاملت والعقود 

أمام جميع الجهات بما فيها الحكومية وغير الحكومية والتوقيع نيابة  عن الشركة وتمثيلها أمام البنوك بدون حد 

أقصى, يحق لي من أعضاء المجموعة )أ(  مجتمعا  مع أي من أعضاء المجموعة )ب(  تمثيل الشركة والتوقيع 

نيابة عنها على كافة المعاملت والعقود أمام  جميع الجهات بما فيها الحكومية وغير الحكومية والتوقيع نيابة  عن 

الشركة وتمثيلها أمام البنوك بحد أقصى 150,000 جم )مائة وخمسون ألف جنيه مصري ل غير( للمعاملة 

الواحدة, ويحق للسيد/ صلح الدين محمد محمد شعبان تمثيل الشركة أمام البنوك فما يخص تسليم واستلم الوراق 

والمستندات ودفاتر الشيكات نيابة عن الشركة, لمجلس الدارة ألحق أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين أو أن 

يخولهم أيضا  حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين

79 - مصعب عبد الهادى محمد عبد الهادى  مدير   المقيد برقم قيد    2499   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2018 برقم ايداع   3011 تم التأشير فى تاريخ 29-10-2018  بــ :  يمثل المديرون الشركة في 

علقتها مع الغير ولهم منفردين أو مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا 

ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.   وللمديرين منفردين أو مجتمعين 

حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم.   وللسيد/ مصعب عبدالهادي محمد عبدالهادي منفردا حق التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان وحق الفراج عن رأس المال وله منفردا حق التوقيع على عقود القتراض والرهن وكافة صور التعامل 

مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له منفردا الحق في التوقيع على عقود الشراء 

والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله منفردا 

الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله منفردا حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله منفردا حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

80 - سلمي مصيلحي فتوح مصيلحي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2524   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2018 برقم ايداع   3047 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2018  بــ :  

81 - ساره مصيلحي فتوح مصيلحي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2524   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2018 برقم ايداع   3047 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2018  بــ :  

173 - جون موريس لبيب عزيز  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6180   وتم ايداعه بتاريخ    

29-07-2019 برقم ايداع   3906 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2020  بــ :  ممثل عن  شركة اوراسكوم 

للنشاءات ) ش.م.م (

174 - رضا محمد عبدالحميد رضا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10126   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2020 برقم ايداع   1859 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2020  بــ :  ممثل عن شركة جيمناى ايجيبت 

للستثمار

175 - وائل عادل فوزى يـوسـف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10126   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2020 برقم ايداع   1859 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2020  بــ :  )ممثل عن  شركة جيمناى 

ايجيبت  للستثمار
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176 - ايهاب نبيل صالح مصطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10126   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2020 برقم ايداع   1859 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2020  بــ :  ممثل عن  شركة جيمناي ايجيبت  

للستثمار- ) تجديد مدة مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات ميلدية (

177 - طارق مدحت احمد مرشد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    10126   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-03-2020 برقم ايداع   1859 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2020  بــ :  ممثل عن شركة 

جيمناى ايجيبت للستثمار )ش.م.م

178 - طه جوده احمد على  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10387   وتم ايداعه بتاريخ    31-05-2020 برقم 

ايداع   2275 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2020  بــ :  

179 - خولة ياحى  مدير   المقيد برقم قيد    10446   وتم ايداعه بتاريخ    10-06-2020 برقم ايداع   2367 

تم التأشير فى تاريخ 10-06-2020  بــ :  

180 - وفيق محمد احمد الحسيني محمد  مدير   المقيد برقم قيد    10446   وتم ايداعه بتاريخ    2020-06-10 

برقم ايداع   2367 تم التأشير فى تاريخ 10-06-2020  بــ :  استقاله

181 - عصام عادل عبد العظيم منظور  مدير   المقيد برقم قيد    10663   وتم ايداعه بتاريخ    2020-06-30 

برقم ايداع   2688 تم التأشير فى تاريخ 30-06-2020  بــ :  

258 - شنوده موريس نوار  مدير فرع   المقيد برقم قيد    16576   وتم ايداعه بتاريخ    08-07-2021 برقم 

ايداع   4795 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2021  بــ :  

259 - محمد صلح عبد المعز  مدير فرع   المقيد برقم قيد    16576   وتم ايداعه بتاريخ    2021-07-08 

برقم ايداع   4795 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2021  بــ :  

260 - هانى محمد صلح احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    16576   وتم ايداعه بتاريخ    2021-07-08 

برقم ايداع   4795 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2021  بــ :  

261 - حماده جمعه سرحان عبدالرازق  مدير فرع   المقيد برقم قيد    16576   وتم ايداعه بتاريخ    

08-07-2021 برقم ايداع   4795 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2021  بــ :  

262 - بيشوى ناصف لويس نقول  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28592   وتم ايداعه بتاريخ    2021-07-08 

برقم ايداع   31666 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2021  بــ :  

303 - اشرف كرم كردى عبد الفتاح محمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    1002   وتم 

ايداعه بتاريخ    13-06-2018 برقم ايداع   1133 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2021  بــ :  

304 - دينا ممدوح عبدالسلم السيد مسعود  مدير   المقيد برقم قيد    19423   وتم ايداعه بتاريخ    

31-10-2021 برقم ايداع   8954 تم التأشير فى تاريخ 31-10-2021  بــ :  
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82 - مصيلحي فتوح مصيلحي احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2524   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2018 برقم ايداع   3047 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2018  بــ :  تحديد اختصاصات مجلس الداره   

يمثل السيد / مصيلحي فتوح مصيلحي أحمد رئيس مجلس الداره في علقتها مع الغير و له  منفردا في هذا الصدد 

أوسع السلطات لدارة الشركه و اتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به عقد الشركه صراحة او القانون او لئحته 

التنفيذيه للجمعيه العامه لرئيس مجلس الداره منفردا حق التعامل باسم الشركه و ضمن أغراضها امام جميع 

الجهات الحكوميه و الغير حكوميه و القطاع العام وقطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف من سحب و إيداع و التوقيع علي الشيكات و فتح وغلق الحسابات و اصدار خطابات 

الضمان و الفراج عن راس المال و كافة صور التعامل مع البنوك والمصارف و كل ذلك بااسم الشركه وضمن 

أغراضها و كذلك له الحق في التوقيع علي عقود الشراء لصول الشركه و ممتلكاتها العقاريه و الراضي 

والسيارات والمنقولت و له الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم و اجورهم وله حق 

قبض و دفع المبالغ وتوقيع وتحويل و بيع وتسديد كافة السندات الذنيه و التجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله الحق التوقيع علي عقود القتراض و الرهن لصالح 

البنوك او الغير وله في سبيل ذلك التوقيع علي عقود التسهيلت الئتمانيه و عقود الرهن بكافة أنواعها للعقارات 

والمنقولت و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل او الغيروتوكيل البنوك او الغير و حق البيع 

والتنازل لنفسه او للغير لصول الشركه و متتلكاتها العقاريه و السيارات والمنقولت باسم الشركه ولصتلحها وله 

الحق في توقيع نيابة عن الشركه علي عقد حوالة المديونيه كماله له الحق في التوقيع علي عقود القتراض و 

الرهن للنفس وللغير و كذلك له الحق في التوكيل البنك الهلي و البنوك والنفس و الغير في كل او بعض ماذكر و 

ذلك امام مصلحة الشهر العقاري و التوثيق امام البنوك و امام كافة الجهات الحكوميهوالغير حكوميه و له الحق في 

توكيل اوتفويض الغير في كل ا وبعض ماذكر .

83 - احمد سعيد الصاوى محمد عبدالجواد  مدير   المقيد برقم قيد    28410   وتم ايداعه بتاريخ    

21-11-2018 برقم ايداع   49574 تم التأشير فى تاريخ 21-11-2018  بــ :  - يمثل المدير الشركة فى 

علقتها مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللمدير منفردا الحق فى التعامل بإسم الشركة 

وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق الحسابات والفراج عن رأس المال والقتراض 

والرهن والتوقيع على الشيكات  والتوقيع على عقود تأسيس وتعديل الشركات بكافة أنواعها وإستصدار شهادات 

وخطابات الضمان وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن أغراضها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية واستخراج التراخيص الصناعية 

اللزمة وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل 

أو تفويض الغير فى بعض أو كل ما ذكر.

84 - احمد سعيد الصاوى محمد عبدالجواد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28410   وتم ايداعه بتاريخ    

21-11-2018 برقم ايداع   49574 تم التأشير فى تاريخ 21-11-2018  بــ :  

85 - عبدالمنعم عبدالعزيز احمد البهواش  مدير   المقيد برقم قيد    28410   وتم ايداعه بتاريخ    

21-11-2018 برقم ايداع   49574 تم التأشير فى تاريخ 21-11-2018  بــ :  - استقالة
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86 - على رضا عبدالعزيز محمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    2828   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-11-2018 برقم ايداع   3466 تم التأشير فى تاريخ 22-11-2018  بــ :  تحديد سلطات 

وصلحيات من لهم حق التوقيع عن الشركة على النحو التالي:   يكون للسيد رئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب حق التوقيع منفردا  لدى البنوك وفتح العتمادات المالية والتوقيع أمام كافة الجهات الحكومية والمتمثلة في 

مصلحة الجمارك بجميع منافذها ومصلحة الضرائب العامة بجميع مأمورياتها والهيئة العامة للستثمار والمناطق 

الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة السياحة والوحدات التابعة لها ومكاتب السجل التجاري ومكاتب الشهر 

العقاري ومحافظة البحر الحمر والوحدات المحلية التابعة لها وشركة توزيع كهرباء القناة وشركة المياه والصرف 

الصحي بالبحر الحمر وله حق التوقيع عن جميع فواتير الشراء وحق الستيراد باسم الشركة لكافة اللت 

والمعدات والثاث والخامات والصول الخرى اللزمة للمشروع.  كما يكون للسيد رئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب حق التوقيع على عقود شراء لصول الثابتة أو المنقولة بكافة أنواعها باسم ولصالح الشركة, كما أن له حق 

شراء السيارات بكافة أنواعها والعائمات البحرية واليخوت واللنشات ومراكب النزهة كما أن له حق التوقيع 

والتعامل أمام جميع إدارات المرور ونيابات المرور واستخراج التراخيص اللزمة للسيارات والعائمات ونقل 

ملكيتها لصالح الشركة كما أن له حق تمثيل الشركة أمام هيئة التأمينات الجتماعية وكذلك التوقيع على كافة عقود 

بيع السيارات المملوكة للشركة والتوقيع أمام الشهر العقاري وكافة إدارات المرور كما له حق تفويض الغير في كل 

أو بعض ما ذك, أما حق القتراض ورهن أصول الشركة  بقرار من الجمعية العامة.

87 - نبيلة حسن مصطفى عدلى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2828   وتم ايداعه بتاريخ    

22-11-2018 برقم ايداع   3466 تم التأشير فى تاريخ 22-11-2018  بــ :  

88 - منال على رضا عبدالعزيز  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2828   وتم ايداعه بتاريخ    

22-11-2018 برقم ايداع   3466 تم التأشير فى تاريخ 22-11-2018  بــ :  

89 - ناهد نجيب اسكندر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2828   وتم ايداعه بتاريخ    2018-11-22 

برقم ايداع   3466 تم التأشير فى تاريخ 22-11-2018  بــ :  

90 - راندا رشاد باشا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2828   وتم ايداعه بتاريخ    22-11-2018 برقم 

ايداع   3466 تم التأشير فى تاريخ 22-11-2018  بــ :  

91 - احمد هشام شكرى لوند  مدير   المقيد برقم قيد    3090   وتم ايداعه بتاريخ    11-12-2018 برقم ايداع   

3819 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2018  بــ :  

92 - علي محمود مصطفي على  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3503   وتم ايداعه بتاريخ    2019-01-10 

برقم ايداع   196 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2019  بــ :  

93 - احمد ابراهيم ثابت محمد خلف  مدير   المقيد برقم قيد    3581   وتم ايداعه بتاريخ    15-01-2019 برقم 

ايداع   290 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2019  بــ :  استقاله

94 - ايمان محمد حسين على نورالدين  مدير   المقيد برقم قيد    3581   وتم ايداعه بتاريخ    2019-01-15 

برقم ايداع   290 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2019  بــ :  استقاله

95 - على حلمى احمد السيد عيسى  مدير   المقيد برقم قيد    3581   وتم ايداعه بتاريخ    15-01-2019 برقم 

ايداع   290 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2019  بــ :  
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96 - حلمى على حلمى عيسى  مدير   المقيد برقم قيد    3581   وتم ايداعه بتاريخ    15-01-2019 برقم ايداع   

290 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2019  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو 

منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة 

أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديرين منفردين أو مجتمعين  حق التعامل بإسم الشركة وضمن 

أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج  عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك 

والمصارف وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهما الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض 

والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها 

ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة  وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر 0

97 - محمد نبيه عيسى العتابى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21862   وتم ايداعه بتاريخ    

31-12-2007 برقم ايداع   26749 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2019  بــ :  الموافقة بالحماع علي تجديد 

عضوية مجلس ادارة الشركة

98 - محمد عبد الباقي  ابراهيم الشرقاوي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3646   وتم ايداعه بتاريخ    

21-01-2019 برقم ايداع   395 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2019  بــ :  مع بقاء الصلحيات 

والختصاصات لرئيس مجلس الدارة كما هى دون تعديل

99 - وائل عبدالباقى ابراهيم الشرقاوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3646   وتم ايداعه بتاريخ    

21-01-2019 برقم ايداع   395 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2019  بــ :  

100 - محمد المصرى عبداللطيف ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3646   وتم ايداعه بتاريخ    

21-01-2019 برقم ايداع   395 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2019  بــ :  

101 - محمد صلح عبد القادر عرفه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3926   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-2019 برقم ايداع   778 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2019  بــ :  يملك حق التوقيع على معاملت 

الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الداره ولمجلس الداره 

الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين 

ولرئيس مجلس الدارة منفردا الحق فى  إدارة الشركة فى علقاتها مع الغير والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركة أوالقانون أولئحته التنفيذية للجمعية العامة وله الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن 

أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية والغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم والقيام باجراءات التعاقد باسم الشركة مع الجهات الخارجية والشركات وعمل التقديرات المناسبة لهذه 

التعاقدات وتعيين المهندسين والموظفين المناسبين بتخصصاتهم لتنفيذ هذه التعاقدات وتحديد رواتبهم وتنفيذ 

التزامات الشركة لدى الغير والتزامات الغير لدى الشركة وكافة الجهات والشركات والقطاعات الحكومية ومنها 

حقوق الملكية الفكرية للغير واللتزامات المالية والمادية والدبية والحقوق الخاصة       بأجهزة الدولة كالضرائب 

العامة وضريبة كسب العمل والتأمينات بأنواعها وضرائب الدمغة  و ضرائب القيمة المضافة  ولهم الستعانة 

بالخبرات والكفاءات المختلفة فى هذه المجالت للقيام بهذه اللتزامات   والمهام وله حق التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدارخطابات وشهادات الضمان 

وذلك  باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وممتالكاتها العقارية 

والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله الحق فى تعيين وعزل   مستخدمي و وكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة المسندات الذنية 

والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو الجل .

102 - محمد نصر عبد اللطيف محمد المتيت  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3926   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-2019 برقم ايداع   778 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2019  بــ :  
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103 - حسين صلح عبد القادر عرفه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3926   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-2019 برقم ايداع   778 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2019  بــ :  استفاله

104 - احمد صلح عبد القادر عرفه امام  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3926   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-2019 برقم ايداع   778 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2019  بــ :  

105 - محمد عبدالحميد عبدا على  مدير   المقيد برقم قيد    4226   وتم ايداعه بتاريخ    03-03-2019 برقم 

ايداع   1192 تم التأشير فى تاريخ 03-03-2019  بــ :  

106 - حماده عبد الحميد عبد ا على  مدير   المقيد برقم قيد    4226   وتم ايداعه بتاريخ    2019-03-03 

برقم ايداع   1192 تم التأشير فى تاريخ 03-03-2019  بــ :  

107 - احمد عبد الغفار محمد العادلى  مدير   المقيد برقم قيد    4226   وتم ايداعه بتاريخ    2019-03-03 

برقم ايداع   1192 تم التأشير فى تاريخ 03-03-2019  بــ :  

108 - طارق حمدان عبد النبى الدسوقى السايح  مدير   المقيد برقم قيد    4226   وتم ايداعه بتاريخ    

03-03-2019 برقم ايداع   1192 تم التأشير فى تاريخ 03-03-2019  بــ :  

109 - تسنيم طارق حمدان عبدالنبى  مدير   المقيد برقم قيد    4226   وتم ايداعه بتاريخ    2019-03-03 

برقم ايداع   1192 تم التأشير فى تاريخ 03-03-2019  بــ :  

110 - عبد الحافظ عبد الحفيظ حسن عبد الحافظ  مدير فرع   المقيد برقم قيد    4591   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2019 برقم ايداع   1713 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2019  بــ :  

111 - احمد عبد الحفيظ حسن عبد الحافظ  مدير فرع   المقيد برقم قيد    4591   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2019 برقم ايداع   1713 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2019  بــ :  

112 - مصطفى مرزوق احمد العبد  مدير   المقيد برقم قيد    4643   وتم ايداعه بتاريخ    26-03-2019 برقم 

ايداع   1783 تم التأشير فى تاريخ 26-03-2019  بــ :  00

113 - محمد  يوسف  محمد  صالح  الجندي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5029   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2019 برقم ايداع   2336 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2019  بــ :  

114 - محمد هشام صلح احمد الحصري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5089   وتم ايداعه بتاريخ    

23-04-2019 برقم ايداع   2422 تم التأشير فى تاريخ 23-04-2019  بــ :  استقاله

115 - يحى محمد سامح سيد مرعى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    5105   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-2019 برقم ايداع   2438 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2019  بــ :  ويباشرون المديرون وظائفهم لمدة 

محددة.

116 - هشام ناصر سيد مرسى سيف الدين  مدير   المقيد برقم قيد    5105   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-2019 برقم ايداع   2438 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2019  بــ :  

117 - زاهر محمد عادل طكو  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    5110   وتم ايداعه بتاريخ    2019-04-24 

برقم ايداع   2446 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2019  بــ :  

118 - ابراهيم محمد عادل طكو  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    5110   وتم ايداعه بتاريخ    2019-04-24 

برقم ايداع   2446 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2019  بــ :  

119 - عبدالرحمن محمد عادل طكو  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    5110   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-2019 برقم ايداع   2446 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2019  بــ :  

120 - محمد عادل سعيد طكو  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5110   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-2019 برقم ايداع   2446 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2019  بــ :  مع بقاء نفس الختصاصات كما 

هى وراده بالسجل التجارى.

121 - علء محمد عادل طكو  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    5110   وتم ايداعه بتاريخ    2019-04-24 

برقم ايداع   2446 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2019  بــ :  

122 - محمد سعيد محمد عادل طكو  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    5110   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-2019 برقم ايداع   2446 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2019  بــ :  
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123 - عبد الرحمن محمد عبد المنعم عبد الشافي  مدير   المقيد برقم قيد    5366   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-2019 برقم ايداع   2806 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2019  بــ :  استقاله

124 - نزية السيد على السيد  مدير   المقيد برقم قيد    5366   وتم ايداعه بتاريخ    22-05-2019 برقم ايداع   

2806 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2019  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة .

125 - حسام    حسين    محمد    احمد  مدير   المقيد برقم قيد    5810   وتم ايداعه بتاريخ    2019-07-04 

برقم ايداع   3415 تم التأشير فى تاريخ 04-07-2019  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة  يمثل 

المدير الشركه فى علقتها مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات لداره الشركه و التعامل بإسمها فيما 

عدا ما إحتفظ به صراحه عقد الشركه أو القانون أو لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه.  و للمدير منفردا الحق فى 

التعامل باسم الشركه وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح  حسابات وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض 

والرهن وكل ذلك بأسم الشركه ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع  والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقاريه وله الحق فى التوقيع على عقود تاسيس الشركات وفى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه 

بالنقد أو بالجل و له حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .

126 - حمدى عبدالفتاح غباشى

 عبدالمقصود  مدير   المقيد برقم قيد    5810   وتم ايداعه بتاريخ    04-07-2019 برقم ايداع   3415 تم 

التأشير فى تاريخ 04-07-2019  بــ :  )) استقاله  ((

127 - ناصر سلمة محمد نصر  مدير   المقيد برقم قيد    6399   وتم ايداعه بتاريخ    08-08-2019 برقم 

ايداع   4192 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2019  بــ :  مديرا للناحيه التعليميه – لمدرسة اينوفيشن الدولية

128 - عمــرو ابراهيــم السيـد مرسى منسـى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    28188   

وتم ايداعه بتاريخ    21-11-2011 برقم ايداع   2415 تم التأشير فى تاريخ 27-08-2019  بــ :  تجديد مدة 

مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات .

129 - محمود احمد عبد الوهاب حفني  مدير   المقيد برقم قيد    6584   وتم ايداعه بتاريخ    2019-08-28 

برقم ايداع   4458 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2019  بــ :  تعيين  مدير إنتاج ومسئول تصنيع

130 - احمد طارق سيد حافظ ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    6599   وتم ايداعه بتاريخ    2019-08-28 

برقم ايداع   4481 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2019  بــ :  

131 - عبد السلم ناجى عبد السلم ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    6599   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2019 برقم ايداع   4481 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2019  بــ :  
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132 - دينا  حامد حافظ ابو باشا  مدير   المقيد برقم قيد    6599   وتم ايداعه بتاريخ    28-08-2019 برقم 

ايداع   4481 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2019  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم 

مجتمعون او منفردون فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسم يمثل المديرون الشركة فى 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعون او منفردون في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  وللمديرين متفردين او 

مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف ابداع وفتح الحسابات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافيه صور المعلم مع البنوك والمصارف 

وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وترحم قربائهم 

وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو  بالجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير 

في كل أو بعض مما ذكر  ولي اثنان من المديرين مجتمعان فقط حق التعامل مع جميع البقولة والمصغر من سحب 

والتوقيع على الشيكات وحق القتراض  والسيارات والمنقولت ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو 

بعض مما ذكر  والرهن وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود البيع لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي

133 - احمد راضى صالح حسين  مدير   المقيد برقم قيد    6908   وتم ايداعه بتاريخ    17-09-2019 برقم 

ايداع   4915 تم التأشير فى تاريخ 17-09-2019  بــ :  يمثل المديرون محمد ضياء الدين احمد رمزى , وائل 

السيد احمد محمد محمد سليمان , احمد راضى صالح حسين     الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو 

منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركة او القانون 

أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها 

امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما الحق فى 

التوقيع على عقود تأسيس الشركات وفى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل 

ذلك بأسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق 

التوكيل أو التفويض للغير فى كل أو بعض ما ذكــــر   وللمديرين مجتمعين فقط حق التوقيع على الشراء والبيع 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والسيارات وذلك أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق أمام جميع الجهات 

الحكومية والغير حكومية وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها

134 - وائل السيد أحمد محمد محمد سليمان  مدير   المقيد برقم قيد    6908   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-2019 برقم ايداع   4915 تم التأشير فى تاريخ 17-09-2019  بــ :  

135 - محمد ضياء الدين أحمد رمزى  مدير   المقيد برقم قيد    6908   وتم ايداعه بتاريخ    2019-09-17 

برقم ايداع   4915 تم التأشير فى تاريخ 17-09-2019  بــ :  

136 - عبد المجيد   سعيد  عبد المجيد  ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    7032   وتم ايداعه بتاريخ    

25-09-2019 برقم ايداع   5088 تم التأشير فى تاريخ 25-09-2019  بــ :  استقاله

137 - وليد نجاح محمود عبد الوهاب  مدير   المقيد برقم قيد    7313   وتم ايداعه بتاريخ    2019-10-10 

برقم ايداع   5481 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2019  بــ :  
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138 - احمد مرعى ابراهيم حسين  مدير   المقيد برقم قيد    7313   وتم ايداعه بتاريخ    10-10-2019 برقم 

ايداع   5481 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2019  بــ :  يمثل المديران   الشركة في علقتها مع الغير ولهما  

مجتمعين او منفردين  في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  وللمديرين الحق فى  التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من ايداع الموال وكذالك له الحق فى التوقيع على عقود 

الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية  والراضى والسيارات والمنقولت  باسم الشركة ولصالحها  ولهما 

الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجوهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل  وكذالك  التعامل منفردا مع جميع البنوك والمصارف من سحب والتوقيع على 

الشيكات وفتح وغلق  الحسابات  واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك 

والمصارف وحق الفراج عن رأس المال وكل ذالك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك لهما  الحق فى التوقيع 

على عقود القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم 

الشركه ولصالحها ولهما حق فى التصالح وترك الخصومه والتنازل عن القضايا المرفوعه من  وضد الشركة حق 

توكيل او تفويض الغير فى كل ابو بعض ما ذكر.

139 - صلح حسن ابراهيم احمد  مدير   المقيد برقم قيد    7533   وتم ايداعه بتاريخ    22-10-2019 برقم 

ايداع   5773 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2019  بــ :  - و يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة.

140 - صلح حسن ابراهيم احمد  مدير   المقيد برقم قيد    7533   وتم ايداعه بتاريخ    22-10-2019 برقم 

ايداع   5773 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2019  بــ :  - و يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة.

141 - عماد الدين عبدالعال عبدالرازق 

الخولى  مدير   المقيد برقم قيد    7533   وتم ايداعه بتاريخ    22-10-2019 برقم ايداع   5773 تم التأشير فى 

تاريخ 22-10-2019  بــ :  استقاله

142 - عماد الدين عبدالعال عبدالرازق 

الخولى  مدير   المقيد برقم قيد    7533   وتم ايداعه بتاريخ    22-10-2019 برقم ايداع   5773 تم التأشير فى 

تاريخ 22-10-2019  بــ :  استقاله

143 - عبدالرازق عبدالعال عبدالرازق على  مدير   المقيد برقم قيد    7533   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2019 برقم ايداع   5773 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2019  بــ :  

144 - عبدالرازق عبدالعال عبدالرازق على  مدير   المقيد برقم قيد    7533   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2019 برقم ايداع   5773 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2019  بــ :  

145 - عماد ابراهيم علي ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    7533   وتم ايداعه بتاريخ    22-10-2019 برقم 

ايداع   5773 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2019  بــ :  

146 - عماد ابراهيم علي ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    7533   وتم ايداعه بتاريخ    22-10-2019 برقم 

ايداع   5773 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2019  بــ :  

147 - محمود احمد احمد حامد  مدير   المقيد برقم قيد    7795   وتم ايداعه بتاريخ    06-11-2019 برقم 

ايداع   6173 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2019  بــ :  استقاله
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148 - سامح محمود محمد سيد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    8002   وتم ايداعه بتاريخ    19-11-2019 برقم 

ايداع   6440 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2019  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا في 

هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمدير منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام والعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 

وكذلك له الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكتهاالعقارية 

والرضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

149 - حسام احمد لطفى ابراهيم هيبه  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    8048   وتم 

ايداعه بتاريخ    20-11-2019 برقم ايداع   6501 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2019  بــ :  من ذوي الخبرة 

- استقالة

150 - غادة مصطفى لبيب  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8048   وتم ايداعه بتاريخ    

20-11-2019 برقم ايداع   6501 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2019  بــ :  

151 - احمد محمود محمد محمود عبد ا  الرئيس التنفيذى   المقيد برقم قيد    8048   وتم ايداعه بتاريخ    

20-11-2019 برقم ايداع   6501 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2019  بــ :  للقيام بأعمال العضو المنتدب بما 

في ذلك من مهام ومسئوليات .

152 - باتريك اليكسندر جوفانى باتستا

 جروبى  مدير   المقيد برقم قيد    8152   وتم ايداعه بتاريخ    26-11-2019 برقم ايداع   6652 تم التأشير 

فى تاريخ 26-11-2019  بــ :  استقاله

153 - احمد محمد طلعت صالح خليل  مدير   المقيد برقم قيد    8152   وتم ايداعه بتاريخ    2019-11-26 

برقم ايداع   6652 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2019  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محدودة .  يمثل 

المدير الشركة فى علقتها مع الغير وله منفردا  فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللمدير/ احمد محمد طلعت 

صالح خليل منفردا الحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العـــــــام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع وفتح  حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمـــــــــصارف والتوقيع على الشيكات وحق 

القتراض والرهن وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها وكذلك له حــــق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والسيارات وله الحق فى تعيين وعــــــزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم  وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفــــــــع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابـــــــــــــــرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير فــى كل او بعض ما ذكر .

154 - اشرف مصطفى عبدالعزيزاللفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1517   وتم ايداعه بتاريخ    

06-08-2018 برقم ايداع   1783 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2019  بــ :  يحق لكل من : السيد / أشرف 

مصطفى عبد العزيز اللفى ( عضو مجلس الدارة ( والسيد / طارق مصطفى عبد العزيز اللفى ( عضو مجلس 

الدارة ( منفردين حق كفالة الغير مع بقاء كافة الختصاصات الواردة في السجل التجارى كما هي

155 - عمر عصام على محمد قتايه  مدير   المقيد برقم قيد    8412   وتم ايداعه بتاريخ    09-12-2019 برقم 

ايداع   8002 تم التأشير فى تاريخ 09-12-2019  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محدودة
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156 - عصام على محمد قتابه  مدير   المقيد برقم قيد    8412   وتم ايداعه بتاريخ    09-12-2019 برقم ايداع   

8002 تم التأشير فى تاريخ 09-12-2019  بــ :  

157 - علي عصام علي محمد قتايه  مدير   المقيد برقم قيد    8412   وتم ايداعه بتاريخ    09-12-2019 برقم 

ايداع   8002 تم التأشير فى تاريخ 09-12-2019  بــ :  

158 - سكر سيد عثمان محمد  مدير   المقيد برقم قيد    8442   وتم ايداعه بتاريخ    10-12-2019 برقم ايداع   

7035 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2019  بــ :  
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159 - بسيم سامي يوسف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8460   وتم ايداعه بتاريخ    2019-12-11 

برقم ايداع   7059 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2019  بــ :  يصبح تشكيل مجلس الدارة كالتالى :  بسيم سامى 

يوسف   رئيس مجلس الدارة ممثل  عن شركة سامكريت للتنمية العقارية .  ناجى عارف ناشد  رقم قومى 

25805310100679 مصرى  عضو مجلس الدارة ممثل  عن شركة   سامكريت مصر للتنمية العمرانية .  

هشام السيد صلح كمال الخشن رقم قومى 26307142101013 مصرى عضو مجلس الدارة ممثل  عن شركة 

سامكريت للتنمية العقارية .  عضو مجلس الدارة ممثل  عن شركة سامكريت للتنمية العقارية .   عضو مجلس 

الدارة ممثل  عن شركة سامكريت مصر مهندسون و مقاولون .  عضو مجلس الدارة ممثل  عن شركة سامكريت 

للستثمار الهندسى .  عضو مجلس الدارة ممثل  عن شركة مجموعة التنمية الصناعية .  2ـــ تعيين ناجى عارف 

ناشد العضو المنتدب لشؤون توزيع الكهرباء .  تحديد صلحيات رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب لشؤون 

توزيع الكهرباء على النحو التالى :  ـــ يملك رئيس مجلس الدارة مجتمعا  مع العضو المنتدب حق ابرام كافة العقود 

و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل بإسم الشركة و لصالحها و التوقيع على 

تلك العقود و حق تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر . و يكون للسيد العضو المنتدب منفردا  الحق فى التوقيع 

على العقود المتعلقة بنشاط الشركة و لصالحها فى حدود مبلغ مليون جنيه مصرى للعقد الواحد على ان يتم عرض 

العقود التى يتم ابرامها على مجلس الدارة .                                                                                                                                                    

ـــ و لرئيس مجلس الدارة او العضو المنتدب الحق فى التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية و غير الحكومية و  و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم  و تعيين و عزل 

مستخدمى و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و التعامل مع ادارة التراخيص بكافة وحدات المرور و 

التعامل مع شركة مصر للمقاصة و اليداع و القيد المركزى و شركات تداول الوراق المالية و بورصة الوراق 

المالية و التوقيع على عقود ايداع الوراق المالية و لهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما سبق .  ــــ 

صلحيات التوقيع أمام البنوك : لرئيس مجلس الدارة مجتمعا مع العضو المنتدب حق التعامل مع جميع البنوك و 

المصارف من فتح الحسابات و سحب و ايداع و التوقيع على الشيكات و فتح العتمادات المستندية لدى البنوك و 

المؤسسات المالية و الفراج عن راس المال و استصدار خطابات الضمان و حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و 

تحويل و تسديد كافة السندات الذنية  و التجارية فى حدود مبلغ مليون جنيه مصرى و تفويضهم فى التوقيع على 

كافة المعاملت مع البنوك فيما يختص بالمصادقات , نماذج اقرارات الفصاح و الطراف ذات العلقة و 

التفويضات بالستعلم .          ـــ تفويض السيد رئيس مجلس الدارة مجتمعا  مع العضو المنتدب و احد اعضاء 

مجلس الدارة فى التوقيع على العتمادات المستندية و خطابات الضمان و الشيكات و التحويلت البنكية بدون حد 

اقصى .                                                                                                                ـــ تفويض 

السيد العضو المنتدب مجتمعا  مع المدير المالى ) الستاذ / رأفت حنا ابراهيم  رقم قومى 25710180103297 

مصرى ــ بصفته ( فى التوقيع على العتمادات المستندية و خطابات الضمان و الشيكات و التحويلت البنكية و 

السحب فى حدود مبلغ 200 الف جنيه مصرى ) مائتان الف جنيه مصرى ( .                                     ـــ و 

لرئيس مجلس الدارة مجتمعا  مع احد اعضاء مجلس الدارة  بعد موافقة الجمعية العامة للشركة حق الحصول على 

التسهيلت الئتمانية من البنوك و تجديدها و التوقيع على التعهدات و السندات الذنية المرتبطة بها و التوقيع على 

عقود الوكالة الخاصة بالبنوك و حق القتراض و التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة الثابتة و المنقولة و 

التاجير التمويلى  للغير سواء للعقار او المنقول و التوقيع على العقود اللزمة فى هذا الشأن امام البنوك و 

المؤسسات المالية و مصلحة الشهر العقارى و التوثيق و بيع و شراء السهم و التوقيع على اوامر البيع و الشراء و 

قبض او دفع الثمن  و اعطاء المخالصات كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و توكيل او تفويض الغير فى كل او 

بعض ما ذكر .

160 - محمد ممدوح احمد محمد سالمان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8861   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-2020 برقم ايداع   51 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2020  بــ :  تجديد مده مجلس الداره لمدد اخرى 

مماثلة
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161 - محمود كمال محمود النوسانى  مدير   المقيد برقم قيد    9070   وتم ايداعه بتاريخ    2020-01-16 

برقم ايداع   357 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2020  بــ :  يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير وله منفردا 

فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا   ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو 

القانون أو لحته التنفيذية للجمعية العامة وله منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك   التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات   وشهادات 

الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها وكذلك له الحق فى التوقيع فى عقود الشراء والقتراض  والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية   والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركه ولصالحها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركة وتحديد   مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه 

والتجارية وابرام كافة   العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق 

توكيل او تفويض الغير فى كل   او بعض ما ذكر.

162 - محمد احمد على سليمان  مدير   المقيد برقم قيد    9070   وتم ايداعه بتاريخ    16-01-2020 برقم 

ايداع   357 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2020  بــ :  استقالة

163 - أشرف أحمد محمد العشرى  مدير   المقيد برقم قيد    9184   وتم ايداعه بتاريخ    22-01-2020 برقم 

يمثل  ايداع   514 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2020  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة .  3-

المديرون السيد/ايمن عزات سلم و السيد/عمار حسين الحمود والسيد/اشرف احمد محمد العشرى الشركة في 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا 

ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  وللمديرين مجتمعين او منفردين 

الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح 

حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال وحق 

القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

164 - عمار حسين الحمود  مدير   المقيد برقم قيد    9184   وتم ايداعه بتاريخ    22-01-2020 برقم ايداع   

514 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2020  بــ :  

165 - ايمن عزات سلم  مدير   المقيد برقم قيد    9184   وتم ايداعه بتاريخ    22-01-2020 برقم ايداع   

514 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2020  بــ :  
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166 - منال حامد نصر عابد  مدير   المقيد برقم قيد    9688   وتم ايداعه بتاريخ    18-02-2020 برقم ايداع   

1260 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2020  بــ :  يمثل المديرون  الشركة فى علقتها مع الغير , وهم السيده / 

منال حامد نصر عابد والسيد / محمد رمضان على عطا ولهم )مجتمعين او منفردين( فى هذا الصدد أوسع السلطات 

لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركه او القانون  أو لئحته التنفيذية للجمعية 

العامة  ولهم )مجتمعين او منفردين( حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم . ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولها حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما 

حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .  وللسيده / منال حامد نصر عابد  )منفردة ( فى التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن اغراضها وكذلك لها الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما حق توكيل أو تفويض الغير 

فى كل أو بعض ما ذكر .

167 - محمد صلح ابراهيم محمد محمد صقر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9814   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2020 برقم ايداع   1428 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2020  بــ :  

168 - محمد على السيد  سلمه مجاهد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9814   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2020 برقم ايداع   1428 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2020  بــ :  

169 - حسن محمود حسن فولى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    9814   وتم ايداعه بتاريخ    2020-02-25 

برقم ايداع   1428 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2020  بــ :  

170 - اسامه محمد انور ابراهيم ناصر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9814   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2020 برقم ايداع   1428 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2020  بــ :  

171 - زهير محمود محمد سارى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9814   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2020 برقم ايداع   1428 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2020  بــ :  

172 - احمد صفوت صلح الدين حسن حجازي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6180   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-07-2019 برقم ايداع   3906 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2020  بــ :  .  ) خروج (

182 - ابراهيم  محمد علي  مجمد  مدير   المقيد برقم قيد    10663   وتم ايداعه بتاريخ    30-06-2020 برقم 

ايداع   2688 تم التأشير فى تاريخ 30-06-2020  بــ :  المادة الثالثه عشر بعد التعديل   يمثل المديرون الشركة 

في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما أحتفظ به صراحة من عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة و للمديرين مجتمعين أو 

منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهم الحق في تعين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او 

بالجل. ولهم حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب  وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات و الفراج عن راس المال و كذلك لهم حق التوقيع على عقود 

الشراء ولهم مجتمعين  فقط حق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها وكذلك لهم الحق فى التوقيع 

علي عقود البيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها ولهم حق توكيل او 

تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.

183 - احمد فتحى احمد حسن  مدير   المقيد برقم قيد    10663   وتم ايداعه بتاريخ    30-06-2020 برقم 

ايداع   2688 تم التأشير فى تاريخ 30-06-2020  بــ :  استقاله
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184 - عمرو عبده على عبدالحميد الشناوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10805   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-2020 برقم ايداع   2910 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2020  بــ :  

185 - عمرو حامد ابراهيم ابراهيم البحيري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10805   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-2020 برقم ايداع   2910 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2020  بــ :  

186 - مؤمن حسن على حسن العطار  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    10805   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-07-2020 برقم ايداع   2910 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2020  بــ :  

187 - علي حسن علي حسن عبد الحق العطار  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10805   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-07-2020 برقم ايداع   2910 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2020  بــ :  يملك حق التوقيع علي 

معاملت الشركة و تعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذة المعاملت و التعهدات من مجلس الدارة و 

لمجلس الدارة الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة 

منفردين او مجتمعين , و قد وافق الجميع علي الترخيص لرئيس مجلس الدارة السيد/ على حسن على حسن عبد 

الحق العطار و عضو مجلس الدارة من ذوى الخبرة  السيد/ مؤمن حسن على حسن العطار منفردين او مجتمعين 

حق التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع 

العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع 

علي الشيكات و فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع البنوك و 

المصارف و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها ولهما الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و 

تحديد مرتباتهم و اجورهم ولهما 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 الجل ولهما حق 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر, و لرئيس مجلس الدارة السيد/ على حسن على حسن عبد الحق 

العطار و عضو مجلس الدارة من ذوى الخبرة  السيد/ مؤمن حسن على حسن العطار و عضو مجلس الدارة 

السيد/ عمرو عبده على عبد الحميد الشناوى مجتمعين في التوقيع علي عقود شراء الراضي و العقارات و 

السيارات و كذلك عقود القتراض و الرهن لبيع اصول الشركة و ممتلكتها العقارية و الراضي و السيارات باسم 

الشركة و لصالحها , و يمثل رئيس مجلس الدارة منفردا الشركة امام القضاء وله حق رفع و التصالح و التنازل 

في كافة القضايا المرفوعه من الشركة او المقامه عليها وله حق توكيل من يشاء في كل او جزء من هذا الشأن بعد 

العرض علي الجمعية العمومية وموافقتها علي ذلك .

188 - حمدان ثروت رضوان عبدالعال  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11129   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-08-2020 برقم ايداع   3376 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2020  بــ :  وافق المجلس علي 

تجديد مدة المجلس الدارة 3 سنوات من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2022/10/27

189 - عبدالحميد مصطفى على محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11129   وتم ايداعه بتاريخ    

06-08-2020 برقم ايداع   3376 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2020  بــ :  استقالة

190 - ابراهيم ابراهيم احمد يوسف مهنا  مدير   المقيد برقم قيد    8252   وتم ايداعه بتاريخ    2019-12-02 

برقم ايداع   6793 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2020  بــ :  تعيين  مدير إنتاج ومسئول تصنيع

191 - رضوان احمد علي طاهر  مدير   المقيد برقم قيد    11276   وتم ايداعه بتاريخ    16-08-2020 برقم 

ايداع   3604 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2020  بــ :  استقاله

192 - امين سعيد صالح باوزير  مدير   المقيد برقم قيد    11276   وتم ايداعه بتاريخ    16-08-2020 برقم 

ايداع   3604 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2020  بــ :  و يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة.

193 - احمد جمعه محمد علي عبد البارى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11687   وتم ايداعه بتاريخ    

09-09-2020 برقم ايداع   4233 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2020  بــ :  

194 - حنان عاشور ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11687   وتم ايداعه بتاريخ    

09-09-2020 برقم ايداع   4233 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2020  بــ :  

195 - طارق صلح الدين محمد حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11687   وتم ايداعه بتاريخ    

09-09-2020 برقم ايداع   4233 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2020  بــ :  
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196 - السيد ابراهيم محمد داود  مدير   المقيد برقم قيد    13163   وتم ايداعه بتاريخ    06-12-2020 برقم 

ايداع   6512 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2020  بــ :  استقاله

197 - خالدابراهيم مرسي عوض حجاج  مدير   المقيد برقم قيد    13163   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2020 برقم ايداع   6512 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2020  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقتها 

مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما 

احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق 

في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح 

حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال وحق 

القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي 

وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

198 - محمد ابراهيم مرسي عوض حجاج  مدير   المقيد برقم قيد    13163   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2020 برقم ايداع   6512 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2020  بــ :  

199 - سمير محمد رشاد بدوي ابو العنين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    24884   وتم ايداعه بتاريخ    

10-12-2020 برقم ايداع   46807 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2020  بــ :  

200 - محمد مجاهد مجاهد محمد الطيار  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    24884   وتم ايداعه بتاريخ    

10-12-2020 برقم ايداع   46807 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2020  بــ :  

201 - عمر رجب رجب علي جمعه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    24884   وتم ايداعه بتاريخ    

10-12-2020 برقم ايداع   46807 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2020  بــ :  

202 - عمرو العوضي العوضي السيد الغباري  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    24884   وتم ايداعه بتاريخ    

10-12-2020 برقم ايداع   46807 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2020  بــ :  

203 - محمد اشرف على على الديب  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    24884   وتم ايداعه بتاريخ    

10-12-2020 برقم ايداع   46807 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2020  بــ :  

204 - عزيز العوضي العوضي السيد الغباري  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    24884   وتم ايداعه بتاريخ    

10-12-2020 برقم ايداع   46807 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2020  بــ :  

205 - رجب محمد السيد احمد الشامي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    24884   وتم ايداعه بتاريخ    

10-12-2020 برقم ايداع   46807 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2020  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية لكل من   السيد/ محمد اشرف على على الديب   السيد / عمرو العوضي العوضي 

السيد الغبارى   ولهم منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام  وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

وحق القتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن أغراضها وكذلك لها الحق فى التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة ولصالحها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقدأو بالجل وله حق  توكيل 

او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.

206 - كريم علء الدين ابو المكارم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13319   وتم ايداعه بتاريخ    

13-12-2020 برقم ايداع   6727 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2020  بــ :  
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207 - شيرين عوض عبد الفتاح السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13319   وتم ايداعه بتاريخ    

13-12-2020 برقم ايداع   6727 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2020  بــ :  

208 - غاده وصفى عبد السلم عليوه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13319   وتم ايداعه بتاريخ    

13-12-2020 برقم ايداع   6727 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2020  بــ :  

209 - ايهاب احمد حسن احمد  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    13319   وتم ايداعه بتاريخ    

13-12-2020 برقم ايداع   6727 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2020  بــ :  )استشاري في مجال التصميم 

المعماري للمباني السياحية(

210 - احمد سيد يوسف ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13319   وتم ايداعه بتاريخ    

13-12-2020 برقم ايداع   6727 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2020  بــ :  

211 - هيثم احمد حسن جمعه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13319   وتم ايداعه بتاريخ    

13-12-2020 برقم ايداع   6727 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2020  بــ :  

212 - هانى محمد ماجد النشواتى  مدير   المقيد برقم قيد    13413   وتم ايداعه بتاريخ    16-12-2020 برقم 

ايداع   6890 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2020  بــ :  

213 - محمد ابوضيف محمد ابوضيف  مدير   المقيد برقم قيد    13413   وتم ايداعه بتاريخ    2020-12-16 

برقم ايداع   6890 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2020  بــ :  ) استقالة ( .

214 - حسام علء الدين حسن فرحات سعداوي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    13544   وتم ايداعه بتاريخ    

24-12-2020 برقم ايداع   7102 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2020  بــ :  استقالة

215 - عمر علء الدين حسن فرحات حسان سعداوى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    13544   وتم ايداعه بتاريخ    

24-12-2020 برقم ايداع   7102 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2020  بــ :  

216 - علي رضا فدا حسين مرشنت  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13651   وتم ايداعه بتاريخ    

31-12-2020 برقم ايداع   7295 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2020  بــ :  ممثل عن شركة تيميا المحدودة - 

استقالة

217 - سيد رضوان أحمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13651   وتم ايداعه بتاريخ    

31-12-2020 برقم ايداع   7295 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2020  بــ :  الموافقة على تعديل نماذج 

التوقيعات الفئة )أ( والفئة )ب( لتصبح كما يلي:- أفراد الفئة )أ( 1- السيد/ عمرو مخلوف محمد مخلوف. 2- اشيش 

جازوريا, أفراد الفئة )ب( 1- السيد/ تامر بيومي فواز. 2- معتز محمد ماهر ابراهيم الرملي. بحيث يكون التوقيع 

على جميع الشيكات والمستندات البنكية أمام جميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية وأي جهات أخرى 

تتعامل مع الشركة كالتالي: أن يكون التوقيع مزدوج من أفراد الفئة )أ( مجتمعين. أو أن يكون التوقيع مزدوج من 

أحد أفراد الفئة )أ( مع أحد أفراد الفئة )ب(. أو أن يكون التوقيع مزدوج من افراد الفئة )ب( مجتمعين, ويكون 

التوقيع على جميع العقود وتعديلتها الخاصة بالرهن والقروض والتسهيلت الئتمانية وصرفها - أمام جميع البنوك 

العاملة بجمهورية مصر العربية وأي جهات أخرى تتعامل مع الشركة كالتالي: أن يكون التوقيع مزدوج من أحد 

أفراد الفئة )أ( مجتمعين.   الموافقة بالجماع على تفويض السيد/ عمرو مخلوف محمد مخلوف- العضو المنتدب- 

في حق الدارة والتوقيع منفردا  على جميع أنواع العقود وتعديلتها, والتوقيع عن الشركة أمام جميع مكاتب الشهر 

العقاري والسجل التجاري وأي جهة حكومية أو غير حكومية بجمهورية مصر العربية, وكذلك له حق التوقيع نيابة 

عن الشركة في بيع وشراء السيارات بكافة أنواعها واللت, وفي تمثيل الشركة أمام القضاء والمحاكم بكافة 

درجاتها وله حق القرار بالصلح والتنازل, وله حق توكيل وتفويض من يراه سيادته من المحامين والمديرين في 

التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين عن كل ما يلزم لتخاذ اللزم قانونا في كل أو بعض ما ذكر

218 - وليد محمد محمد نصار  مدير   المقيد برقم قيد    13737   وتم ايداعه بتاريخ    06-01-2021 برقم 

ايداع   136 تم التأشير فى تاريخ 06-01-2021  بــ :  

219 - اشرف مكرم وهبه حنا  مدير   المقيد برقم قيد    13737   وتم ايداعه بتاريخ    06-01-2021 برقم 

ايداع   136 تم التأشير فى تاريخ 06-01-2021  بــ :  استقاله
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220 - مازن عبدا عبد الونيس  مدير   المقيد برقم قيد    13950   وتم ايداعه بتاريخ    20-01-2021 برقم 

ايداع   457 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2021  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا في 

هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللمدير منفردا الحق فى  التعامل باسم 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 وتوقيع على شيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات 

الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

أغراضها وكذلك له الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله الحق في التوقيع على عقود تأسيس 

الشركات وله الحق في تعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وإبرام كافة العقود والمشراطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.   وتبقى 

باقى بنود العقد كما هى دون تعديل

221 - طه عبد  الغفار على عبد ا  مدير   المقيد برقم قيد    14079   وتم ايداعه بتاريخ    2021-01-26 

برقم ايداع   656 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2021  بــ :  و يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة ,  _ 

يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير و لهم مجتمعين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل 

بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته النفيذية للجمعيه العامة , و للمدير الحق في 

التعامل باسم الشركة وضمن 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 من سحب و ايداع و فتح  

حسابات و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع على الشكات و الفراج عن راس المال  و 

حق القتراض و الرهن و كل ذلك بأسم الشركة و لصالحها و كذلك لهم حق التوقيع على التوقيع على عقود الشراء 

و البيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات و المنقولت و لهم الحق في تعيين و 

عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و لهم حق قبض و 

دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و 

الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و لهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

222 - عاصم عبدالكريم مبروك عبدالباقى  مدير   المقيد برقم قيد    14079   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-2021 برقم ايداع   656 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2021  بــ :  

223 - محمد ابوالجود عبدالشكور  مدير   المقيد برقم قيد    14079   وتم ايداعه بتاريخ    26-01-2021 برقم 

ايداع   656 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2021  بــ :  
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224 - مصطفي شريف محمد حلمي  مدير   المقيد برقم قيد    14105   وتم ايداعه بتاريخ    2021-01-27 

برقم ايداع   701 تم التأشير فى تاريخ 27-01-2021  بــ :  يمثل المدير  الشركة  في علقتها مع الغير وله 

منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو 

القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة.  وللمدير منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وحق التعامل 

مع هيئـة المجتمعـات العمرانية الجديدةوأجهزة المدن الجديدة ووزارة السكان والشهر العقاري بكافة مكاتبه 

ومأمورياته وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف  و التوقيع علي الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك 

باسم الشركة  ولصالحها و كذلك لهما حق  التوقيع علي عقود الشراء والبيع او التنازل للنفس او للغير و الرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية و له الحق  في التوقيع علي عقود تأسيس الشركات وفي تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم و كل ذلك باسم الشركة ولصالحها  وله حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله الحق في التوقيع علي العقود البتدائية والنهائية الصادرة من 

الشركة والصادرة لصالحها والحق في التوقيع على عقود المقاولت والتوريد وعقود التطوير العقارى  والتـوكيلت  

والتنازل أمام الشهر العقارى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن الجديدة و وزارة السكان و له حق 

توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.

225 - محمد ماهر عبدالحميد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    14105   وتم ايداعه بتاريخ    2021-01-27 

برقم ايداع   701 تم التأشير فى تاريخ 27-01-2021  بــ :  استقاله

226 - معتز محمود محمد ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    14320   وتم ايداعه بتاريخ    09-02-2021 برقم 

ايداع   1048 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2021  بــ :  

227 - احمد عبدالعال عزيز عبدالعال  مدير   المقيد برقم قيد    14320   وتم ايداعه بتاريخ    2021-02-09 

برقم ايداع   1048 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2021  بــ :  يمثل مديرا الشركة كل  من السيد/ معتز محمود 

محمد ابراهيم , والسيد/ احمد عبد العال عزيز عبد العال فى علقتها مع الغير مجتمعين او منفردين ولهما فى هذا 

الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديران الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل مجتمعين او منفردين, وللسيد/ احمد عبد 

العال عزيز عبد العال منفردا التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال , وكذلك له حق التوقيع على 

عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وله حق التعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة لصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية , اما عن اعمال التصرف وبيع واصول و خطوط انتاج الشركة والقتراض من البنوك 

والحصول على تسهيلت ائتمانية من البنوك فل تنفذ ال بعد موافقة السيد/ معتز محمود محمد ابراهيم , والسيد/ 

احمد عبد العال عزيز عبد العال مجتمعين فقط, وللمديران حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر  .
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228 - أولوجبينجا أجبول

 Olugbenga Agboola  مدير   المقيد برقم قيد    14914   وتم ايداعه بتاريخ    16-03-2021 برقم 

ايداع   1996 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة   يمثل 

المديرون الشركة في علقاتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  و للسيد/ 

اولوجبينجا اجبول - Olugbenga Agboola – مدير, وللسيدة/ الء جمال محمد حسني عبد العزيز- مدير 

عام, )منفردين او مجتمعين(, حق التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية و القطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك لهما الحق فى التوقيع على عقود 

الشراء و القتراض و الرهن و البيع لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضى و السيارات و المنقولت 

باسم الشركة و لصالحها و لهما الحق فى تعيين و عزل مستخدمى ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم واجورهم و 

لهما حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و بيع و تسديد كافة السندات الذنية والتجارية و ابرام كافة العقود و 

المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و لهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل 

أو بعض ما ذكر. و للسيد/ اولوجبينجا اجبول - Olugbenga Agboola – مدير, وللسيدة/ الء جمال محمد 

حسني عبد العزيز- مدير عام, وللسيد/ اونيل روي بهامباني  ONEAL ROY BHAMBANI – مدير مالي, )

منفردين او مجتمعين(, الحق في التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و أيداع و التوقيع على الشيكات 

و فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف  و 

حق الفراج عن راس المال و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها, ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل 

أو بعض ما ذكر . و للسيد/ اولوجبينجا اجبول - Olugbenga Agboola – مدير, منفردا, الحق في تحويل 

الموال من حساب الشركة.

229 - الء جمال محمد حسنى عبدالعزيز  مدير عام   المقيد برقم قيد    14914   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2021 برقم ايداع   1996 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2021  بــ :  

230 - اونيل روى بها مبانى  مدير مالى   المقيد برقم قيد    14914   وتم ايداعه بتاريخ    16-03-2021 برقم 

ONEAL ROY BHAMBANI  : ايداع   1996 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2021  بــ

231 - خالد مصطفى حسين محمود  مدير عام   المقيد برقم قيد    14990   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-21 

برقم ايداع   2148 تم التأشير فى تاريخ 21-03-2021  بــ :  يمثل المديريون الشركه فى علقتها مع الغير ولهم 

منفردين او مجتمعين في هذا الصداد اوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به هذا العقد 

أو القانون الشركات ولئحته التنفيذية للجمعيه العامه وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام الجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام والقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع 

جمعية البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وكذلك لهم الحق فى التوقيع 

على عقود التاسيس الشركات ولهم الحق   توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر وللسيد أكريم المتولى 

الشربينى الكناني منفردا حق الفراج عن راس المال وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وفى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل 

ذلك باسم الشركة ولصالحها وله الحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه 

والتجاريه وله الحق منفردا في القتراض من جميع البنوك العاملة في جمهورية مصر   العربية والرهن وحق 

التوقيع على عقود القتراض والبيع والشراء للصول الثابتة وله الحق توكيل او تفويض   الغير في كل او بعض 

ما ذكر وللسيدا اسامه محمد طلعت احمد عبد الرحمن التعامل على السيارات باسم الشركه ولصالحها وله حق 

تفويض   وتوكيل الغير في ذلك   وللسيدا خالد مصطفى حسين محمود النشار   كل السلطات المتعلقة بإدارة وتمثيل 

مصنع الشركه امام كافة المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية والعامة والخاصة والرسمية وغيرها 

وإجراء كافة التصرفات القانونية عن المصنع وتوكيل وتفويض من يراه في   بعض أو كل سلطانه
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232 - توان هشام حلل الدين TUAN HISHAM HALAL DEEN  مدير   المقيد برقم قيد    15139   

وتم ايداعه بتاريخ    30-03-2021 برقم ايداع   2405 تم التأشير فى تاريخ 30-03-2021  بــ :  يمثل 

المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل بإسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  

وللمديرين مجتمعين أو منفردين الحق فى التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وللسيد / توان هشام حلل دين 

Farah Reem Hossen Halal  و السيدة / فرح ريم حسين حلل دين Tuan Hisham Halal Deen

Deen مجتمعيين أو منفردين  التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن 

وكل ذلك بإسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية ولهما الحق فى التوقيع على عقود تأسيس الشركات وفى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك بإسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ماذكر وأن يكون لكل من السيد / توان 

Farah Reem  والسيدة / فرح ريم حسين حلل دين Tuan Hisham Halal Deen هشام حلل دين

Hossen Halal Deen بصفتهما مديرا شركة سارنديب للصناعات الغذائية " ش.ذ.م.م " الحق فى كفالة الغير 

.

233 - حسين احمد عثمان حامد  مدير   المقيد برقم قيد    15151   وتم ايداعه بتاريخ    31-03-2021 برقم 

ايداع   2418 تم التأشير فى تاريخ 31-03-2021  بــ :  استقاله

234 - عبد الرحمن ابراهيم فاضل على  مدير   المقيد برقم قيد    15151   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-31 

برقم ايداع   2418 تم التأشير فى تاريخ 31-03-2021  بــ :  استقاله

235 - فارس مصطفى عبد ا حسن  مدير   المقيد برقم قيد    15151   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-31 

برقم ايداع   2418 تم التأشير فى تاريخ 31-03-2021  بــ :  

236 - فهد مصطفى عبد ا حسن  مدير   المقيد برقم قيد    15151   وتم ايداعه بتاريخ    31-03-2021 برقم 

ايداع   2418 تم التأشير فى تاريخ 31-03-2021  بــ :  يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير و لهم 

منفردان أو مجتمعان فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة  والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به هذا العقد 

أو قانون الشركات أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة.  ولهما مجتمعان أو منفردان الحق في التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات و كافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك 

لهما الحق في التوقيع على عقود تأسيس الشركات وفي تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر
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237 - وفيق ابراهيم رزق مسعد  مدير   المقيد برقم قيد    15529   وتم ايداعه بتاريخ    22-04-2021 برقم 

ايداع   3043 تم التأشير فى تاريخ 22-04-2021  بــ :  يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير وله فى هذا 

الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللسيد / وفيق ابراهيم رزق مسعد منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات والفراج عن رأس 

المال والفتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق فى تعيين 

وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل وله حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر 0  وللسيد / وفيق ابراهيم رزق مسعد حق تمثيل 

الشركة أمام مصلحة الجمارك المصرية وعلى الخص التخليص الجمركى 0

238 - عماد ابراهيم عوض يوسف  مدير   المقيد برقم قيد    15529   وتم ايداعه بتاريخ    2021-04-22 

برقم ايداع   3043 تم التأشير فى تاريخ 22-04-2021  بــ :  استقاله

239 - احمد محمد صبحى محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    15758   وتم ايداعه بتاريخ    2021-05-20 

برقم ايداع   3469 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2021  بــ :  

240 - اسلم عبد النبى عبد المقصود امام  مدير   المقيد برقم قيد    16009   وتم ايداعه بتاريخ    

06-06-2021 برقم ايداع   3892 تم التأشير فى تاريخ 06-06-2021  بــ :  

241 - عاطف محمود محمد اسماعيل  مدير   المقيد برقم قيد    16009   وتم ايداعه بتاريخ    2021-06-06 

برقم ايداع   3892 تم التأشير فى تاريخ 06-06-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم 

مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة  و للمديرين السيد / اسلم عبدالنبي عبدالمقصود امام 

كريم والسيد / محمد محمود محمد اسماعيل مجتمعين أو منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها 

امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والتوقيع على الشيكات و الفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.   والسيد / عاطف محمود محمد اسماعيل مديرا 

للعلقات العامة فقط .
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242 - محمد محمود عبدالسيد عبدالحميد  مدير   المقيد برقم قيد    28580   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2021 برقم ايداع   27356 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2021  بــ :  يمثل المديران الشركة في 

علقتها مع الغير ولهما مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا 

ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديران مجتمعين أو منفردين 

الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم , وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع 

على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف 

وعمل التوكيلت المصرفية أو تفويضات التعامل على حسابات الشركة وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن أغراضها , وكذلك لهما الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق في 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد أو بالجل , ولهما حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات وعقود تعديل الشركات وعقود التخارج 

منها وعقود فسخ الشركات باسم الشركة ولصالحها كل ذلك بتوقيعهم مجتمعين أو منفردين , ولهما حق توكيل أو 

تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

243 - محمد محمد محمود الشافعى  مدير   المقيد برقم قيد    16303   وتم ايداعه بتاريخ    2021-06-21 

برقم ايداع   4342 تم التأشير فى تاريخ 21-06-2021  بــ :  يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير و له فى 

هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل بأسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة و له الحق فى التعامل بأسم الشركة و ضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية 

و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص  بكافة أشكالهم  و له الحق فى تمثيل الشركـة 

أمام القضاء وفى علقتها مع الغير  وله الحق فى تمثيل الشركة أمام القضاء و لدى الغير و له الحق فى رفع و 

مباشرة جميع القضايا التى ترفع من الشركة أو عليها و الحضور أمام جميع المحاكم و فى التصالح والتنازل و 

التخالص و البراء و القرار و النكار أمام المحاكم و هيئات التحكيم و النيابــات ورد القضاه و أعضاء النيابة 

العامة والمحكمين و الخبراء و مباشرة جميع أنواع التقاضى .  و للستاذ / عمرو محمد محمود يوسف الشافعى له 

منفردا  الحق فى التعامل مع البنوك و المصارف من سحب و إيداع  و التوقيع على الشيكات و فتح حسابات و 

إستصدار خطابات و شهادات الضمان و الفراج عن رأس المال و له أوسع السلطات فى إدارة الشركة وإجراء 

كافة العقود و المعاملت الداخله ضمن غرض الشركة و له الحق فى تعيين و عزل وكلء و مستخــدمى الشركة و 

تحديد مرتباتهم وأجورهم و مكافاتهم و قبض و دفع و إستلم المبالغ  و توقيع و تحويل وبيع و تسديد وشراء كافة 

السندات الذنية والتجارية وإبرام جميع العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعـــاملت الشركة بالنقــــد 

أو بالجل و له الحــق فى شراء وبيع جميع المواد والمهمات و البضائع و توقيع جميع العقود الصادرة بإسم و 

لصالح الشركة و التى تتعلق بنشاط الشركة وتمثيل الشركة و التوقيع نيابتا  عنها و التعامل مع هيئة الرقابة 

الصناعية  و هيئة الرقابة على الصادرات و الواردات وهيئـــة الستثمار و السجل التجارى و الغرفة التجارية و 

جهاز مدينة 6 أكتوبر و الشهر العقارى والضرائب العقارية وترخيص السيارات بإسم الشركة و إدارة ومكاتب 

المرور و هيئة التأمينات الجتماعية و التوقيع أمام كافة الجهات التى تتعلق بترخيص أنشطة الشركة وتسجيل 

السماء والعلمة التجارية . وللستاذ / عمرو محمد محمود يوسف الشافعى و الستاذ / محمد محمد محمود  الشافعى 

لهم الحق مجتمعين أو منفردين فى البيع والشراء والتصــرف بأسم الشركة للنفس أو للغير فى المنقولت و 

السيـارات و المعدات التى تخص الشركة والرهن على ممتلكات الشركة ومنقولتها و لمديرين الشركة الحق فى 

توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر كل  حسب أختصاصة

244 - عمرو محمد محمود يوسف الشافعى  مدير   المقيد برقم قيد    16303   وتم ايداعه بتاريخ    

21-06-2021 برقم ايداع   4342 تم التأشير فى تاريخ 21-06-2021  بــ :  

245 - ابراهيم احمد محمد احمد البحيرى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    16303   وتم ايداعه بتاريخ    

21-06-2021 برقم ايداع   4342 تم التأشير فى تاريخ 21-06-2021  بــ :  
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246 - محمد على حماده النشرتى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    16303   وتم ايداعه بتاريخ    2021-06-21 

برقم ايداع   4342 تم التأشير فى تاريخ 21-06-2021  بــ :  

247 - محمد محمد الصغير عبد اللطيف حسن  مدير   المقيد برقم قيد    16311   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2021 برقم ايداع   4351 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2021  بــ :  يمثل المديران مجتمعين أو 

منفردين الشركة فى علقتها مع الغيرولهما فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا 

ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديران الحق فى التعامل باسم 

الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصاريف من سحب وإيداع وغلق حسابات والفراج عن 

رأس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صورة 

التعامل مع جميع البنوك والمصاريف وبيع أصول الشركة ومملتكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت 

وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها ولهم الحق فى تعيين وعزل متسخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم وله قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل الغير فى كل أو بعض ما 

ذكر,

248 - انعام احمد تونسى محمد  مدير   المقيد برقم قيد    16311   وتم ايداعه بتاريخ    22-06-2021 برقم 

ايداع   4351 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2021  بــ :  

249 - خريستو استفانو خريستو  استفانو  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    16329   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2021 برقم ايداع   4389 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2021  بــ :  ورئيس تنفيذى

250 - حسن السيد حسن احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16421   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-2021 برقم ايداع   4528 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2021  بــ :  استقاله

251 - احمد عبد الرازق عبد التواب راضي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    16422   

وتم ايداعه بتاريخ    28-06-2021 برقم ايداع   4529 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2021  بــ :  

252 - مصطفى عبدالرازق عبدالتواب

 راضى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16422   وتم ايداعه بتاريخ    28-06-2021 برقم ايداع   

4529 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2021  بــ :  

253 - نورا عبد الرازق عبد التواب راضى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16422   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-06-2021 برقم ايداع   4529 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2021  بــ :  

254 - حسن السيد حسن احمد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16422   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-2021 برقم ايداع   4529 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2021  بــ :  استقاله

255 - انطونيوس عبد التواب رزق الياس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    16576   وتم ايداعه بتاريخ    

08-07-2021 برقم ايداع   4795 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2021  بــ :  

256 - اندرو حشمت ظريف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    16576   وتم ايداعه بتاريخ    08-07-2021 برقم 

ايداع   4795 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2021  بــ :  

257 - مفيد ممدوح شكرى تادرس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    16576   وتم ايداعه بتاريخ    2021-07-08 

برقم ايداع   4795 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2021  بــ :  
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268 - صابر بخيت اسماعيل عمر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    16415   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-2021 برقم ايداع   4522 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2021  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك /احمد محمود محمد شاهين والشريك أحمد محمد عبد الحميد غنيم والسيد /   

زياد الشربيني زكي - بطاقه رقم قومى29610010110396 من غير الشركاء مجتمعين او منفردين ولهما الحق 

في التعامل باسم الشركه وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصاريف من سحب وإيداع وفتح 

حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصاريف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن رأس المال وحق 

القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق في التوقيع علي عقود تأسيس الشركات وفي تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

269 - وحيد سمير لبيب  مدير   المقيد برقم قيد    28730   وتم ايداعه بتاريخ    27-09-1993 برقم ايداع   

3366 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2021  بــ :  سياحى - مديرا مسئول للسياحة للشركة .

270 - ايهاب محمد عبد السلم حافظ ناجى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    28730   وتم ايداعه بتاريخ    

27-09-1993 برقم ايداع   3366 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2021  بــ :  منح حق التوقيع للمدير السيد/ 

إيهاب محمد عبد السلم حافظ ناجي  منفردا وتحديد صلحياته وله أن يمثل الشركة في علقتها مع الغير وله في 

هذ الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة وله منفردا إجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى 

الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وقبض ودفع كافة 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وإبرام جميع العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل. وله منفردا حق شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت 

والمشتريات والمبادلت والقتراض بطريق العتمادات والقروض غير المفتوح بها اعتمادات بالبنوك, والتعامل 

مع جميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية والبنوك والمصارف والهيئات المالية بأي نوع من المعاملت المالية 

كالسحب واليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات باسم ولصالح الشركة وتحقيقا  لغراضها والفراج 

عن رأس مال الشركة, وشراء وبيع المحلت التجارية والعقارات والمنقولت والسيارات واللت والمعدات وكافة 

أصول الشركة الثابتة والمنقولة والتوقيع بذلك أمام الشهر العقاري وتوقيع الرهون بكافة أنواعها, وله الحق في 

التوقيع على عقود تأسيس الشركات وله منفردا  حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر والسيد / وحيد سمير 

لبيب مديرا للسياحه .

271 - عبد ا جمال علي نصار  مدير   المقيد برقم قيد    16944   وتم ايداعه بتاريخ    05-08-2021 برقم 

ايداع   5404 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2021  بــ :  استقاله

272 - احمد محمد شعبان مصطفي  مدير   المقيد برقم قيد    16944   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-05 

برقم ايداع   5404 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2021  بــ :  

273 - هشام محمد نادر سيد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    16944   وتم ايداعه بتاريخ    05-08-2021 برقم 

ايداع   5404 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2021  بــ :  استقاله
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274 - مصطفى  احمد فهمى احمد النجار  مدير   المقيد برقم قيد    16944   وتم ايداعه بتاريخ    

05-08-2021 برقم ايداع   5404 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2021  بــ :  يمثل المديران الشركة فى علقتها 

مع الغير ولهم منفردين أو مجتمعين  فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة  والتعامل بإسـمها فيما عدا ما 

احتفظ به هذا العقد او قانون الشركات او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه.   وللمديران مجتمعين او منفردين الحق 

في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح 

حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع  على الشيكات والفراج عن راس المال وحق 

القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها  وكذلك لهم الحق فى التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن  

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهم الحق في التوقيع علي عقود تأسيس الشركات وفي تعيين وعزل  

مستخدمى الشركة ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك  باسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع تسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل  و لهم حق توكيل اوتفويض الغير فى كل او بعض ما 

ذكر

275 - محمد عبد الرحمن محمد محمود بيوض  مدير   المقيد برقم قيد    18295   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-2021 برقم ايداع   6079 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2021  بــ :  

276 - ياسر محمد يوسف حسن المهندس  مدير   المقيد برقم قيد    18295   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-2021 برقم ايداع   6079 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2021  بــ :  استقاله

277 - ايمان عبد الودود عبد الكريم خليفه  مدير   المقيد برقم قيد    18295   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-2021 برقم ايداع   6079 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2021  بــ :  

278 - محمد حنفى محمود محمد  مدير   المقيد برقم قيد    18336   وتم ايداعه بتاريخ    31-08-2021 برقم 

ايداع   6139 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2021  بــ :  استقاله

279 - ممدوح جمال لبيب علي عارف  مدير   المقيد برقم قيد    18336   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-31 

يمثل المدير الشركة في علقاتها مع الغير وله  برقم ايداع   6139 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2021  بــ :  •

منفردا  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو 

القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة, وللمدير منفردا  الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق 

في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

280 - نسمة نبيل احمد محمد لمعى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18392   وتم ايداعه بتاريخ    

01-09-2021 برقم ايداع   6220 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2021  بــ :  000
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281 - أسامه محمد محمد صالح علوانى  مدير   المقيد برقم قيد    18388   وتم ايداعه بتاريخ    

02-09-2021 برقم ايداع   6216 تم التأشير فى تاريخ 02-09-2021  بــ :  ويباشر وظائفه لمدة غير محددة , 

ويكون المدير مسئول عن إدارتها أمام مؤسسها .وللسيد / أسامة محمد محمد صالح علوانى حق التعامل باسم الشركة 

وضمن أغراضها  امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية  والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة اشكالهم  وكذلك التعامل مع جميع البنوك  والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح  وغلق 

الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن 

راس المال  وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك له الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض  

والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها  العقارية والراضى  والسيارات  والمنقولت باسم الشركة ولصالحها  

وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم  واجورهم   وله حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل  وبيع وتسديد كافة السندات  الذنية  والتجارية وابرام  كافة العقود والمشارطات والصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله  حق التوقيع على عقود تاسيس الشركات وله حق توكيل او تفويض 

الغير فى كل او بعض ما ذكر .

282 - جمال سيد أحمد محمد التحيوى  مدير   المقيد برقم قيد    18388   وتم ايداعه بتاريخ    2021-09-02 

برقم ايداع   6216 تم التأشير فى تاريخ 02-09-2021  بــ :  استقاله

283 - حسام الدين حسن محمد غازى زيتون  مدير   المقيد برقم قيد    18522   وتم ايداعه بتاريخ    

08-09-2021 برقم ايداع   6459 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2021  بــ :  استقاله

284 - كريم حسن فتحى ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    18522   وتم ايداعه بتاريخ    08-09-2021 برقم 

ايداع   6459 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة

285 - نادر  اسامة  محمد   عيد  مدير   المقيد برقم قيد    18522   وتم ايداعه بتاريخ    08-09-2021 برقم 

ايداع   6459 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2021  بــ :  
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286 - احمد صالح على محفوظ  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    7203   وتم ايداعه بتاريخ    

03-10-2019 برقم ايداع   5326 تم التأشير فى تاريخ 19-09-2021  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن/ أحمد صالح علي محفوظ وله منفردا  حق التعامل بإسم الشركة 

وضمن اغراضها امام الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن 

رأس المال وله حق كفالة الغير وكل ذلك بإسم الشركة وضمن اغراضها , وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل , وله 

حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر. وللشريك المتضامن السيد/ أحمد صالح علي محفوظ حق 

التوقيع علي عقود القتراض والرهن والبيع والشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت بإسم الشركة ولصالحها , وله أيضا  الحق في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها في جميع القضايا التي 

ترفع منها أوعليها أمام جميع المحاكم وفي تقديم الوراق لقلم المحضرين وتسلمها وفي الطعن بالتزوير وطلب 

تحليف اليمين الحاسمة وردها وقبولها والطعن في تقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم وفي طلب تعيين 

الخبراء وفي الحضور أمام جميع المحاكم بكافة أنواعها من قضايا وتصرفات وخلفه والمحاكم الحسبية للحوال 

الشخصية وفي التقرير بعمل المعارضات واللتماسات والشكالت والستئناف في جميع القضايا المدنية والجنائية 

والحوال الشخصية وفي التقرير بالنقض في الحكام وتقديم المذكرات وفي اتخاذ جميع ماتقتضيه إجراءات 

التقاضي مما جميعه وفي استلم صور الحكام وتنفيذها وفي الحضور أمام الجهات الدارية أيا  كانت ومصالح 

الحكومة ومصحة الشهر العقاري ومكاتبها ومأموريتها وتقديم الطلبات والتوقيع عليها وعلي اللتماسات والمذكرات 

وتسلم الوراق والمستندات والعقود العرفية والرسمية وفي الحضور أمام مصلحة الضرائب ومأموريتها ولجان 

الطعن والتصالح الضريبي وتقديم المذكرات وتسلم صور التقريرات والتقديرات والمناقشة فيها وقبول ما يري 

قبوله ورفض مايري رفضه وفي تقديم الرسوم والمانات للمحاكم وتسويتها وقبض باقيها وفي تسلم وتسليم الوراق 

والمستندات والعقود العرفية والرسمية من وإلي قلم كتاب المحاكم والجهات الدارية والتوقيع نيابة عن الشركة 

بالتسليم في كل ماذكر وفي التقرير بفقد القسائم والتوقيع علي محاضر المخالفات والحضور أمام محكمة القضاء 

الداري ) مجلس الدولة ( وله أيضا  حق التصالح في القضايا التي ترفع من الشركة أوعليها , وله حق توكيل 

أوتفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

287 - احمد صالح على محفوظ  مدير فرع   المقيد برقم قيد    7203   وتم ايداعه بتاريخ    2019-10-03 

برقم ايداع   5326 تم التأشير فى تاريخ 19-09-2021  بــ :  

288 - احمد صالح على محفوظ  مدير فرع   المقيد برقم قيد    7203   وتم ايداعه بتاريخ    2019-10-03 

برقم ايداع   5326 تم التأشير فى تاريخ 19-09-2021  بــ :  

289 - حازم عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم  مدير   المقيد برقم قيد    18782   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-2021 برقم ايداع   6886 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2021  بــ :  

290 - سامح على عبد العزيز يوسف  مدير   المقيد برقم قيد    18782   وتم ايداعه بتاريخ    2021-09-22 

برقم ايداع   6886 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2021  بــ :  
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291 - مختار ميخائيل عبد الملك فرج  مدير   المقيد برقم قيد    18782   وتم ايداعه بتاريخ    2021-09-22 

برقم ايداع   6886 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2021  بــ :  يمثل المديران السيد / مختار ميخائيل عبدالملك 

فرج و السيد / سامح على عبدالعزيز يوسف الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد 

أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما إحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحتة 

التنفيذية للجمعية العامة وللمديران مجتمعين أو منفردين الحق فى التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكل ذلك بإسم الشركة 

ولصالحها وكذلك لهما الحق فى التوقيع على عقود تأسيس الشركات وفى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك بإسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد 

أو بالجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر.  وللمديران مجتمعين فقط حق القتراض 

والرهن وحق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وكل ذلك بإسم الشركة 

ولصالحها.  السيد /  حازم عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم – مدير العلقات العامة

292 - سلمه سيد احمد شحاته  مدير   المقيد برقم قيد    18896   وتم ايداعه بتاريخ    28-09-2021 برقم 

ايداع   7075 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2021  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقاتها مع الغير ولهما 

مجتمعان او منفردان بهذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد 

الشركة اوالقانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة. وللمديران مجتمعان او منفردان حق التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص  

بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح الحسابات وكافة صور التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات الفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك 

باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما الحق في التوقيع على عقود الشراء والرهن والبيع لصول الشركه وممتلكاتها 

العقاريه ولهما الحق في التوقيع علي عقود تأسيس الشركات و في تعيين وعزل  مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافه السنتدات الذنية والتجارية وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في بعض او كل ما ذكر.

293 - ياسر محمد احمد صالح  مدير   المقيد برقم قيد    18896   وتم ايداعه بتاريخ    28-09-2021 برقم 

ايداع   7075 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2021  بــ :  استقاله

294 - بشير نادى محمد فراج  مدير   المقيد برقم قيد    18896   وتم ايداعه بتاريخ    28-09-2021 برقم 

ايداع   7075 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2021  بــ :  استقاله

295 - صفوت فوزي احمد السيد  مدير   المقيد برقم قيد    18896   وتم ايداعه بتاريخ    28-09-2021 برقم 

ايداع   7075 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2021  بــ :  
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296 - محمد صديق ابراهيم الخباز  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    28649   وتم ايداعه بتاريخ    

30-09-2021 برقم ايداع   46002 تم التأشير فى تاريخ 30-09-2021  بــ :  تعديل اختصاصات لشركه 

لتصبح :-يمتلك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت 

والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة ان يعيين عدة مديرين اووكلء مفوضين وان يخولهم ايضا  حق 

التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين وللسيد / محمد صديق ابراهيم الخباز رئيس مجلس الداره وللسيد / احمد 

محمد عيد بارود نائب رئيس مجلس الداره ) مجتمعين او منفردين ( الحق في التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك كافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج 

عن راس المال و التوقيع علي عقود القتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات و خطابات 

الضمان وبيع اصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت  وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها ولهما الحق فى التوقيع على عقود تاسيس الشركات وتعديلها وفسخها باسم الشركه ولصالحها والتوقيع 

امام الشهر العقارى والسجل التجارى والغرفه التجاريه وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهما الحق في تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد وبالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل اوبعض ما ذكر

297 - هشام رفعت ابراهيم الغندور  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    1581   وتم ايداعه بتاريخ    

09-08-2018 برقم ايداع   1867 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2021  بــ :  00

298 - محمد مصطفى رفعت عبد الهادى

الشقنقيرى  مدير   المقيد برقم قيد    19258   وتم ايداعه بتاريخ    20-10-2021 برقم ايداع   8667 تم 

التأشير فى تاريخ 20-10-2021  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقته مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعديل باسمها   فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة .  وللمدير منفرد حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور 

التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك له 

الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحه وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وأبرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق التوقيع على عقود 

تأسيس الشركات وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

299 - مروة امجد محمود ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    19258   وتم ايداعه بتاريخ    20-10-2021 برقم 

ايداع   8667 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2021  بــ :  استقاله

300 - محمد عامر عبد الحميد احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1002   وتم ايداعه بتاريخ    

13-06-2018 برقم ايداع   1133 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2021  بــ :  

301 - مروه حسين محمود خليفه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1002   وتم ايداعه بتاريخ    

13-06-2018 برقم ايداع   1133 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2021  بــ :  

302 - هند يوسف ابراهيم يوسف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1002   وتم ايداعه بتاريخ    

13-06-2018 برقم ايداع   1133 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2021  بــ :  استقاله
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305 - باهر حسنين محمد حافظ  مدير   المقيد برقم قيد    19423   وتم ايداعه بتاريخ    31-10-2021 برقم 

ايداع   8954 تم التأشير فى تاريخ 31-10-2021  بــ :  يمثل المديرون في علقاتها مع الغير ولهم مجتمعين او 

منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة 

او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة   وللمديرون مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك لهم مجتمعين او منفردين التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف 

وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم الحق مجتمعين او منفردين في 

التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم مجتمعين او منفردين حق 

التوقيع علي عقود تأسيس الشركات ولهم مجتمعين او منفردين حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما 

ذكر

306 - احمد زكى حسن الجباس  مدير   المقيد برقم قيد    19489   وتم ايداعه بتاريخ    03-11-2021 برقم 

ايداع   9052 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2021  بــ :  

307 - شيماء لطفي شرف أبو فراج  مدير   المقيد برقم قيد    19623   وتم ايداعه بتاريخ    2021-11-09 

برقم ايداع   9285 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2021  بــ :  استقاله

308 - باسم صابر امين صابر  مدير   المقيد برقم قيد    19623   وتم ايداعه بتاريخ    09-11-2021 برقم 

ايداع   9285 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2021  بــ :  مثل المديران الشركة في علقتها مع الغير,ولهما 

مجتمعين أو 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.  وللمديران مجتمعين أو منفردين حق التعامل باسم الشركة 

وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن 

رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهما الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض 

والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها 

ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات ولهما حق توكيل أو 

تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

309 - احمد حسن حسن رزق  مدير   المقيد برقم قيد    19623   وتم ايداعه بتاريخ    09-11-2021 برقم 

ايداع   9285 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2021  بــ :  
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310 - محمد احمد الهادى طمان  مدير   المقيد برقم قيد    19888   وتم ايداعه بتاريخ    22-11-2021 برقم 

ايداع   9696 تم التأشير فى تاريخ 22-11-2021  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقاتها مع الغير و لهم 

منفردين او مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل بأسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  و للمديران منفردين او مجتمعين حق التعامل بأسم 

الشركة و ضمن أغراضها أمام جميع الحهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع 

الخاص بكافة أشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و أيداع و التوقيع   علي الشيكات و 

فتح و غلق الحسابات و أستصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف و حق 

الفراج عن رأس المال و كل ذلك بأسم الشركة و ضمن أغراضها و كذلك لهما الحق في التوقيع علي عقود الشراء 

و القتراض و الرهن و البيع لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات و المنقولت بأسم 

الشركة و لصالحها و لهم الحق في تعيين و عزل مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم و لهم 

حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنيه و التجارية و أبرام كافة العقود و 

المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل  ولهما حق التوقيع على عقود تأسيس 

الشركات  و لهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

311 - مصطفى محمد بيومى يوسف  مدير   المقيد برقم قيد    19888   وتم ايداعه بتاريخ    2021-11-22 

برقم ايداع   9696 تم التأشير فى تاريخ 22-11-2021  بــ :  

312 - محمد  عبد  العظيم    هاشم  السمان  مدير   المقيد برقم قيد    20148   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2021 برقم ايداع   10133 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2021  بــ :  

408 - محمد مصطفي ابو العلمحمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    26800   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-2022 برقم ايداع   12439 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2022  بــ :  

313 - عبدا بن محمد بن عمر البراك  مدير   المقيد برقم قيد    20148   وتم ايداعه بتاريخ    2021-12-06 

برقم ايداع   10133 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير 

ولهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة   و للمديرين مجتمعين او منفردين الحق في 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك لهم الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنيه والتجارية وأبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او 

بالجل وحق التعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واجهزة المدن الجديدة ووزارة السكان والشهر العقاري 

بكافة مكاتبه ومأمورياته ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.   وللسيد/ حمدي عبدالسلم 

حسين عبداللطيف 27908292402116 , والسيد/ محمد عبدالعظيم هاشم السمان 27012102601076  

مجتمعين او منفردين التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف و حق الفراج عن 

رأس المال ولهم حق توکيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.   ولجميع المديرين مجتمعين فقط حق 

القتراض والرهن والتوقيع على عقود البيع والشراء والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها ولهم حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات ولهم حق توكيل أو 

تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.
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314 - محمود  عبد الوهاب عبود عبد الفتاح  مدير   المقيد برقم قيد    20168   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2021 برقم ايداع   10170 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركة في 

علقتها مع الغير و لهم منفردين أو مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة  أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  وللمديرين مجتمعين أو 

منفردين حق التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام 

و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك مع جميع البنوك و المصارف من سحب وإيداع والتوقيع 

علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك و 

المصارف وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما  الحق في التوقيع 

علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت والتوقيع علي عقود التعديل وعقود تأسيس الشركات ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

315 - محمد اشرف محمد حسين  مدير   المقيد برقم قيد    20168   وتم ايداعه بتاريخ    06-12-2021 برقم 

ايداع   10170 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2021  بــ :  

316 - عبد العزيز صلح احمد محمد الحصري  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20422   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-12-2021 برقم ايداع   10610 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2021  بــ :  تفويض السيد عبد 

العزيز صلح احمد محمد الحصرى رئيس مجلس الدارة منفردا للتوقيع على عقود القتراض والرهن من البنوك 

وبيع وشراء أصول الشركة وممتلكاتها العقارية وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها

317 - فارس حسن حلفاوى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    20495   وتم ايداعه بتاريخ    2021-12-23 

برقم ايداع   10753 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2021  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع والمسؤولية امام 

الجهات الرسمية للشريك المتضامن السيد / اكرم اسامه عرفات المنسى , وله حق التعامل بأسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم.  وكذلك يكون للشريك المتضامن السيد/ فارس حسن حلفاوى )منفردا( التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك بأسم الشركة وضمن 

اغراضها وله كذلك ايضا التعامل مع البنوك فى التوقيع نيابة عن الشركة سواء بنك عام أو خاص وله حق السحب 

واليداع والتوقيع على الشيكات الخاصة بالشركة بأسم الشركة ولصالحها.  وكذلك للشريك المتضامن/ فارس حسن 

حلفاوى )منفردا( الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضى والسيارات والمنقولت بأسم الشركة ولصالحها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق 

التوقيع على عقود تأسيس الشركات وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر.

318 - ابراهيم حسين سيد حسين  مدير   المقيد برقم قيد    20567   وتم ايداعه بتاريخ    29-12-2021 برقم 

ايداع   10907 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2021  بــ :  استقاله

319 - محمد حسين كمال احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    20656   وتم ايداعه بتاريخ    2022-01-04 

برقم ايداع   92 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2022  بــ :  

320 - علي عبد الرحمن السيد ابو عماشه  مدير   المقيد برقم قيد    20864   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2022 برقم ايداع   473 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2022  بــ :  
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321 - محمد عجمى ياقوت محمد حسن  مدير   المقيد برقم قيد    20864   وتم ايداعه بتاريخ    2022-01-17 

برقم ايداع   473 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2022  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهم 

مجتمعان اومنفردان  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللسيد / على عبدالرحمن السيد ابو عماشة   والسيد / 

محمد عجمى ياقوت محمد حسن  مجتمعان أو منفردان  الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق الحسابات و الفراج عن رأس المال والتوقيع على 

الشيكات   واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها  ولهم الحق  فى تعيين 

وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل  وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة 

ولصالحها ولهم كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل الغير في كل اوبعض ما ذكر .   وللمديران مجتمعان  فقط الحق فى بيع 

اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت والتعامل مع البنوك فى القتراض والرهن

322 - عصام  مصطفى  محمود جدوى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    20893   وتم ايداعه بتاريخ    

18-01-2022 برقم ايداع   521 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2022  بــ :  

323 - محمد فضل عبد المطلب محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1447   وتم ايداعه بتاريخ    

31-07-2018 برقم ايداع   1691 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2022  بــ :  استقالة

324 - محمد صابر قرني عبد الفتاح  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1447   وتم ايداعه بتاريخ    2018-07-31 

برقم ايداع   1691 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2022  بــ :  استقاله

325 - محمد محمود محمد حسن حسان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1447   وتم ايداعه بتاريخ    

31-07-2018 برقم ايداع   1691 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2022  بــ :  

326 - محمد يسن خليل ابراهيم على الفقى  مدير   المقيد برقم قيد    21166   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-2022 برقم ايداع   1035 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2022  بــ :  

327 - محمود يس خليل ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    21166   وتم ايداعه بتاريخ    02-02-2022 برقم 

ايداع   1035 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2022  بــ :  

328 - عبد الحليم حافظ على دياب  مدير   المقيد برقم قيد    21166   وتم ايداعه بتاريخ    2022-02-02 

برقم ايداع   1035 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2022  بــ :  يمثل كل من السيد /  محمد يسن خليل ابراهيم – 

والسيد / عبد الحليم حافظ على دياب ) مجتمعيــــــــــن ( او السيد / محمود يس خليل ابراهيم – والسيد / احمد عبد 

ا اسماعيل احمد ) مجتمعين او منفرديـــن (  الشركه فى علقتها مع الغير ولهم فى هذا الصدد اوسع السلطات 

لدارة الشركــــــــــه والتعامل باسمها , وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميــه والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحهـــا وكذلك لهم التوقيع على 

عقود الشراء لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت ولهما الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمـى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركـــــــه ولصالحها , اما فيما يخص حق 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافـــــة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والتوقيع على الشيكــــات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن فيكون الحق فى ذلك 

لكــــــــــــــــــــل من السيد / محمد يسن خليل ابراهيم – والسيد / محمود يس خليل ابراهيم   – والسيد / احمد عبد 

ا اسماعيل احمد ) مجتمعين او منفردين (   وكل ذلك باسم الشركــه ولصالحها ولهم حق التوقيــع على عقود البيع 

لصول الشركــــه وممتلكاتها العقاريــــــــه والراضي والسيارات   والمنقولت ولهم حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات  التى 

تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

329 - محي الدين السيد عبد الحليم ..  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21225   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2022 برقم ايداع   1147 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2022  بــ :  
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330 - عبد الفتاح محمود عبد ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21225   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2022 برقم ايداع   1147 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2022  بــ :  رئيس مصانع ارمنت بدل من 

السيد الكيميائى / هاشم محمد يس ممثل عن شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية

331 - جمال على محرم طه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21225   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2022 برقم ايداع   1147 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2022  بــ :  

332 - عبدالرحمن محمد عبدالرحمن شتله  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21225   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2022 برقم ايداع   1147 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2022  بــ :  

333 - الء مجدى علم حسين محمد عطا  مدير   المقيد برقم قيد    21662   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-2022 برقم ايداع   2039 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2022  بــ :  استقاله

334 - الحسن عز الدين على  ELHASSAN IZZELDIN ALI  مدير   المقيد برقم قيد    21662   وتم 

ايداعه بتاريخ    28-02-2022 برقم ايداع   2039 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2022  بــ :  

335 - دا مير فل ك DAMIR FLEKAK  مدير   المقيد برقم قيد    21662   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-2022 برقم ايداع   2039 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2022  بــ :  

336 - حسن السيد محمد على  مدير   المقيد برقم قيد    21662   وتم ايداعه بتاريخ    28-02-2022 برقم 

ايداع   2039 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2022  بــ :  استقاله

337 - وليد السيد عبدالعال حسن  مدير   المقيد برقم قيد    21753   وتم ايداعه بتاريخ    03-03-2022 برقم 

ايداع   2266 تم التأشير فى تاريخ 03-03-2022  بــ :  

338 - مينا عادل فوزى طوسون  مدير   المقيد برقم قيد    21753   وتم ايداعه بتاريخ    03-03-2022 برقم 

ايداع   2266 تم التأشير فى تاريخ 03-03-2022  بــ :  

339 - مروى فرج ا عزيز حنين  مدير   المقيد برقم قيد    21753   وتم ايداعه بتاريخ    2022-03-03 

برقم ايداع   2266 تم التأشير فى تاريخ 03-03-2022  بــ :  

340 - عماد محمد فؤاد مصطفى قطاره  مدير   المقيد برقم قيد    21869   وتم ايداعه بتاريخ    2022-03-09 

برقم ايداع   2493 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2022  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير, وله 

منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به هذا العقد أو قانون 

الشركات أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللمدير منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف و حق الفراج عن رأس المال  وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن أغراضها وكذلك له الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة و لصالحها  وله الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذينة والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل و له حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات  وله حق توكيل أو تفويض  الغير في كل أو بعض ما ذكر

341 - محمد احمد مهران اسماعيل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22040   وتم ايداعه بتاريخ    

20-03-2022 برقم ايداع   2910 تم التأشير فى تاريخ 20-03-2022  بــ :  

342 - عدنان ادريس حسين خوراكى وال  مدير   المقيد برقم قيد    22076   وتم ايداعه بتاريخ    

21-03-2022 برقم ايداع   2988 تم التأشير فى تاريخ 21-03-2022  بــ :  

343 - حسام حسن عباس حسن  مدير   المقيد برقم قيد    22213   وتم ايداعه بتاريخ    29-03-2022 برقم 

ايداع   3266 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2022  بــ :  استقالة

344 - عمر فتحى عبد ا رضوان  مدير   المقيد برقم قيد    22213   وتم ايداعه بتاريخ    2022-03-29 

برقم ايداع   3266 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2022  بــ :  
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345 - احمد على جمعه عوض سرحان  مدير   المقيد برقم قيد    22213   وتم ايداعه بتاريخ    2022-03-29 

برقم ايداع   3266 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم 

مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم 

الشركة او ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وللسيد / احمد على جمعة عوض سرحان ــ منفردا ــ التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور 

التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له 

الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع واليجار والستئجار لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق 

التوقيع على عقود تأسيس الشركات وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر . وللسيد / محمد كامل 

السيد سلمة سالم مجتمعا مع السيد / عمر فتحى عبد ا رضوان ـ الحق فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور 

التعامل مع البنوك والمصارف وذلك بحد اقصى 200000 الف جنيها مصريا) مائتان الف جنيها مصريا ( ولهما 

الحق فى تعيين وعزل ووقف مستخدمى الشركة وتحديد اجورهم ومكافأتهم

346 - محمد كامل السيد سلمة سالم  مدير   المقيد برقم قيد    22213   وتم ايداعه بتاريخ    2022-03-29 

برقم ايداع   3266 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2022  بــ :  

347 - محمد عزو فهيم سعيد سعيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22229   وتم ايداعه بتاريخ    2022-03-29 

برقم ايداع   3311 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2022  بــ :  

348 - عصام وفيق خليل احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    22456   وتم ايداعه بتاريخ    

14-04-2022 برقم ايداع   3831 تم التأشير فى تاريخ 14-04-2022  بــ :  

349 - عمرو محمد عبد الرحيم ناصر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    22456   وتم ايداعه بتاريخ    

14-04-2022 برقم ايداع   3831 تم التأشير فى تاريخ 14-04-2022  بــ :  

350 - عمر وفيق خليل احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    22456   وتم ايداعه بتاريخ    

14-04-2022 برقم ايداع   3831 تم التأشير فى تاريخ 14-04-2022  بــ :  

351 - عمرو محمد عبد المنعم على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    22456   وتم ايداعه بتاريخ    

14-04-2022 برقم ايداع   3831 تم التأشير فى تاريخ 14-04-2022  بــ :  

352 - رشا محمو ماجد اسماعيل على لطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    22456   وتم ايداعه بتاريخ    

14-04-2022 برقم ايداع   3831 تم التأشير فى تاريخ 14-04-2022  بــ :  

353 - ماهر عبد الرازق اكريم  مدير   المقيد برقم قيد    23313   وتم ايداعه بتاريخ    19-05-2022 برقم 

ايداع   4777 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  استقاله

354 - وائل عبدا عبدا ابراهيم الفوال  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23589   وتم ايداعه بتاريخ    

Bondok  05-06-2022 برقم ايداع   5407 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2022  بــ :  بندق فرايد تشكن

fried chicken

355 - عبدالرحيم محمود احمد سليمان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23589   وتم ايداعه بتاريخ    

Kasper fried 05-06-2022 برقم ايداع   5407 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2022  بــ :  دجاج كاسبر

chicken

356 - محمد عبدالحميد احمد عبدالحليم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23589   وتم ايداعه بتاريخ    

Bondok  05-06-2022 برقم ايداع   5407 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2022  بــ :  بندق فرايد تشكن

fried chicken
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357 - السعيد ابو المعاطي السعيد رزق  مدير   المقيد برقم قيد    24373   وتم ايداعه بتاريخ    2022-07-06 

برقم ايداع   6790 تم التأشير فى تاريخ 06-07-2022  بــ :  يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير ولهما 

فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون 

او لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  وللمديران مجتمعين اومنفردين حق  التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها 

امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح  وغلق الحسابات واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جميع البنوك   والمصارف وحق الفراج عن راس المال وكل 

ذلك باسم الشركة  وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق  فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق فى 

تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

358 - رشاد عبدا رشاد على  مدير   المقيد برقم قيد    24373   وتم ايداعه بتاريخ    06-07-2022 برقم 

ايداع   6790 تم التأشير فى تاريخ 06-07-2022  بــ :  

359 - مصطفى محمد على صبره  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24581   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2022 برقم ايداع   7286 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2022  بــ :  اضافة اختصاصات للسيد /

مصطفى محمد علي صبره رئيس مجلس الدارة رقم قومي 29006160102036  حيث ان له القيام نيابة عن 

الشركة بكافة المسائل المتعلقة بها وتمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم والهيئات والوزارات والدارات المختصة بما في ذلك الهيئة العامة للرقابة 

المالية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة ووزارة التجارة الخارجية والصناعية والتموين والتجارة الداخلية 

والعدل ووزارة السياحة ووزارة القوة العاملة ووزارة الزراعة ووزارة البيئة ووزارة الداخلية بكافة الجهات المنية 

وادارات المرور ومكاتب العمل وتراخيص العمل ومكاتب وادارات وسجل الموردين والوكلء التجاريين والغرفة 

التجارية وغرفة الصناعات وهيئة التأمينات الجتماعية ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق والتصديق واثبات 

تاريخ العقود امام الشهر العقاري ومصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات 

وسجل الوكلء التجاريين والصناعيين ووزارة التجارة الخارجية وفي الحضور امام مصلحة الضرائب 

ومأمورياتها ولجان الطعن والتصالح وتقديم المذكرات وتسليم صور التقارير والتقديرات والمناقشة فيها وامام 

التنمية الصناعية واتحاد الصناعة والنماذج الصناعية والعلمات التجارية واستلم الموافقات ومصلحة الجمارك 

والتحاد المصري للتشييد والبناء وفي استلم وتسليم المستندات الرسمية وغير الرسمية من والي الجهات الحكومية 

وغير الحكومية وجميع المواني والمطارات والجمارك والبنوك وابرام كافة العقود والمستندات الخاصة بالشركة 

وله حق شراء كافة انواع السيارات واللت والمعدات والخامات والمهمات والراضي والمباني وله حق استقدام 

العمالة من الخارج وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح 

وغلق الحسابات واستصدار خطابات شهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج 

عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق في التوقيع علي عقود الشراء والبيع 

والتسهيلت الئتمانية والقتراض والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت 

باسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقودكل او بعض 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في  ما ذكر 

.
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360 - روان تامر محمد على زين العابدين  مدير   المقيد برقم قيد    24816   وتم ايداعه بتاريخ    

08-08-2022 برقم ايداع   7891 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها 

مع الغير وله منفردا  في هذ الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ بة هذا العقد 

او قانون الشركات  اولئحتة التنفذيةللجمعية العامة وللمدير الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها 

امامجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهموكذلك 

التعامل مع جميع البنوك المصارف من سحب وايداع وفتح حسابات  واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض 

والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهو حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول 

الشركةوممتلكاتها العقارية و لهو الحق فيالتوقيع علي عقود تاسيس الشركاتوفى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديدمرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهو حق قبض ودفع المبالغ وتوقيعوتحويل 

وبيع وتسديد كافةالسندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل ولهو حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

361 - احمد  ياسر  احمد  محمد  ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    24816   وتم ايداعه بتاريخ    

08-08-2022 برقم ايداع   7891 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  استقاله

362 - رشاد راغب عبد الحميد مقاوى  مدير   المقيد برقم قيد    24816   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-08 

برقم ايداع   7891 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  استقاله

363 - حمدى على محمود عطيفى  مدير   المقيد برقم قيد    25199   وتم ايداعه بتاريخ    28-08-2022 برقم 

ايداع   8838 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2022  بــ :  0

539 - محمد حسام الدين عاشور عبد ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22216   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2023 برقم ايداع   2505 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  

540 - احمد محمد راغب راشد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28671   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-20 

برقم ايداع   2460 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  

541 - احمد ابو سريع احمد علي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28672   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-20 

برقم ايداع   2461 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  

542 - هدير سيد شعبان غيضان عشماوى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28693   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2023 برقم ايداع   2511 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  

543 - فكرى اسماعيل احمد صبح  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28693   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-20 

برقم ايداع   2514 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  

544 - فؤاد فوزي فؤاد عبد ربه  مدير   المقيد برقم قيد    19962   وتم ايداعه بتاريخ    25-11-2021 برقم 

ايداع   9818 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2023  بــ :  استقاله

562 - احمد محمد ربيع حسن محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28788   وتم ايداعه بتاريخ    

26-02-2023 برقم ايداع   2771 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2023  بــ :  

563 - عمروصابر عبدالعزيزالحسيني  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28789   وتم ايداعه بتاريخ    

26-02-2023 برقم ايداع   2772 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2023  بــ :  

564 - احمد سامي صبحي محمد جحلش  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28821   وتم ايداعه بتاريخ    

26-02-2023 برقم ايداع   2823 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2023  بــ :  

565 - شريف انور عفيفى عبد السلم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    27869   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2023 برقم ايداع   2906 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  
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364 - يحى مختار محمد حسين  مدير   المقيد برقم قيد    25199   وتم ايداعه بتاريخ    28-08-2022 برقم 

ايداع   8838 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2022  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهما 

مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة 

عقد الشركة او القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة. والمدير العام / السيد / يحى مختار محمد حسين , 

والمدير التنفيذي/ السيد / حمدي علي محمود عطيفي وللمديران مجتمعين او منفردين حق التعامل بأسم الشركة 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن 

راس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض 

والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها 

ولهما الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشرکة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشرکة بالنقد او بالجل ولهما حق التوقيع على عقود تاسيس الشركات و لهما حق توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

365 - هانى  الحسينى  محمد نافع  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    26666   وتم ايداعه بتاريخ    

يكون لرئيس مجلس الداره  28-08-2022 برقم ايداع   54269 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2022  بــ :  •

السيد / هانى الحسينى محمد نافع حق الفراج عن رأس المال المودع بالبنك  منفردا يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسؤلية امام الجهات الرسمية لرئيس مجلس الدارة وله منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والخاص والتوقيع 

امام الشهر العقاري والمحاكم بكافة انواعها واصدار التراخيص الخاصة بمزاولة النشاط والتعامل مع وزارة الدخلية 

و وزارة الكهرباء والتامينات الجتماعية ومصلحة الضرائب والمجالس المحلية وادرات المرور وهيئة الطرق 

والكباري و وزارة النقل وهيئة الصرف الصحي والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات واستخراج 

سجل الموردين وسجل المصدرين وادارة الخبراء بوزارة العدل وله الحق في تفويض او توكيل الغير في كل او 

ويكون للسيد /هانى الحسينى محمد نافع  - رئيس مجلس الدارة - والسيد / ايهاب محمد سيد  بعض ما ذكر.   •

ابو ستيت -  عضو منتدب  حق التوقيع والسحب  ولهم الحق فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور  وايداع وفتح وغلق الحسابات والتوقيع على الشيكات   •

ويحق للسيد /ايهاب  التعامل مع جميع البنوك والمصارف وعلى  ان تكون هذه الصلحيات  لهما مجتمعين.   •

محمد سيد ابو ستيت )عضو منتدب(  باصدارالشيكات من الشركة   والتوقيع عليها منفردا من مبلغ 1000حتى 

ويحق للسيد /هانى الحسينى محمد نافع  - رئيس  o  مبلغ 100000جنيه فقط  ويتم صرفه من جميع البنوك

مجلس الدارة والسيد / ايهاب محمد سيد ابو ستيت -  عضو منتدب باصدارالشيكات من الشركة والتوقيع عليها 

ويحق للسيد  / هانى الحسينى محمد نافع   o  .مجتمعين  بمبالغ فوق  100001 جنيه ويتم صرفه من جميع البنوك

- رئيس مجلس الداره والسيد / ايهاب محمد سيد ابو ستيت -  عضو منتدب ابرام كافة العقود  والتوقيع عليها 

ويحق للسيد  / سعيد عبدا محمد عبدا - عضو مجلس الداره حق الدارة للشئون المالية  o  مجتمعين او منفردين

للشركة .
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366 - دعاء عبدا شحاته مسعود  مدير   المقيد برقم قيد    25451   وتم ايداعه بتاريخ    08-09-2022 برقم 

ايداع   9404 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2022  بــ :  يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير و لها منفردا   

السيدة / دعاء عبد ا شحاته مسعود  فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما 

احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون اولئحته التنفيذية للجمعية العامة ولمدير منفردا حق التعامل بإسم الشركة 

و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام وقطاع العمال و القطاع الخاص 

بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع  والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واستصدارخطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف وحق الفراج 

عن رأس المال وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها  وله الحق فى التوقيع على عقود الشراء و القتراض و 

الرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية و و الراضى و السيارات و المنقولت والتوقيع على عقود 

تأسيس الشركات وله الحق فى تعين و عزل مستخدمى ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم وله حق قبض 

و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و 

الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و له حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

367 - عوض جمعه عوض علي  مدير   المقيد برقم قيد    25451   وتم ايداعه بتاريخ    08-09-2022 برقم 

ايداع   9404 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2022  بــ :  استقاله

368 - احمد  سعيد  السيد  أحمد  هيكل  مدير   المقيد برقم قيد    25544   وتم ايداعه بتاريخ    2022-09-13 

برقم ايداع   9628 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2022  بــ :  استقاله

369 - مرنا  كرم شوقى حبشى  مدير   المقيد برقم قيد    25556   وتم ايداعه بتاريخ    14-09-2022 برقم 

ايداع   9673 تم التأشير فى تاريخ 14-09-2022  بــ :  

370 - بيتر اشرف يوسف حنا  مدير   المقيد برقم قيد    25556   وتم ايداعه بتاريخ    14-09-2022 برقم 

ايداع   9673 تم التأشير فى تاريخ 14-09-2022  بــ :  يمثل المديرين الشركه في علقتها مع الغير ولهم 

مجتمعين او منفردين  في هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا مااحتفظ به صراحه 

عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه   وللمديرين مجتعين او منفردين  حق التعامل باسم 

الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح 

وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج 

عن راس المال وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك لهم  مجتمعين او منفردين الحق في التوقيع علي 

عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والرضي والسيارات والمنقولت 

باسم الشركه ولصالحاها لهم مجتمعين او منفردين  الحق في تعين وعزل مستخدمي وكلء الشركه وتحديد مرتباتهم 

واجورهم ولهم مجتمعين او منفردين  قبض ودفع مبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه 

والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق 

توكيل او تفويض الغير  في كل او بعض ماذكر .

371 - الهام  صلح  فتحي  الحنفي  سالم  مدير   المقيد برقم قيد    25561   وتم ايداعه بتاريخ    

14-09-2022 برقم ايداع   9682 تم التأشير فى تاريخ 14-09-2022  بــ :  ويباشر المديريرون  وظائفهم  

لمدة غير محددة

372 - عبد القادر صلح فتحي الحنفي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    25561   وتم ايداعه بتاريخ    

14-09-2022 برقم ايداع   9682 تم التأشير فى تاريخ 14-09-2022  بــ :  

373 - محمود مصطفى علي سعودي  مدير   المقيد برقم قيد    25561   وتم ايداعه بتاريخ    2022-09-14 

برقم ايداع   9682 تم التأشير فى تاريخ 14-09-2022  بــ :  

374 - باسم سيد عبد الصمد سليمان  مدير   المقيد برقم قيد    25613   وتم ايداعه بتاريخ    2022-09-18 

برقم ايداع   9783 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2022  بــ :  
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375 - ألء احمد موسي محمد الشافعى  مدير   المقيد برقم قيد    25927   وتم ايداعه بتاريخ    2022-10-03 

برقم ايداع   10470 تم التأشير فى تاريخ 03-10-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركه فى علقتها مع الغير 

ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لداراة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامه وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل 

باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم ولهم حق التوقيع على عقود الشراء لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه وكل ذلك باسم 

الشركه ولصالحها وكذلك لهم الحق فى التوقيع على عقود تأسيس الشركات وفى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركه و لصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وإبرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر وللمديرين مجتمعين حق 

القتراض والرهن وحق التوقيع على عقود البيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه وكل ذلك باسم 

الشركه ولصالحها  - وللمديران السيدة /آلء احمد موسى محمد الشافعى والسيد / هيثم احمد موسى محمد الشافعى 

مجتمعين او منفردين التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس  المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها

376 - فؤاد محمد محمود محمد عبد الرحمن  مدير   المقيد برقم قيد    26102   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2022 برقم ايداع   10867 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2022  بــ :  يمثل المدير الشركه في علقتها 

مع في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عند الشرع القانون 

أو لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه وللمدير منفردا حق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع الجميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات . دان جملت وشهادات 

الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك بأسم الشركه 

وضمن اغراضها وكذلك له الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجور هم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات 

الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد أو بالجل وله 

حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات وله حق وتمثيل الشركه امام هيئه التنميه الصناعيه وله حق توكيل أو 

تفويض الغير في كل أو بعض   ما ذكر

377 - سعيد عبد ربه محمد عبد ربه عبد الغفار  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25006   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-08-2022 برقم ايداع   8378 تم التأشير فى تاريخ 13-10-2022  بــ :  يكون للسيد/ احمد محمد 

حسن علي الحق في الدارة والتوقيع باسم الشركة وعنها حق تمثيل الشركة امام الفراد والجهات الحكومية وغير 

الحكومية والخاصة لكافة التصاريح وله حق تمثيل الشركة امام مصلحة الشهر العقاري وهيئة التامينات الجتماعيه 

وعمل كل مايلزم لدارة النشاط وتوقيع العقود الخاصة بفتح واستئجار فروع ومو اقع جديدة للشركة وتعيين كافة 

العاملين والمستخدمين واعتماد اعمال الدعايا والعلن الخاص بالشركة داخل جمهورية مصر العربيها و خارجها 

وتمثيل الشركة امام كافة الجهات. وفي تجديد واستصدار التراخيص اللزمة للنشاط وتمثيل الشركة امام الهيئة 

العامة للتنمية الصناعية وهيئة الستثمار وهيئة الرقابة المالية , وله حق تعيين عدة مديرين او وكلء مفوضين , 

وله حق توكيل الغير في كل او بعض ماذكر .    مع بقاء صلحيات اعضاء مجلس الدارة الوارده في السجل 

التجاري كما هي دون تعديل

378 - احمد محمد حسن على  مدير   المقيد برقم قيد    25006   وتم ايداعه بتاريخ    17-08-2022 برقم 

ايداع   8378 تم التأشير فى تاريخ 13-10-2022  بــ :  مدير مسئول بالشركة والموافقة علي  تحديد صلحيات 

واختصاصات له .
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379 - محمد عبدالحميد على عبدالرحيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24102   وتم ايداعه بتاريخ    

التعامل باسم الشركة فى  10-10-2018 برقم ايداع   42539 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2022  بــ :  1-

الحق  جميع القضايا التى ترفع منها او عليها امام جميع المحاكم و فى الصلح و القرار و النكار و البراء.  2-

فى شراء السيارات باسم الشركة و بيعها ايا  كان نوعها و استخراج رخصها و تجديدها سنويا  و بدفع الرسوم و 

التامينات و استخراج رخصها و تجديدها سنويا  و كافة اجراءات المرور و التوقيع على العقود و الوراق الخاصة 

الحق فى تاسيس الشركات بكافة انواعها و تعديلها و اشهارها و التخارج منها و تمثيلها امام الجهات  بذلك .  3-

الحكومية خاصة مصلحة الشركات و الهيئة العامة لسوق المال و الهيئة العامة للستثمار و الغرفة التجارية و 

السجل التجارى و الشهر العقارى و التوقيع على عقود تاسيس الشركات و انظمتها و عقود تعديلها و التخارج منها 

و تسميتها و تصفيتها و فسخها.

380 - محمد عبدالحميد على عبدالرحيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24102   وتم ايداعه بتاريخ    

10-10-2018 برقم ايداع   42539 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2022  بــ :  

381 - احمد ابو الفتوح محمد ابراهيم  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24102   وتم ايداعه بتاريخ    

10-10-2018 برقم ايداع   42539 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2022  بــ :  

382 - احمد عبد الحميد على عبد الرحيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24102   وتم ايداعه بتاريخ    

10-10-2018 برقم ايداع   42539 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2022  بــ :  

383 - وليد كمال احمد محمود صالح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24102   وتم ايداعه بتاريخ    

10-10-2018 برقم ايداع   42539 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2022  بــ :  استقاله

384 - يمامه سمير عبدالفتاح عبدالغنى  مدير   المقيد برقم قيد    26393   وتم ايداعه بتاريخ    2022-10-25 

برقم ايداع   11563 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2022  بــ :  استقاله

385 - عمرو محمود عبد العزيز ابو زيد  مدير   المقيد برقم قيد    26393   وتم ايداعه بتاريخ    

25-10-2022 برقم ايداع   11563 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2022  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها 

مع الغير وله منفردا  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة. وللمدير منفردا  حق التعامل باسم الشركة وضمن 

أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف و حق الفراج عن 

رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لها الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض 

والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله 

الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل و له حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات وله حق توكيل أو تفويض الغير 

في كل أو بعض ما ذكر.

386 - احمد عزيز عبد الفتاح حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    26646   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-2022 برقم ايداع   12121 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2022  بــ :  

387 - رئبال  سهيل كرباج  مدير   المقيد برقم قيد    26685   وتم ايداعه بتاريخ    08-11-2022 برقم ايداع   

12200 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2022  بــ :  استقاله

388 - سهيل سليم كرباج  مدير   المقيد برقم قيد    26685   وتم ايداعه بتاريخ    08-11-2022 برقم ايداع   

12200 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2022  بــ :  

389 - دانيال  سهيل  كرباج  مدير   المقيد برقم قيد    26685   وتم ايداعه بتاريخ    08-11-2022 برقم ايداع   

12200 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2022  بــ :  
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390 - خضر  عماد ابو ضرغم  مدير   المقيد برقم قيد    26685   وتم ايداعه بتاريخ    08-11-2022 برقم 

ايداع   12200 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم 

مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد. أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمدير السيد /سهيل سليم كرباج منفردا, أما المديران 

السيد/ دانيال سهيل كرباج  ,والسيد/ خضر عماد أبو ضرغم مجتمعان فقط, الحق في التعامل باسم الشركة وضمن 

أعراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات و الفراج عن رأس المال وحق 

القتراص والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهم الحق في التوقيع على عقود تأسيس الشركات وفي تعيين و عزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها ولهم حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية و التجارية وأبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

391 - رشيد سليم كرباج  مدير   المقيد برقم قيد    26685   وتم ايداعه بتاريخ    08-11-2022 برقم ايداع   

12200 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2022  بــ :  استقاله

392 - فهد محمد احمد دربالة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5476   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2019 برقم ايداع   2966 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2022  بــ :  مستقل

393 - هبه سعد زغلول محمد الشمارقة  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    5476   وتم ايداعه 

بتاريخ    30-05-2019 برقم ايداع   2966 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2022  بــ :  

394 - علء الدين يحى عطوه خلف  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    5476   وتم ايداعه 

بتاريخ    30-05-2019 برقم ايداع   2966 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2022  بــ :  

395 - احمد كمال حافظ اسماعيل  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    5476   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2019 برقم ايداع   2966 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2022  بــ :  للستثمار وتنمية المشروعات - 

ممثل عن شركة اودن كابيتال جروب للستثمارات الماليه

396 - عماد الدين عبد العظيم ابراهيم  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    5476   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2019 برقم ايداع   2966 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2022  بــ :  ممثل شركة أمواج للستثمار 

العقاري والسياحي

397 - احمد صقر عاشور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5476   وتم ايداعه بتاريخ    2019-05-30 

برقم ايداع   2966 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2022  بــ :  

398 - لمياء احمد مختار حسن احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5476   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2019 برقم ايداع   2966 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2022  بــ :  مستقل  وتعيين الستاذ / حسنى 

عبد العزيز أحمد امين سر لمجلس الدارة

399 - محمد يحيي السيد مصطفي  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    5476   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2019 برقم ايداع   2966 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2022  بــ :  للشئون المالية والدارية - ممثل 

عن شركة اودن جروب  للستثمارات الماليه

400 - ابراهيم فوزى عبدالواحد مرسى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5476   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2019 برقم ايداع   2966 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2022  بــ :  ممثل شركة أودن كابيتال جروب 

للستثمارات المالية

401 - هاشم السيد هاشم دسوقى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5476   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2019 برقم ايداع   2966 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2022  بــ :  والرئيس التنفيذي عن نفسه
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402 - حسن رجب احمد صالح  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    5476   وتم ايداعه بتاريخ    2019-05-30 

برقم ايداع   2966 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2022  بــ :  للشئون الفنية - ممثل عن شركة اودن كابيتال 

جروب للستثمارات والمالية .

403 - عبد العزيز محمود عبد العزيز محمد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    26800   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-2022 برقم ايداع   12439 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2022  بــ :  

404 - محمد مجدى حسن محمد رمضان  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    26800   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-11-2022 برقم ايداع   12439 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2022  بــ :  

405 - احمد محمد محمود سيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    26800   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-2022 برقم ايداع   12439 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2022  بــ :  

406 - محمد رشيدى محمد عبدالرحمن  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    26800   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-2022 برقم ايداع   12439 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2022  بــ :  واخلء مسؤليته

407 - اسماء  عبدالرؤف عبدالحى على  سالمان  عضو غير متفرغ   المقيد برقم قيد    26800   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-11-2022 برقم ايداع   12439 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2022  بــ :  

409 - احمد على شهرمان على سالمان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    26800   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-2022 برقم ايداع   12439 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2022  بــ :  الموافقه بالجماع علي اضافة 

صلحيات وتحديدها للسيد رئيس مجلس الداره   ونائب رئيس مجلس الداره  لتصبح علي النحو التالي :-      

يكون لهم الحق ) مجتمعين ( في التوقيع عن الشركة أمام كافة البنوك بجمهورية مصر العربية وفى فتح الحسابات 

البنكية بكافة أنواعها واليداع والسحب وفتح العتمادات المستندية والتسهيلت الئتمانية والتوقيع على الشيكات 

والكمبيالت الصادرة إلى الغير وصرف الشيكات والكمبيالت الصادرة لصالح الشركة من كافة البنوك والتوقيع 

على خطابات الضمان بكافة أنواعها وكذا حق السحب واليداع من حسابات الشركة بجميع البنوك بجمهورية مصر 

العربية  كما يكون لهم حق التنازل والتصالح والقرار والنكار والبراء   كما يكون لهم )  منفردين أو مجتمعين ( 

حق تمثيل الشركة امام الجهات الحكومية كما لهم حق تعيين مديرين ووكلء ومفوضين كما يكون لهم حق التوقيع 

على التفاقيات والتعهدات أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية فى مجال نشاط الشركة وقطاع العمال العام 

والخاص ولجان فض منازعات الستثمار كما يكون لهم حق التوقيع على جميع الطلبات والنماذج وكذلك أمام الهيئة 

العامة للستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر المقاصة لليداع 

والقيد المركزى ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق والسجل التجارى والغرفة التجارية ومصلحة الضرائب وهيئة 

الرقابة على الصادرات والواردات وجميع الهيئات الحكومية كما  يكون لهم أوسع السلطات والختصاصات 

اللزمة لدارة الشركة والتوقيع على كافة العقود والمعاملت أو بإسمها ولصالحها والهيئة العامة للتأمينات 

الجتماعية وإدارات المرور المختلفة وكافة الجهات المعنية وإسناد العمال للغير وتعيين وعزل المديرين والعاملين 

والموظفين بالشركة  وكل ذلك بأسم الشركه ولصالحها و لهم الحق فى تفويض وتوكيل الغير فى كل أو بعض 

ماذكر منفردين أو مجتمعين.

410 - صابر محمود عبد العاطى محمود سالمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    26800   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-11-2022 برقم ايداع   12439 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2022  بــ :  
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411 - مصطفى سامى حسن محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    26816   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-2022 برقم ايداع   12470 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2022  بــ :  كما قرر المساهمين بالجماع 

علي منح السيد / مصطفي سامي حسن محمد  – رئيس مجلس الدارة – منفردا الحق في التعامل باسم الشركة 

وضمن أغراضها  أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية, وتشمل على سبيل المثال وليس الحصر - الدارة 

العامة للشركات والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والغرفة التجارية والهيئة العامة لسوق المال ووزارات 

التجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية والمالية والستثمار والتضامن الجتماعي والعمل والهجرة والعدل 

وكافة المصالح التابعة لهذه الوزارات ومكاتب وإدارات السجل التجاري ومصلحة الشركات والهيئة العامة للرقابة 

على الصادرات والواردات وسجل الموردين والوكلء التجاريين ومصلحة الضرائب العامة ومأمـورياتها المختـلفة 

ومكاتب القوى العاملة وتصاريح العمل والجهات المنية ومصلحة الجوزات والجنسية والهيئة العامة للتنمية 

الصناعية و شركة مصر للمقاصة والقيد واليداع المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية ومكاتب القــــــــوى 

العامــلة والهيـــــــئة الــــــعامــة للتأمـيـنات الجتــــــماعية وإدارة الجــــــمـارك ولجان الطعــــــن بكــــــــافة 

أنواعها,وله منفردا  حق التوقيع على جميع أنواع العقود والتفاقيات وعقود الشراء لكافة المنقولت والعقارات 

والتوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركه  والتوقيع على عقود القتراض والرهن وتعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة والموظفين وتحديد مرتباتهم وأجورهم والتوقيع على عقود العمل وجميع المستندات 

المرتبطة بذلك وإجراء كافة المعاملت البنكية والتوقيع على الشيكات والسحب  واليداع والفراج عن راس المال 

وفتح وغلق الحسابات البنكية واستخراج خطابات وشهادات الضمان والعتمادات المستندية وقبض ودفع المبالغ 

المالية واصدار خطابات الضمان وفتح العتمادات المستنديه وكل ذلك باسم ولصالح الشركه وله الحق فى التوقيع 

على عقود الشتراك فى تاسيس الشركات وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

412 - عبدالرحمن سامى حسن محمد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    26816   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-2022 برقم ايداع   12470 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2022  بــ :  

413 - شافعى حمدى حسن شافعى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    26816   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-2022 برقم ايداع   12470 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2022  بــ :  

414 - محمد ناجى حسن  محمد شافعى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    26816   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-2022 برقم ايداع   12470 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2022  بــ :  

415 - عمر علء الدين حسن فرحات حسان سعداوى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    13544   وتم ايداعه بتاريخ    

30-11-2022 برقم ايداع   13341 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2022  بــ :  

416 - حسام علء الدين حسن فرحات سعداوي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    13544   وتم ايداعه بتاريخ    

30-11-2022 برقم ايداع   13341 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2022  بــ :  استقالة

503 - محمد عبد الرؤوف محمد سيد عبد الرؤوف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    7181   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2023 برقم ايداع   2336 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  

504 - حسام الدين حمدى فرغلى رشدى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22216   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2023 برقم ايداع   2367 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  

505 - شادى لطفى صبرى فيلبس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22216   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-16 

برقم ايداع   2364 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  

506 - هاني جمال صابر جباره  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22216   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-16 

برقم ايداع   2386 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  
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417 - عمر عبدالرؤف عبدالعزيز برهام  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27370   وتم ايداعه بتاريخ    

13-12-2022 برقم ايداع   13882 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  رئيس مجلس الدارة منفردا  

حق التعامل باسم  الشركة 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 منفردا حق التعامل بأسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم والتعامل مع المرور والسيارات وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل 

مع البنوك والمصالح وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراضها .  وله الحق فى تعيين 

وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبـض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود  والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل. وله الحق في التعامل بأسم الشركة والقيام بالتوقيع علي كافة العقود والمعاملت والتوقيع علي 

عقود البيع والشراء وله الحق فى التوقيع على كافة عقود الكفالت وكفالة الغير والقتــراض والرهــن لي من 

أصـــول الشــركة وومتلكاتها العقارية والراضي والسيارات امام الشهر العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية 

وأجهزة المدن الجديدة والتوقيـــع علــي كافـــة عقود التسهيلت والعقـــود والمستندات المرتبطة بهذا الشأن وتقديم 

جميع الضمانات والكفالت للغير والتعهدات اللزمة واجراء الرهونات بكافة انواعها وفقا لشروط احكام عقود 

التمويل ومستندات الضمان والتوقيع على العقود والتفاقيات بما فى ذلك عقـود المعاوضة وعقود تأسيس الشركات 

وتعديلتها والتخارج منها وله حق التوقيع على الكفالة مع الشركات التى تساهم فيها الشركة وله حق توكيل او 

تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.

418 - احمد مصطفى ابوالعنين فرحات سالم  مدير   المقيد برقم قيد    3763   وتم ايداعه بتاريخ    

30-01-2019 برقم ايداع   553 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  

419 - ياسر مصطفى على موافى  مدير   المقيد برقم قيد    3763   وتم ايداعه بتاريخ    30-01-2019 برقم 

ايداع   553 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى علقتهما مع الغير ولهم 

منفردين  او مجتمعين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فماعدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة. وللمديرين منفردين او مجتمعين الحق فى التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب و ايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح 

وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع 

البنوك والمصارف وكذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم الحق في التوقيع علي عقود الشراء 

والقتراض و الرهن وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والنقولت باسم الشركة 

ولصالحها ولهم الحق في تعين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم  ولهم حق ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولمديرون الشركة ان يقرروا انشاء  فروع او وكالت للشركة داخل 

المملكة العربية السعودية ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

420 - احمد علء احمد عبدالحميد الليثى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    27713   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-2022 برقم ايداع   14687 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  فويض السيد / عبدا وليد 

محمد كمال السفطى – رئيس مجلس الدارة والسيد / احمد علء احمد عبدالحميد الليثى - العضو المنتدب ) 

منفردين ( في التوقيع  أمام جميع الجهات الحكومية و الغير حكومية و التوقيع أمام البنوك و المصارف من سحب 

و إيداع وتحويل  والتوقيع على الشيكات و فتح  وغلق الحسابات و التوقيع على عقود الشراء والممتلكات و حق 

القتراض و التسهيلت الئتمانية  والتوقيع على العقود البتدائية والنهائية  وتاسيس وتعديل الشركات  و لهم حق 

التعيين و عزل مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم و لهم إبرام كافه العقود و الصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل  كما يملك حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض مما ذكر.

Page 258 of 275 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

421 - عبدا وليد محمد كمال السفطي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27713   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-2022 برقم ايداع   14687 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  0

422 - محمد عصام عبد اللطيف مختار

عوض  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28299   وتم ايداعه بتاريخ    15-11-2021 برقم ايداع   54119 تم 

التأشير فى تاريخ 02-01-2023  بــ :  

423 - رجب امين عبدالتواب جمعه  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    27842   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-2023 برقم ايداع   266 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2023  بــ :  

433 - هبة  محمود عبد السيد  عبدة  مدير   المقيد برقم قيد    28117   وتم ايداعه بتاريخ    2023-01-22 

برقم ايداع   1016 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2023  بــ :  تمثل المديرة الشركة فى علقتها مع الغير ولها 

حق تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق والهيئة العامة 

للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الضرائب المصرية ) الضرائب العامة – ضرائب المبيعات – 

القيمة المضافة ( والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وسجل 

الوكلء التجاريين والصناعيين والغرف التجارية والسجل التجارى وجميع الموانى والمطارات والجمارك والبنوك 

والتعامل مع شركات القطاع الخاص والقطاع العام وقطاع العمال بكافة أشكالهم وإبرام العقود والمستندات الخاصه 

بالشركة ولها حق شراء كافة أنواع السيارات واللت والمعدات والخامات والمهمات , وكذلك فتح الحسابات بإسم 

الشركة وإيداع وسحب المبالغ الخاصه بالشركة وكذلك فى التعامل مع وحدات وإدارات المرور المختصة من حيث 

ترخيص المركبات والدراجات بأنواعها وإستلم التراخيص واللوحات المعدنية وإستخراج شهادات المخالفات 

والبيانات والتعامل مع الوزارات والهيئات وأجهزة المدن و وحدات الحكم المحلى والحياء كافة وفى إستلم وتسليم 

المستندات الرسمية وغير الرسمية من وإلى الجهات الحكومية وغير الحكومية وأغراضها كما لها الحق في تعيين 

وعزل مستخدمي و وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولها حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد أو بالجل ولها الحق فى تفويض أو توكيل الغير في بعض أو كل ما ذكر.
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434 - ناصر طالب حسن مشتهى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    28142   وتم ايداعه 

بتاريخ    23-01-2023 برقم ايداع   1077 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2023  بــ :  يملك حق التوقيع على 

معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة, 

وللمجلس الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا  حق التوقيع عن الشركة منفردين أو 

مجتمعين.  وللسيد/ ناصر طالب حسن مشتهى - رئيس مجلس الدارة  والعضو المنتدب تمثيل الشركة أمام القضاء 

منفردا ويكون لكل من السيد / ناصر طالب حسن مشتهى - رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب و السيد / خالد 

ناصر طالب مشتهى – نائب رئيس مجلس الدارة )منفردين أو مجتمعين ( فى تمثيل الشركة أمام الغير وتمثيل 

الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام كافة الجهات والمصالح الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام   وقطاع العمال 

والقطاع الخاص, واتخاذ الجراءات اللزمة للتوقيع على عقود تعديل الشركة وكافة الطلبات والوراق 

والمستندات أمام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية, وشركة مصر للمقاصة 

واليداع والقيد المركزي والبورصة المصرية, ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق والسجل التجاري والغرف 

التجارية ومصلحة الضرائب العامة والقيمة المضافة بجميع أنواعها وجميع مأمورياتها وهيئات وزارة الستثمار, 

وهيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة السادس من اكتوبر وكذلك التوقيع نيابة عنها بصفة عامة أمام جميع 

الجهات سالفة الذكر, وكذلك استلم وتسليم والتوقيع على جميع الوراق الخاصة بالسجل التجاري والشهر العقاري 

والعلمات التجارية والتأمينات الجتماعية واتحاد الغرف الصناعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات 

والواردات ومصلحة الجمارك, ومكاتب العمل ومكاتب تراخيص العمل, وجميع إدارات المرور, وشركات 

وادارات الكهرباء والغاز والتليفونات. كما لهم الحق في تمثيل الشركة أمام جميع البنوك وكافة فروعها وفتح وغلق 

الحسابات البنكية لدى جميع البنوك والتعامل عليها وطلب إصدار دفاتر الشيكات و الحق في السحب واليداع 

وتحويل الكمبيالت والشيكات والتحويلت البنكية وكافة المعاملت البنكية و التوقيع على الشيكات و كافة 

المعاملت التى تخص العمل اليومى للشركة و تيسير سير العمل ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض 

ما ذكر.

435 - محمد صلح الدين ابراهيم حسن عبد الرحمن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    28160   وتم 

ايداعه بتاريخ    24-01-2023 برقم ايداع   1131 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2023  بــ :  حق التوقيع  

منفردا للسيد رئيس مجلس الدارة السيد / محمد صلح الدين إبراهيم حسن  فى تمثل الشركة امام القضاء و رفع 

الدعاوى القضائية و التنازل و التصالح بها  و التوقيع مجتمعين أو منفردين لكل من رئيس مجلس الدارة السيد / 

محمد صلح الدين إبراهيم حسن  و السيد / ايمن السيد ابراهيم القصراوى -  عضو  منتدب -  فى التعامل بإسم 

الشركة أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية وتمثيل الشركة والتوقيع نيابه عنها امام جميع الجهات الرسمية 

والمرور والهيئات والوزارات والتامينات والضرائب والشهر العقارى و هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  و 

كذلك فى التوقيع مع جميع البنوك و المصارف  باسم الشركة وضمن اغراضها وقبض وصرف ودفع المبالغ و فتح 

و غلق الحسابات والفراج عن رأس المال و استصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جميع 

البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة و ضمن أغراضها  وتحويل كافة الوراق التجارية وتوقيع الشيكات 

المحررة بإسم الشركة بحد أقصى خمسائة الف جنيها   و حق التوقيع مجتمعين فقط لكل من  رئيس مجلس الدارة 

السيد / محمد صلح الدين إبراهيم حسن  و السيد / ايمن السيد ابراهيم القصراوى -  عضو  منتدب -  على 

الشيكات المحررة بإسم الشركة التى قيمتها اكثر من خمسائة الف جنيها و كذلك التوقيع مجتمعين على عقود التاجير 

و البيع للصول و ممتلكات الشركة العقارية و المنقولت و السيارات و على كافة أنواع عقود البيع لكافة وحدات 

مشروعات الشركة وكذلك ملحق التنازل الخاصة بها والرهن لموال و ممتلكات الشركة والقتراض من البنوك 

وطلب التسهيلت الئتمانيه باسم الشركة ولمصلحتها والتى تكون الشركة طرفا فيها   و كذلك يكون التوقيع 

منفردين لكافة اعضاء مجلس الدارة على عقود الشراء و اليجار  و المشاركة و كذلك حق تعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم  -     ولهم حق تفويض وتوكيل الغير فى كل او بعض ماذكر وكل 

ماسبق باسم الشركة ولمصلحتها   .

436 - محمد عبد الحميد لطفي سيد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    5889   وتم ايداعه بتاريخ    2019-07-09 

برقم ايداع   3517 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  استقاله
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437 - محمد علء الدين محمد قناوي  مدير   المقيد برقم قيد    5889   وتم ايداعه بتاريخ    2019-07-09 

برقم ايداع   3517 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  استقاله

438 - عزة حافظ حسن حافظ  مدير   المقيد برقم قيد    5889   وتم ايداعه بتاريخ    09-07-2019 برقم ايداع   

3517 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفرد ا في هذا 

الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به عقد الشركة أو القانون أو لئحته 

التنفيذية للجمعية العامة.  وله منفرد ا حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم, وكذلك له الحق في تعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها, وله حق إبرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل, وله الحق في التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب واسيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واسستصدار خطابات وشهادات الضمان 

والفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية, وله الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها, وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن أغراضها وله الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

439 - تامر احمد سعد احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28303   وتم ايداعه بتاريخ    01-02-2023 برقم 

ايداع   1474 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  

440 - مروه عماد خطاب محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28309   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-01 

برقم ايداع   1490 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  

441 - عبد الرحيم الغريب على المرابع  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28053   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-2023 برقم ايداع   1526 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  

442 - نفين محمد يحى احمد رزق  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28317   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-02 

برقم ايداع   1515 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  

443 - محمد محمد محمود طنطاوى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28319   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-2023 برقم ايداع   1524 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  

444 - محمد فرج جمعه محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28332   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-02 

برقم ايداع   1561 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  

445 - فرحات حسين جمعه محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28332   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-02 

برقم ايداع   1563 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  
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446 - محمود مرسي محمد مرسي عفيفي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2018 برقم ايداع   3 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  الموافقة بالجماع على تحديد 

صلحيات واختصاصات رئيس مجلس الدارة على النحو  )منفردا ( الحق فى ما يلى :   فيما يخص السجلت 

التجارية:  مراجعة إدارة السجلت- استخراج السجلت- تجديد السجلت- نقل السجلت التجارية- حجز السم 

التجاري- تسجيل العلمة التجارية- التنازل عن العلمة التجارية-التنازل عن السم التجاري-فتح الشتراك لدى 

الغرفة التجارية-تجديد الشتراك لدى الغرفة التجارية-التوقيع على جميع المستندات لدى الغرفة التجارية-إدارة 

السجلت- اعتماد التوقيع لدى الغرفة التجارية-إلغاء التوقيع لدى الغرفة التجارية-إدارة اعمالي التجارية-الشراف 

على السجلت- تعديل السجلت-إضافة نشاط-فتح فروع للسجلت-إلغاء السجلت- دخول المناقصات واستلم 

الستمارات- التسجيل في الخدمات اللكترونية بالغرف التجارية وتفعيل الخدمات واستلم الرقم السري- استخراج 

سجل بدل تالف او مفقود-تعيين وعزل المدراء/ مجلس الدارة او المديرين- تعديل بند الدارة-الغاء السجل 

التجاري-مراجعة التأمينات الجتماعية- مراجعة الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك- مراجعة الدفاع المدني.- 

وإنهاء جميع الجراءات اللزمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك.  فيما يخص بصلحيات الشركات:  تأسيس شركة- 

التوقيع على عقود التأسيس وملحق التعديل- توقيع قرارات الشركاء- والتوقيع على قرار مالك رأس المال لدعم 

واستمرار الشركة في حال الخسارة-  تعيين المدراء وعزلهم- تعديل بند الدارة- دخول وخروج الشركاء- الدخول 

في شركات قائمة- زيادة رأس المال-خفض رأس المال- تحديد رأس المال- استلم فائض التخصيص- شراء 

الحصص والسهم ودفع الثمن- بيع الحصص والسهم واستلم القيمة-بيع فرع الشركة-تعديل جنسية أحد الشركاء 

بالعقد-التنازل عن الحصص والسهم من رأس المال-قبول التنازل عن الحصص والسهم ودفع الثمن-بيع 

الحصص والسهم واستلم القيمة-تعديل جنسية احد الشركاء في العقد-تعديل أغراض الشركة-فتح الحسابات لدى 

البنوك باسم الشركة-إيداع المبالغ المالية- فتح قنوات بنكية لدى البنك- توقيع التفاقيات-تعديل بنود عقود التأسيس 

او ملحق التعديل-تسجيل الشركة-تسجيل الوكالت والعلمات التجارية او إلغائها-العدول عن التأسيس-حضور 

الجمعيات العامة-فتح الملفات للشركة-فتح الفروع للشركة-تصفية الشركة-تحويل الشركة من ذات مسؤولية محدودة 

الى مساهمة-إلغاء عقود التأسيس وملحق التعديل-التوقيع على عقود التأسيس وملحق التعديل لدى كاتب العدل-

استخراج - السجلت وتجديدها للشركة- الشتراك بالغرفة التجارية وتجديدها للشركة-مراجعة إدارة الجودة 

والنوعية وهيئة المواصفات والمقاييس-استخراج التراخيص وتجديدها للشركة- تعديل التراخيص- استخراج 

ترخيص استثماري للشركة وتعديله وتجديده-تحويل فرع الشركة الى شركة-تغيير كيان الشركة-نشر عقد التأسيس 

وملحق التعديل وملخصاتها والنظمة الساسية في الجريدة الرسمية- مراجعة وزارة الستثمار والتوقيع امام كاتب 

العدل بوزارة الستثمار مراجعة وزارة التجارة- مراجعة هيئة سوق المال- مراجعة وزارة الشؤون البلدية والقروية 

والسكان.  فتح حساب في هيئة الزكاة والدخل واصدار الشهادة, تسجيل الشركة لدى البريد السعودي وخدمة 

واصل-, فتح حساب لدى المؤسسة العامة التأمينات الجتماعية وتفعيل الخدمات, فتح حساب في منصة )مدد( فتح 

حساب في منصة )قوى( وإنهاء كافة الجراءات لدى كل كافة الجهات والهيئات الحكومية.    تابع البيانات  فيما 

يخص البنوك والمصارف :   وذلك في مراجعة -  جميع البنوك والمصارف  فتح الحسابات -  اعتماد التوقيع و 

السحب من الحسابات - اليداع -  التحويل من الحسابات -  بالعملة الجنبية -  بالعملة المحلية -  استخراج بطاقات 

صراف آلي -  استلمها واستلم الرقام السرية وإدخالها و استخراج البطاقات الئتمانية -  استخراج دفاتر شيكات 

-  استلمها و تحريرها و إصدار الشيكات المصدقة - استلمها و استلم الحوالت وصرفها – تحديث البيانات 

البنكية- الشتراك في صناديق المانات -  تجديد الشتراك في صناديق المانات -  فتح صناديق المانات -  

استرداد وحدات صناديق المانات -  طلب القروض البنكية -  طلب العفاء من القروض -  إعادة جدولة القساط 

-  طلب اعتماد بنكي -  التوقيع على العقود والنماذج - طلب ضمان بنكي -  التوقيع واستلم الضمان و تسجيله و 

قفل الحسابات وتسويتها -  طلب نقاط البيع - صرف الشيكات -  تنشيط الحسابات - العتراض على الشيكات -  

استلم الشيكات -  تحديث البيانات -  إدارة المحافظ الستثمارية - استخراج إثبات مديونية - تصفية المحافظ 

الستثمارية - طلب المعلومات عن الوراق المالية بأنواعها وقسمتها وتداولها وبالبيع وقبض الثمن و إيداعها في 

محفظته أو حسابه الشخصي أو في محافظ او حسابات أخرى- استخراج الشهادات البنكية - شهادة اليبان - 

استخراج كشف حساب -  الكتتابات في الشركات المساهمة - شراء السهم - بيع السهم - استلم شهادات 
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المساهمات - استلم قيمة السهم - استلم الرباح - استلم الفائض - فتح المحافظ الستثمارية وتحرير وتعديل 

وإلغاء الوامر - الشتراك في وحدات الصناديق الستثمارية - نقل السهم من المحفظة - تصفية السهم العقارية-

فتح القنوات البنكية- وإنهاء جميع الجراءات اللزمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك.  فيما يخص المانات و البلديات :   

وذلك في فتح المحلت - استخراج رخص- تجديد الرخص - إلغاء الرخص - نقل الرخص - استخراج فسوحات 

البناء والترميم - استخراج رخص تسوير - استخراج رخص هدم - استخراج شهادات إتمام البناء -  مراجعة 

الدارة العامة للتخطيط العمراني -  تخطيط الراضي-  استخراج الكروت الصحية -  تحويل الراضي الزراعية 

إلى سكنية - دخول المناقصات واستلم الستمارات- تسجيل الشركة لدى البلدية وإصدار رخصة البلدية.- وإنهاء 

جميع الجراءات اللزمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك.  فيما يخص مكتب العمل والعمال :   وذلك في استخراج 

التأشيرات -  الغاء التأشيرات - استلم تعويضات التأشيرات -  نقل الكفالت -  تعديل المهن -  تحديث بيانات 

العمال -  تصفية العمالة وإلغاؤها -  التبليغ عن هروب العمالة -  إلغاء بلغات الهروب للعمالة - استخراج رخص 

العمل وتجديدها -  إنهاء إجراءات العمالة لدى التأمينات الجتماعية -  مراجعة إدارة الحاسب اللي في القوى 

العاملة -  لسقاط العمالة و لضافة العمالة و إضافة وحذف السعوديين -  استلم شهادات السعودة -  فتح الملفات 

الساسية والفرعية وتجديدها وإلغاؤها -  استخراج كشف بيانات )برنت( -  نقل ملكية المنشآت وتصفيتها وإلغاؤها 

- مراجعة قسم المكاتب الهلية للستقدام- فتح حساب منشأة في مكتب العمل وتفعيل الخدمات اللكترونية- وإنهاء 

جميع الجراءات اللزمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك.    تابع البيانات  فيما يخص مكتب الستقدام :   وذلك في 

استخراج التأشيرات- إلغاء التأشيرات - استرداد مبالغ التأشيرات - تعديل الجنسيات - تعديل جهة القدوم - 

استخراج تأشيرات الزيارات العائلية - استخراج تأشيرات استقدام العوائل -  تعديل المهن في التأشيرات - مراجعة 

السفارة -  تمديد تأشيرات الخروج والعودة -  تمديد تأشيرات الزيارة -  استخراج كشف بيانات )برنت(-استقدام 

العمالة من الخارج- وإنهاء جميع الجراءات اللزمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك.  فيما يخص العقارات :   وذلك في 

البيع والفراغ للمشتري - استلم الثمن و الشراء وقبول الفراغ ودفع الثمن - الهبة والفراغ -  قبول الهبة 

والفراغ -  قبول التنازل والفراغ -  التأجير -  توقيع عقود الجرة -  تجديد عقود الجرة - استلم الجرة -  إلغاء 

و فسخ عقود التأجير - البيع والفراغ -  مراجعة كتابات العدل لستعلم عن الملك العقارية - تصديق صور 

الصكوك العقارية - التوقيع على عقود اليجار واستلم الموقع ودفع القيمة اليجارية والتسجيل في الشبكة 

اللكترونية لخدمات اليجار وتوقيع عقود اليجار الخاصة بشبكة إيجار اللكترونية وتعديل عقود الجرة الخاصة 

بشبكة إيجار اللكترونية بناء على تعليمات الشركة وإلغاء وفسخ عقود التأجير الخاصة بشبكة إيجار اللكترونية 

بناء على تعليمات الشركة واستلم وتسليم الوحدات اليجارية واستخدام وتنفيذ جميع الخدمات المتاحة عبر شبكة 

إيجار اللكترونية وإنهاء جميع الجراءات ذات العلقة بالعملية اليجارية من خلل شبكة إيجار اللكترونية.  فيما 

يخص بالتراخيص الصناعية :   وذلك في استخراج التراخيص - تجديد التراخيص - تعديل التراخيص - إضافة 

نشاط - حجز السماء - إلغاء التراخيص - نقل التراخيص- وإنهاء جميع الجراءات اللزمة والتوقيع فيما يتطلب 

ذلك.  فيما يخص بالمديرية العامة للجوازات :   وذلك في استخراج جواز سفر - تجديد جواز السفر - استخراج 

جواز سفر بدل مفقود أو تالف - استخراج الذن بالسفر - إضافة تابع - استخراج كشف بيانات )برنت( - استخراج 

بطاقة معقب - -تفعيل تابع- مراجعة جميع الجهات ذات العلقة وإنهاء جميع الجراءات اللزمة والتوقيع فيما 

يتطلب ذلك.  الوكلء الشرعيون المذكورون مفوضون بموجب هذه الوثيقة بتوقيع وتنفيذ وتقديم وتسليم وتعديل 

المستندات بناء على التعليمات الموافقات والتعهدات والقرارات والطلبات والحصول على جميع التراخيص 

والذونات المطلوبة من جميع الجهات المختصة والوزارات  والهيئات العامة وغيرها من الجهات لتنفيذ واستخراج 

وإنهاء كافة الجراءات لتوقيع الطلبات أو المستندات التي تكون مطلوبة بموجب قوانين وأنظمة المملكة العربية 

السعودية لدى أي جهة حكومية, أو هيئة أو سلطة عامة أو أي جهة خاصة التي لها مصلحة فيما يتعلق بما ذكر 

أعله لتمثيل الشركة داخل المملكة العربية السعودية وبصورة عامة بالقيام أو المساعدة في القيام بكل العمال 

والشياء الضرورية أو المطلوبة فيما يتعلق بما ذكر أعله.  وله حق تفويض أوتوكيل الغير فى كل أو بعض 

ماذكر.  - مع إبقاء صلحيات التوقيع الخاصة بالستاذ / محمود مرسى محمد مرسى عفيفى – رئيس مجلس 

الدارة والواردة بالسجل التجارى كما هى دون تعديل.
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447 - محمد السيد عبد الغفار عبد الجواد  مدير   المقيد برقم قيد    10345   وتم ايداعه بتاريخ    

17-05-2020 برقم ايداع   2211 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  

448 - خالد صبرى عبد الحميد الحكيم  مدير   المقيد برقم قيد    10345   وتم ايداعه بتاريخ    2020-05-17 

برقم ايداع   2211 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  

449 - وائل وجدى رياض علما  مدير   المقيد برقم قيد    10345   وتم ايداعه بتاريخ    17-05-2020 برقم 

ايداع   2211 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  يمثل السيد / محمد السيد عبد الغفار عبد الجواد )مدير()

منفردا ( الشركة في علقتها مع الغير وله في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما 

احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة. وله الحق في التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها أمام جميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك له الحق في التوقيع على عقود تأسيس الشركة وفي تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق توكيل أو تفويض الغير في بعض أو كل ما ذكر.   •

ولكل من السيد / محمد السيد عبد الغفار عبد الجواد – مدير والسيد / وائل وجدي رياض علما –مدير )

منفردين( حق السحب النقدي والتوقيع على الشيكات والتحويلت البنكية حتى مبلغ 25,000 جنيها  مصريا  )

خمسة وعشرون ألف جنيها  مصريا ( ويسرى هذا المر على السحب النقدي والشيكات والتحويلت البنكية فقط ول 

يسرى على باقي المعاملت البنكية الخرى بمختلف اشكالها, أما الشيكات والتحويلت البنكية التي تزيد عن مبلغ 

25,000 جنيها  مصريا  )خمسة وعشرون ألف جنيها  مصريا ( فيلزم توقيعها من أىمديرين من التي ذكرهم 

السيد / وائل وجدي رياض علما –مدير   السيد / محمد السيد عبد الغفار عبد الجواد – مدير  2- مجتمعين:  1-

السيد / خالد صبري عبد الحميد الحكيم –مدير  ويسرى هذا المر على الشيكات والتحويلت البنكية فقط ول  -3

حق القتراض وحق الرهن و التوقيع على كافة  يسرى على باقي المعاملت البنكية الخرى بمختلف اشكالها.  •

لكل من  العقود و المستندات الخاصة بهذا المر يكون للسيد / محمد السيد عبد الغفار عبد الجواد )منفردا (.  •

السيد / محمد السيد عبد الغفار عبد الجواد – مدير والسيد / خالد صبري عبد الحميد الحكيم –مدير )منفردين( حق 

المعاملت البنكية والتي تتضمن طلبات فتح العتمادات المستندية وتعديلها وطلبات اصدار خطابات الضمان 

وتعديلها وطلبات اصدار نماذج )4( وطلب اصدار كشوف الحسابات وطلب اصدار دفاتر الشيكات وكافة 

المعاملت البنكية الخرى.

450 - احمد شحاته معوض  مدير فرع   المقيد برقم قيد    27264   وتم ايداعه بتاريخ    05-02-2023 برقم 

ايداع   1607 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  

451 - عبدا بيلكين كوللو اوغلو ABDULLAH BILGIN GULLU OGLU  مدير فرع   المقيد برقم قيد    

28347   وتم ايداعه بتاريخ    05-02-2023 برقم ايداع   1600 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  

452 - احمد عبدالحميد محمود محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28355   وتم ايداعه بتاريخ    

05-02-2023 برقم ايداع   1624 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  

453 - محمد شوقي عباس عيسى القشاوي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28368   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-2023 برقم ايداع   1657 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2023  بــ :  

454 - خالد حسن محمد محمد عبد العال  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28369   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-2023 برقم ايداع   1665 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2023  بــ :  

455 - باسم محمد منير احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28387   وتم ايداعه بتاريخ    06-02-2023 برقم 

ايداع   1709 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2023  بــ :  

456 - ابرام منير ذكى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28387   وتم ايداعه بتاريخ    06-02-2023 برقم ايداع   

1710 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2023  بــ :  

457 - ساره حسام محمود الخولى  مدير   المقيد برقم قيد    28446   وتم ايداعه بتاريخ    10-10-2019 برقم 

ايداع   42553 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2023  بــ :  أستقاله
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458 - كمال نجيب كمال حسنين هلل  مدير   المقيد برقم قيد    28446   وتم ايداعه بتاريخ    2019-10-10 

برقم ايداع   42553 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2023  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير, وله 

منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او 

القانون  او لئحته التنفيذية للجمعية العامة.   وللمدير ) منفردا( الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها 

امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم  وكذلك  

الحق فى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم  وكل ذلك باسم الشركة  ولصالحها 

ولة الحق فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع  وفتح  وغلق حسابات وخطابات الضمات 

والعتمادات المستندية  وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف  والتوقيع على الشيكات والفراج عن 

راس المال  ولة حق القتراض والرهن و التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضى والسيارات والمنقولت.وكذلك  حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذينة والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل , ولة حق توكيل  او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها.

459 - احمد مصطفى عبدالحكم عثمان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    2064   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2023 برقم ايداع   1759 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2023  بــ :  

460 - مصطفى كامل سيد حمزة  مدير فرع   المقيد برقم قيد    2064   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-07 

برقم ايداع   1762 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2023  بــ :  

461 - احمد محمد داود محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28426   وتم ايداعه بتاريخ    07-02-2023 برقم 

ايداع   1795 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2023  بــ :  

462 - حسام السيد محمد السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28426   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-07 

برقم ايداع   1796 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2023  بــ :  

463 - احمد عبد المنعم السيد سليمان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28436   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2023 برقم ايداع   1811 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2023  بــ :  

464 - رشا احمد ابراهيم يوسف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    2064   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-08 

برقم ايداع   1813 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  

465 - محمود سامى شكرى عبدالمقصود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22627   وتم ايداعه بتاريخ    

08-02-2023 برقم ايداع   1876 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  

466 - وائل حمدى فتح ا احمد الكاشف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28440   وتم ايداعه بتاريخ    

08-02-2023 برقم ايداع   1838 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  

467 - جمال عزالعرب محمد عزالعرب 

سليمان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28456   وتم ايداعه بتاريخ    08-02-2023 برقم ايداع   1864 تم 

التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  

468 - بهاء محمد عمر سليمان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28467   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-08 

برقم ايداع   1885 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  
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469 - محمد كريم السيد عبده الريدى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    28590   وتم 

ايداعه بتاريخ    26-05-2008 برقم ايداع   11118 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  يملك حق 

الداره والتوقيع نيابة  عن الشركه السيد الستاذ / محمد كريم السيد عبده الريدي – بصفته رئيس مجلس الداره 

والعضو المنتدب )منفردا ( - كما يكون لسيادته )منفردا ( – أوسع السلطات والصلحيات في إدارة  وسير العمل 

اليومي للشركه بما في ذلك تعيين وفصل العاملين وإسناد العمل لهم - كما يكون لسيادته )منفردا ( - حق تمثيل 

الشركه أمام كافة الوزارات والدارات والجهات الحكوميه والغير حكوميه والشركات بكافة أنواعها - كما يكون 

لسيادته )منفردا ( - حق تمثيل الشركه والتوقيع نيابة عن الشركه أمام كافة الجهات والوزارات المعنيه بمزاولة 

أغراض الشركه - كما يكون لسيادته )منفردا (         حق التوقيع على عقود البيع أو التنازل عن كل أصول 

وممتلكات الشركه بكافة أنواعها سواءا  ) السيارات أو الراضي أو اللت    أو المعدات( أو أية أصول أخري 

تمتلكها الشركه حاليا  أو مستقبل   وذلك البيع أو التنازل يكون لنفسه أو للغير- كما يكون لسيادته )منفردا ( – حق 

التوقيع على عقود رهن أو بيع كافة أصول وممتلكات الشركه بكافة أنواعها سواءا )السيارات أو الراضي أو 

اللت أو المعدات( أو أية أصول أخري تمتلكها الشركه حاليا  أو مستقبل  .  كما يكون لسيادته )منفردا ( حق التوقيع 

نيابة  عن الشركه علي كافة أنواع الشيكات والسندات الذنيه والسحب من البنــــــــــوك وفتح وغلــــق الحسابات 

لدي البنوك وكذلك التوقيع علي أي حساب جاري مدين للشركه وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان - كما يكون لسيادته )منفردا ( - حق التوقيع نيابة عن الشركه على كافة أنواع المعاملت الماليه والرهون 

للشركه وذلك أمام جميع أنواع البنوك العامله في جمهورية مصر العربيه وأمام الغير أيضا - كما يكون لسيادته )

منفردا ( أيضا  حق الحصول علي كافة أنواع القروض والتسهيلت الئتمانيه والتوقيع على عقود القرض من 

البنوك والتوقيع على كافة المستندات المتعلقه بالقروض وعمل التوكيلت اللزمه بالرهن لصالح البنوك واليداع 

بالبنوك  – وذلك من كافة أنواع البنوك العامله بجمهورية مصر العربيه أو من الغير أيا  كانت قيمتها سواءا  بضمان 

أو بدون ضمان - كما يكون لسيادته )منفردا (     الحق في التعامل والتوقيع امام الهيئة العامة للستثمار والمناطق 

الحرة والشهر العقاري والسجل التجاري والضرائب والتامينات  والمرور ومصلحة الجوازات و الهجرة و الجنسية 

بوزارة الداخلية ووزارة السياحة والتوقيع والتعامل امام كافة المحافظات والحياء وكافة الوزارات والتوقيع امام 

الشركة المصرية للتصالت - كما يكون لسيادته)منفردا ( - الحق فى ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات - كما يكون لسيادته)

منفردا ( - حق تفويض أو توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر كما يكون لسيادته )منفردا ( - حق التوقيع نيابة عن 

الشركه علي كافة أنواع العقود والتفاقات والتفاقيات الدوليه اللزمه لمباشرة أعمال الشركــــــه – كما يكون 

لسيادته )منفردا ( حق التوقيع علي كافـــــة أنواع العقود أو أية عقود مرتبطه أو متصله بنشاط الشركه أو مكمله أو 

متممه له .

470 - شيريهان السيد عبدة الريدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    28590   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-2008 برقم ايداع   11118 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  

471 - نوريهان السيد عبده الريدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    28590   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-2008 برقم ايداع   11118 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  

472 - سعيد عبد ا عبد العال  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3172   وتم ايداعه بتاريخ    09-02-2023 برقم 

ايداع   1961 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  

473 - سعيد عبد ا عبد العال  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3172   وتم ايداعه بتاريخ    09-02-2023 برقم 

ايداع   1963 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  
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474 - احمد عشري محمد الدمرداش عشري  مدير   المقيد برقم قيد    4624   وتم ايداعه بتاريخ    

25-03-2019 برقم ايداع   1756 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها 

مع الغير وله منفردا  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة , وللمدير منفردا  حق التعامل باسم الشركة وضمن 

أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم , وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن 

رأس المال , وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها , وكذلك له الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض 

والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها , 

وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية , وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل , وكذلك له الحق في إبرام والتوقيع على جميع عقود الندماج والستحواذ 

والشراء للشركات الخرى داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها , وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو 

بعض ما ذكر.

475 - هاني عبود ابراهيم عبد ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    8909   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-09 

برقم ايداع   1929 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  

476 - خالد حلمى محمد على شاهين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28481   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2023 برقم ايداع   1942 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  

477 - تامر محمد جاد حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28482   وتم ايداعه بتاريخ    09-02-2023 برقم 

ايداع   1943 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  

478 - عبدالرحمن لطفى ربيع عبدالمحسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28494   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2023 برقم ايداع   1968 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  

479 - سيف وليد محى عبد الفتاح  شريك موصى   المقيد برقم قيد    28529   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2009 برقم ايداع   14692 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  

480 - كريم وليد محى  عبد الفتاح  شريك موصى   المقيد برقم قيد    28529   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2009 برقم ايداع   14692 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  

481 - ولء محيي عبدالفتاح مجاهد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    28529   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2009 برقم ايداع   14692 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  خروج

482 - عمر وليد محيى عبدالفتاح مجاهد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    28529   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2009 برقم ايداع   14692 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  

483 - وائل محي عبدالفتاح مجاهد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    28529   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2009 برقم ايداع   14692 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  خروج

484 - وسام محى عبدالفتاح مجاهد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    28529   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2009 برقم ايداع   14692 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  خروج

485 - محمد شوقي عبدالعزيز عبدالحميد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    26570   وتم ايداعه بتاريخ    

12-02-2023 برقم ايداع   2021 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  

486 - هشام حسام محمد احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28514   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-12 

برقم ايداع   2029 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  

487 - سماح فتحي حسن ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    28517   وتم ايداعه بتاريخ    12-02-2023 برقم 

ايداع   2033 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  
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488 - اميرة  فتحي  حسن  ابراهيم الشيتاني  مدير   المقيد برقم قيد    28517   وتم ايداعه بتاريخ    

12-02-2023 برقم ايداع   2033 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  - ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة.   يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير , ولهما منفردان أو مجتمعان في هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به هذا العقد أو قانون الشركات أو لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة. وللمديران مجتمعان أو منفردان الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات و الفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم 

الشركة و لصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

ولهما الحق في التوقيع على عقود تأسيس الشركات وفى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنيه والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

489 - بيشوى يحيى سلطان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28520   وتم ايداعه بتاريخ    12-02-2023 برقم 

ايداع   2046 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  

490 - بيشوى يحيى سلطان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28520   وتم ايداعه بتاريخ    12-02-2023 برقم 

ايداع   2045 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  

491 - محمود سامى شكرى عبدالمقصود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28521   وتم ايداعه بتاريخ    

12-02-2023 برقم ايداع   2047 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  

492 - دعاء سعيد محمود محمود ضاهر  مدير   المقيد برقم قيد    14056   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-2021 برقم ايداع   618 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  ويباشر المدير وظائفة لمدة غير 

محددة.

493 - سامح سعيد محمود محمود ضاهر  مدير   المقيد برقم قيد    14056   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-2021 برقم ايداع   618 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  استقاله

494 - خالد عبد المجيد ابراهيم الخطيب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28548   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2023 برقم ايداع   2142 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  

495 - احمد سالم على عبدالغفار  مدير فرع   المقيد برقم قيد    7595   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-14 

برقم ايداع   2218 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  

496 - احمد عثمان عبدالحميد السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    13591   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-2023 برقم ايداع   2169 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  

497 - محمد خميس حمد عبدالعزيز  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22216   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-2023 برقم ايداع   2185 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  

498 - محمود زاهر محمود اسماعيل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22216   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-2023 برقم ايداع   2175 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  

499 - مصطفى ابراهيم حسن غامرى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28470   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-2023 برقم ايداع   2216 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  

500 - محمد ابراهيم خميس محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28556   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-14 

برقم ايداع   2162 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  

501 - على حمدى على حسنين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28576   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-14 

برقم ايداع   2210 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  

502 - احمد محمد عوض داود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28597   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-15 

برقم ايداع   2270 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2023  بــ :  
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511 - احمد عباس احمد على  المكاوى  مدير   المقيد برقم قيد    27148   وتم ايداعه بتاريخ    2022-11-30 

برقم ايداع   13304 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  يمثل المديرالسيد احمد عباس احمد علي  الشركة 

منفرد في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما 

احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللمدير منفردا حق التعامل باسم 

الشركة وضم اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن 

راس المال وكل ذلك باسم الشركة وضم اغراضها ومذلك له الحق في التوقع علي عقود الشراء والقتراض 

والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة وصالحها وله 

الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق التوقيع علي عقود تاسيس الشركات وله حق توكيل او تفويض الغير 

في كل او بعض ما ذكر  والسيد / احمد سعد زغلول نعمان   مدير اداري بالشركه

512 - عادل منير نعوم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28548   وتم ايداعه بتاريخ    16-02-2023 برقم ايداع   

2372 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  

513 - شيرين طارق محمد السيد خالد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28615   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2023 برقم ايداع   2330 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  

514 - ابراهيم السيد على عبدالموجود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28641   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2023 برقم ايداع   2394 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2023  بــ :  

515 - محمد محمود محمد طنطاوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25   وتم ايداعه بتاريخ    

14-03-2018 برقم ايداع   27 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

516 - نورالدين بكيرعلى  كامل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25   وتم ايداعه بتاريخ    

14-03-2018 برقم ايداع   27 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

517 - عمرو مصطفى محمود طنطاوى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25   وتم ايداعه بتاريخ    

14-03-2018 برقم ايداع   27 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  و عضو مجلس ادارة

518 - خالد مصطفى محمود طنطاوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25   وتم ايداعه بتاريخ    

14-03-2018 برقم ايداع   27 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

519 - فاطمة محمد على الهوارى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25   وتم ايداعه بتاريخ    

14-03-2018 برقم ايداع   27 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  
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520 - احمد محمد محمود طنطاوى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    25   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-03-2018 برقم ايداع   27 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  يملك حق التوقيع علي 

معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس 

الدارة الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يحق لهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفرديين او 

مجتمعيين   للسيد / احمد محمد محمود طنطاوي رئيس مجلس الدارة منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع   الخاص بكافة 

اشكالها وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات والقروض 

والتسهيلت الئتمانية وفتح وغلق الحسابات وكافة التفاقات والتوقيع علي المستندات والوراق الخاصة بالجهات 

التية / الهيئة العامة للرقابة المالية علي الصادرات والواردات .والهيئة العامة للتنمية الصناعية .ومصلحة الجمارك 

. وجميع البنوك .ووزارة الصحة ومصالحها . ووزارة التموين ومصالحها . وجهاز 6 اكتوبر . وهيئة الستثمار . 

ومصلحة التسجيل التجاري . وشركات التصالت . وادارة الدفاع المدني . ووزارة البيئة . ووزارة الداخلية بكافة 

اداراتها .  وكذلك اجراءات البيع والتنازل والرهن والوكالة والكفالة والتوقيع علي الشيكات وصرف الموال . 

والتصرفات القانونية ولسيادته حق بيع وشراء اصول الشركة المادية والمعنوية للغير واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وفتح العتمادات المستندية والحسابات والسحب واليداع وكافة صور التعامل مع البنوك 

والمصارف وحق الفراج عن راسمال الشركة وكذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له منفردا الحق في 

التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت باسم الشركة ولصالحها امام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وامام كافة الجهات الحكومية والغير 

حكومية وكذلك في الصلح ةالقرار والنكار والبراء والطعن والتنازل لجميع التصرفات والقضايا امام مصلحة 

الشهر العقاري منفردا . وله منفردا الحق في توكيل المحامين والمحاسبين وتعين وعزل مستخدمي وكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم وله 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 توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ماذكر.

521 - وائل حاتم عبدالمجيد محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    143   وتم ايداعه بتاريخ    2018-03-25 

برقم ايداع   147 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  استقاله

522 - قاسم محمد عيد الحمادى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    143   وتم ايداعه بتاريخ    2018-03-25 

برقم ايداع   147 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  استقاله

523 - محمد فريد ابراهيم الحمادى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    143   وتم ايداعه بتاريخ    

25-03-2018 برقم ايداع   147 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

524 - ابراهيم محمد نذير الناصر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    143   وتم ايداعه بتاريخ    

25-03-2018 برقم ايداع   147 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أما الجهات الرسمية للشريكين مجتمعين أو منفردين ولهما الحق فى التعامل بإسم الشركة وضمن 

أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم 

وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع البنوك 

والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال لصالحها وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى الشركة ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك بإسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد 

والجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر . فيما عدا القتراض والرهن والبيع والتنازل 

بإسم الشركة ولصالحها فيكون التوقيع للشريكين مجتمعين فقط وكذلك يكون الشريكين مسئولين بالتضامن عن كافة 

الضرائب والرسوم المستحقة على الشركة من بداية   النشاط وحتى تاريخه.

525 - محمد فوزى محمد سيد احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    143   وتم ايداعه بتاريخ    

25-03-2018 برقم ايداع   147 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  استقاله
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526 - محمد عبد اللطيف محمد غنيمه  مدير   المقيد برقم قيد    14405   وتم ايداعه بتاريخ    2021-02-14 

برقم ايداع   1174 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

527 - ياسر عبداللطيف محمد غنيمه  مدير   المقيد برقم قيد    14405   وتم ايداعه بتاريخ    2021-02-14 

برقم ايداع   1174 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

528 - نسمه محمد فريد فؤاد مصطفى الجوهرى  مدير   المقيد برقم قيد    14405   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-2021 برقم ايداع   1174 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا 

ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللمديرون مجتمعين او منفردين 

الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير حكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها.  وللمديرون مجتمعين فقط سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات والفراج 

عن رأس المال والتوقيع على عقود  القتراض والرهن والتوقيع على الشيكات وإستصدار شهادات وخطابات 

الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم حق قبض ودفع مبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية و التجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه 

بالنقد او الجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

529 - محمد عبد الجليل عبد الفتاح عبد الجليل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22216   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2023 برقم ايداع   2453 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

530 - حسين حسن احمد بدر شلبي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22216   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2023 برقم ايداع   2454 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

531 - محمد رضا احمد عيسوى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22216   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-19 

برقم ايداع   2452 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  
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532 - هانى احمد احمد احمد رزق  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27165   وتم ايداعه بتاريخ    

30-11-2022 برقم ايداع   13331 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  يملك حق التوقيع على معاملت 

الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة, وللمجلس الحق 

في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا  حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.  

وللسيد/ هانى أحمد أحمد أحمد رزق - رئيس مجلس الدارة تمثيل الشركة أمام القضاء منفردا ويكون لى اثنين 

مجتمعين من الثلثة السيد / هانى أحمد أحمد أحمد رزق - رئيس مجلس الدارة و السيد / حسين نبيل حسين 

عبدالعزيز- عضو مجلس الدارة و السيد/ محمد ناصر عبدالراضى السيد حسين - عضو مجلس الدارة فى تمثيل 

الشركة أمام الغير وتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام كافة الجهات والمصالح الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص, واتخاذ الجراءات اللزمة للتوقيع على عقود تعديل الشركة وكافة 

الطلبات والوراق والمستندات أمام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية, وشركة 

مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي والبورصة المصرية, ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق والسجل التجاري 

والغرف التجارية ومصلحة الضرائب العامة والقيمة المضافة بجميع أنواعها وجميع مأمورياتها وهيئات وزارة 

الستثمار, وهيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة السادس من اكتوبر وكذلك التوقيع نيابة عنها بصفة عامة أمام 

جميع الجهات سالفة الذكر, وكذلك استلم وتسليم والتوقيع على جميع الوراق الخاصة بالسجل التجاري والشهر 

العقاري والعلمات التجارية والتأمينات الجتماعية واتحاد الغرف الصناعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات 

والواردات ومصلحة الجمارك, ومكاتب العمل ومكاتب تراخيص العمل, وجميع إدارات المرور, وشركات 

وادارات الكهرباء والغاز والتليفونات. كما لهم الحق في تمثيل الشركة أمام جميع البنوك وكافة فروعها وفتح وغلق 

الحسابات البنكية لدى جميع البنوك والتعامل عليها وطلب إصدار دفاتر الشيكات و الحق في السحب واليداع 

وتحويل الكمبيالت والشيكات والتحويلت البنكية والقتراض و الرهن لصول الشركة وكافة المعاملت البنكية و 

التوقيع على الشيكات و كافة المعاملت التى تخص العمل اليومى للشركة و تيسير سير العمل ولهم حق توكيل أو 

تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

533 - حسن محمود السيد حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28648   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-19 

برقم ايداع   2418 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

534 - احمد حنفى شلقامى معوض  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    2923   وتم ايداعه بتاريخ    

29-11-2018 برقم ايداع   3600 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريكان المتضامنان السيد/ احمد حنفى شلقامى معوض )مدير وشريك( والسيد/ 

محمد احمد محمد عبده احمد )مدير وشريك( ) مجتمعان او منفردان (  ولهما  الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير الحكومية والقطاع العام والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ووزارة 

السياحة وهيئة التامينات الجتماعية والسجل التجارى والغرفة التجارية والشهر العقارى ومصلحة الضرائب 

والضرائب العامة على المبيعات0والمرور والجمارك والتعامل الدارى من تعيين الموظفين وفصلهم والتعامل مع 

كافة الهيئات والمصالح الحكومية اللزمة لدارة الشركة وكذلك لهما  حق التوقيع امام وزارة السياحة والسياحة 

الدينية ومراجعة ملفات الحج والعمرة والتعاقدات الخارجية والداخلية والتعامل مع الوكيل السعودى فى حجز 

الفنادق وكذلك لهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد اوبالجل وكذلك لهما حق التعامل امام 

المرور واستخراج الرخص وشهادات البيانات والمخالفات واستلم اللوحات المعدنية والتجديد والترخيص والتعامل 

مع الضرائب والتامينات بخصوص جميع السيارات وتغيير وتحويل اللوحات المعدنية ورفع الحظر عن السيارات 

باسم الشركة ولمصلحتها  ولهما حق التوقيع والتعامل امام  جميع البنوك  والمصارف من سحب  وايداع والتوقيع 

على الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان والتوقيع على عقود القرض والرهن   وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف  داخل جمهورية مصر العربية وخارجها وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها ولهما حق التوقيع على ملفات الحج والعمرة امام وزارة السياحة ولهما ) مجتمعان فقط ( حق بيع وشراء 

السيارات للنفس او للغير باسم الشركة ولمصلحتها ويجوز  لهما  حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض 

ماذكر مع بقاء السيدة / فائزة ابراهيم عبد العزيز شرف مديرة مسئولة من الناحية السياحية.

Page 272 of 275 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

535 - انور محمود عبداللطيف عيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22216   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2023 برقم ايداع   2486 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  

536 - هاجر عطا لطفى احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22216   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-20 

برقم ايداع   2488 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  

537 - يوسف احمد محمد كمال محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22216   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2023 برقم ايداع   2487 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  

538 - اميل اديب فرج غابيوس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22216   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-20 

برقم ايداع   2508 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  

545 - طلعت السعيد محمد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    19962   وتم ايداعه بتاريخ    25-11-2021 برقم 

ايداع   9818 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2023  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقاتها مع الغير, وله منفرد 

في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها في ماعدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او 

القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة و للمدير منفرد الحق في التعامل بأسم الشركة و ضمن أغراضها امام 

جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف بين سحب و إيداع و فتح حسابات و كافة التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف و التوقيع على الشيكات و الفراج عن رأس المال و حق القتراض و الرهن و كل ذلك بأسم الشركة 

و لصالحها و كذلك له حق التوقيع على عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و له 

الحق في التوقيع على عقود تاسيس الشركات و فى تعيين و عزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم و 

أجورهم و كل ذلك بأسم الشركة و لصالحها و له حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة 

السندات الذنيه و التجارية و إبرام كافة العقود و المشاركات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل و للمدير الحق في إنشاء فروع أو وكالت للشركة داخل المملكة العربية السعودية و له حق توكيل أو 

تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

546 - بيشوى صفوت نبيه قلدس  مدير   المقيد برقم قيد    19962   وتم ايداعه بتاريخ    25-11-2021 برقم 

ايداع   9818 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2023  بــ :  استقاله

547 - محمد احمد محمد السيد جوهر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    12938   وتم ايداعه بتاريخ    

22-02-2023 برقم ايداع   2668 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

548 - محمد عبد ا محمد محمد حسن  مدير   المقيد برقم قيد    14145   وتم ايداعه بتاريخ    2021-02-01 

برقم ايداع   757 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

549 - احمد محمد محمد حسن عبيد  مدير   المقيد برقم قيد    14145   وتم ايداعه بتاريخ    2021-02-01 

برقم ايداع   757 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  يمثل المديرون السيد / احمد محمد محمد حسن عبيد 

و السيد / محمد عبد ا محمد محمد الشركة فى علقتهم مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمهم فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد  الشركة او القانون او اللئحة التنفيذية 

للجمعية العامة وللمديرين محتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية والغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالها وكذلك التعامل  مع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح الحسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع على 

الشيكات والفراج عن راس المال وحق التوقيع على العقود القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها 

وكذلك لهم الحق التوقيع على عقود الشراء و البيع والرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية والراضى 

والسيارات ولهما الخق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او الجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير 

فى كل او بعض ما ذكر

550 - عادل محمد عبدا محمد  مدير   المقيد برقم قيد    14145   وتم ايداعه بتاريخ    01-02-2021 برقم 

ايداع   757 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  استقاله
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551 - سيد عبد الحميد احمد على  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28736   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-22 

برقم ايداع   2631 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

552 - ديفيد جرجس سليم عطيه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28753   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-22 

برقم ايداع   2670 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

553 - وائل وليد ابراهيم سلم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28757   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-22 

برقم ايداع   2676 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

554 - رامى ماجد شوقى حليم  مصرى  مدير   المقيد برقم قيد    19320   وتم ايداعه بتاريخ    2021-10-26 

برقم ايداع   8779 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2023  بــ :  استقاله

555 - محمد جمال شعبان قطب  مدير   المقيد برقم قيد    19320   وتم ايداعه بتاريخ    26-10-2021 برقم 

ايداع   8779 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2023  بــ :  استقاله

556 - احمد نبيل محمد عنانى  مدير   المقيد برقم قيد    19320   وتم ايداعه بتاريخ    26-10-2021 برقم 

ايداع   8779 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2023  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا في 

هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أوالقانون أو 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللمدير منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومة وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف والتوقيع علي 

الشيكات و الفراج عن رأس المال وحق والقتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق 

التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وله الحق في تعيين و عزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

557 - محمود عبدالرازق صالح عيسى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    24677   وتم ايداعه بتاريخ    

23-02-2023 برقم ايداع   2691 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2023  بــ :  

558 - مصطفى احمد سيد ابو الغيط  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28769   وتم ايداعه بتاريخ    

23-02-2023 برقم ايداع   2710 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2023  بــ :  

559 - عادل السعيد محمود القصيرى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28777   وتم ايداعه بتاريخ    

23-02-2023 برقم ايداع   2732 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2023  بــ :  

560 - هشام رمضان عبد المعز عبد النبى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28784   وتم ايداعه بتاريخ    

26-02-2023 برقم ايداع   2768 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2023  بــ :  

561 - حاتم محمد ابو السعود حافظ  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28784   وتم ايداعه بتاريخ    

26-02-2023 برقم ايداع   2765 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2023  بــ :  

تجديد افراد

1 - مقام للنتاج السينمائى لصاحبها ) سيف على عريبى ( وفقا لحكام قانون 72 لسنة 2017  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   27   قيدت فى   14-03-2018 برقم ايداع    29 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2028-03-13
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تجديد شركات

1 - كورال جيمسcoral gems   شركة سبق قيدها برقم :   23797  قيدت فى  14-02-2018 برقم ايداع   

7499 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/02/2028  12:00:00ص

2 - ايمن ماهر قرنى محمد يوسف وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   25982  قيدت فى  18-02-2008 برقم 

ايداع   3397 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/02/2028  

12:00:00ص

3 - جلوبال ماركتينج للتسويق السياحى Global marketing   شركة سبق قيدها برقم :   25135  قيدت فى  

14-12-2017 برقم ايداع   49731 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/12/2027  12:00:00ص

4 - سيـــــرا لصيانة وخدمة السيارات   شركة سبق قيدها برقم :   22485  قيدت فى  29-01-2008 برقم ايداع   

1886 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/01/2028  12:00:00ص

5 - فيوتشر للحاق العماله المصرية للعمل بالخارج   شركة سبق قيدها برقم :   28886  قيدت فى  

19-02-2014 برقم ايداع   4245 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/02/2024  12:00:00ص

6 - فاروس للتمويل متناهي الصغر          PHAROS MICROFINANCE   شركة سبق قيدها برقم :   

23993  قيدت فى  04-02-2018 برقم ايداع   5460 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  03/02/2028  12:00:00ص

   AL  ATAABI  CONSTRUCTION   COMPANY   ACC                    7 - العتابي للنشاءات

شركة سبق قيدها برقم :   21862  قيدت فى  31-12-2007 برقم ايداع   26749 وفى تاريخ  2023-02-15  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/12/2027  12:00:00ص

8 - شركه زاروكس ايجيبت لتصنيع الثلج علي حسن سلم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   26620  قيدت 

فى  21-01-2003 برقم ايداع   1000003 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  20/01/2028  12:00:00ص

9 - معامل جراند للتحاليل الطبية Grand clinical laboratories   شركة سبق قيدها برقم :   24075  

قيدت فى  12-12-2017 برقم ايداع   49052 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  11/12/2027  12:00:00ص

10 - جي اف اس لخدمات الحراسة GFS for guarding service ) ش .م .م (   شركة سبق قيدها برقم :   

25  قيدت فى  14-03-2018 برقم ايداع   27 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  13/03/2028  12:00:00ص

11 - شركة الصاف للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   شركة سبق قيدها برقم :   10  قيدت فى  

13-03-2018 برقم ايداع   10 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/03/2028  12:00:00ص

12 - كايرو للتأجير التمويلى             Cairo Leasing Corporation ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   

24079  قيدت فى  01-03-2018 برقم ايداع   10289 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  29/02/2028  12:00:00ص

13 - جى.اس.ايه جرين لين لند سكيب G.S.A   شركة سبق قيدها برقم :   199  قيدت فى  2018-03-28 

برقم ايداع   204 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/03/2028  

12:00:00ص
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