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قيود الشركات

1 - محمد عبد الحكيم راتب عمر و شركاه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم 

ايداع    62 ورقم قيد  557    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع لصق الدوكو و اللصق النشائي 

والسلوتيب وكافة المواد اللصقة و المنتجات الورقية و البلستيكية وورق الصنفرة بأنواعها و المنتجات الخشبية 

و المشغولت المعدنية والحدايد و البويات ومستلزمات مواد البناء والديكور ومواد العزل و التوكيلت التجارية . 

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ، ول ينشئ تأسيس 

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

المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . تلتزم الشركة بافراد حسابات مالية ومركز مالي 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحة التنفيذية وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها 

في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته مع عدم تمتع النشطة خارج 

قانون الستثمار المشار اليه بالضمانات والحوافز الواردة به و بلئحته التنفيذية تتعهد الشركة بممارسة النشاط 

الوارد بالمجلت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج 

عن تلك المجالت مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية و على الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة بورسعيد المحلت أرقام 5،4،3 الكائنين ببرج المتوكلين - 

شارع عاطف السادات - تقسيم شاطئ المل

International Track Logistics -  2 - شركة إنترناشيونال تراك لوجستيكس - ايجيبت - أي تي ال اى

Egypt - I.T.L.E  شركة  رأس مالها 30,000,000.000 قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    81 

ورقم قيد  559    مركز عام  عن الخدمات اللوجستية فيما عدا النقل والشحن البرى و تقديم خدمات الشحن 

الدولي البحري والجوي فيما عدا الطرود البريدية و  التوكيلت الملحية 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 بورسعيد مكتب رقم 4 بالدور المسروق -

  بالعقار رقم 35 - شارع أوجينا سابقا وحاليا شارع صفية زغلول

3 - الصناعة المصرية للتصدير Egyptian Industry for Exporting شركة  رأس مالها 

250,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    96 ورقم قيد  562    مركز عام  عن التصدير و 

عموم التجارة و عموم التسويق فيما عدا التسويق الليكتروني والعقاري وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان 

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

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

القانون  بجهة محافظة بورسعيد محل رقم 5 أ / 1 عمارات السكان والتعمير - عقار 262 أ - شارع سعد زغلول 

- الزهور - بورسعيد .

Page 3 of 15 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

4 - انتيجرا شيبنج اند تريد                       Integra Shipping And Trade شركة  رأس مالها 

2,000,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    98 ورقم قيد  563    مركز عام  عن الخدمات 

اللوجستية فيما عدا النقل والشحن البرى و تقديم خدمات الشحن الدولي البحري والجوي للبضائع فيما عدا الطرود 

البريدية و التوريدات العمومية و الستيراد والتصدير و التوكيلت الملحية و تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين 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 وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة و يجوز للشركة أن 

تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على 

تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا  

لحكام القانون  بجهة محافظة بورسعيد مشروع إسكان أبراج محمد على ارض بروتكس - برج المعمورة عمارة 

4 شقة 19 الدور الخامس -
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فروع الشركات

1 - بتروبار لخدمات تموين السيارات Petrobar   قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    70 ورقم قيد   

321   فرعى  عن 1_ إقامة و تشغيل محطة لخدمة و تموين و صيانة السيارات 2_ تسويق المنتجات البترولية . 

3_ إقامة و تشغيل و إدارة المطاعم و الكافيتريات و تقديم المأكولت و المشروبات ) فيما عدا الكحولية ( و التيك 

أواي . و ذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة . و يجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول أعمال  

شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فى شركة 

أخرى أو معها أو تتحول الى شركة من طبيعة أخرى و ذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة بورسعيد 

موقع ممارسة النشاط : حوض بورسعيد نمرة )3( قسم اول - ضمن القطع ارقام )105 ، 106( طريق بورسعيد / 

السماعيلية حى الجنوب بورسعيد

2 - الشركه الدوليه للخدمات البريديه) ايجي سيرف (   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    83 ورقم قيد   

560   فرعى  عن العمل في مجال الخدمات البريدية وللشركة في سبيل تحقيق غرضها القيام بالعمال التية:  1/ 

طباعة وتغليف ونقل المراسلت والفواتير والشيكات والبطاقات البلستيكية بكافة أنواعها.  2/ تسهيل تحصيل 

فواتير التليفونات والكهرباء والمياه والغاز وأقساط التأمين والقروض وخلفه نيابة  عن الهيئات الحكومية 

والشركات والبنوك.  3 /تسهيل توصيل المعاشات إلى المستحقين في محال إقامتهم.  4 /تقديم الخدمات التسويقية 

للعملء رفق كشوف الحسابات والمراسلت المرسلة لهم.  5 /العمل في مجال نظم المعلومات الجغرافية وإنتاج 

نشاط الستعلم الميداني.  7 / نشاط الحفظ  وبيع الخرائط الرقمية مع استصدار التراخيص اللزمة.  6 /

نشاط  اللكتروني   الرشفة للمستندات والمايكروفيلم.  8 / نشاط خدمات الدفع والتحصيل اللكتروني.  9 

تحصيل الديون المتعثرة لعملء البنوك والشركات.  10 /نشاط التخليص الجمركي.  11 / نشاط تنظيف ماكينات 

الصراف اللي ATM للبنوك.  12 / القيام بأعمال وأنشطة وخدمات الوكالة المصرفية )بما تشمله من خدمات 

مصرح بها من الجهات المختصة( لصالح البنوك.  13 / نشاط الشحن الدولي.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة أن تكون لها 

مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تستحوذ عليها أو تلحقها 

بها وذلك طبق ا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة بورسعيد افتتاح فرع/ الشقه رقم 2 بالدور الول 

برج الطحان - شارع عبدالفتاح الجمل - طرح البحر
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3 - اوتوموبيلك لتجارة السيارات AUTOMBILAK CAR TRADING CO. S.A.E   قيدت فى   

21-02-2023 برقم ايداع    95 ورقم قيد   561   فرعى  عن اصبح غرض الشركة هو :   الستيراد 

والتصدير 

  تجارة وتوزيع وبيع وشراء جميع أنواع الطارات والبطاريات 

  تجارة وتوزيع وبيع وشراء الدراجات النارية بجميع أنواعها والمركبات ذات الثلث عجلت بجميع أنواعها 

  بيع وشراء وتجارة وتوزيع السيارات بكافة أنواعها الجديد منها والمستعمل لحسابها وحساب الغير 

  البيع بالعمولة.

  بيع وشراء وتجارة وتوزيع قطع غيار السيارات ومستلزماتها وإكسسوارتها وكل ما يخص السيارات 

  إقامة وتشغيل وإدارة مراكز صيانة وخدمة السيارات 

   إقامة وتشغيل وإدارة محطات تموين السيارات 

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة .

كما تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين

ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التى قد 

تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك 

طبقا  لحكام القانون.  بجهة محافظة بورسعيد شارع مصطفي كامل بجوار مستودع التعيينات بالقوات المسلحه في 

اتجاه منفذ الرسوه

 محو - شطب

رأس المال

العناوين 

النشاط
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الكيان القانوني

السم والسمة

الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - شركة بنس للتوكيلت التجارية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    41 قيدت فى 20-10-2019 برقم ايداع   

52 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع بناء على التأشير الوارد من مكتب سجل 

تجارى القاهره المميز

2 - شركة بنس للتوكيلت التجارية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    41 قيدت فى 27-08-2019 برقم ايداع   

53 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع بناء على التأشير الوارد من مكتب سجل 

تجارى القاهره المميز
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رأس المال

1 - اطلس للستثمار والتنميه العمرانيه تم نقل السجل من استثمار اسماعليه برقم 8360 الي مكتب استثمار 

بورسعيد برقم 28 فى 2019 9 23 شركة سبق قيدها برقم     28 قيدت فى 20-03-2019 برقم ايداع    30وفى 

تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  5,000.000

2 - اطلس لدارة المشروعات شركة سبق قيدها برقم     29 قيدت فى 20-05-2019 برقم ايداع    31وفى تاريخ  

05-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000,000.000

3 - عبد القادر محمد عبد القادر صقر وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     123 قيدت فى 29-07-2020 برقم 

ايداع    59وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  4,800,000.000

ALF LILA WA LILA AQUA PARK  4 - الف ليلة وليلة اكوابارك بورسعيد لدارة الفنادق

PORTSAID FOR HOTELS )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     87 قيدت فى 29-01-2020 برقم 

ايداع    10وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  10,393,700.000
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العناوين

1 - شركة بنس للتوكيلت التجارية ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     41 قيدت فى 20-10-2019 برقم ايداع    

52وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد الغاء الفرع بالعنوان / المحل رقم 1 

عمارة ) 1 / 4 ( بلوك 19 القابوطى طريق الشاحنات

2 - شركة بنس للتوكيلت التجارية ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     41 قيدت فى 27-08-2019 برقم ايداع    

53وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد الغاء الفرع بالعنوان / المحل رقم 9 

عمارة أ - برج السلم مشروع الجمعية التعاونية حى الزهور بور سعيد

3 - أسكوب للكرتون و الدعايه شركة سبق قيدها برقم     154 قيدت فى 06-10-2020 برقم ايداع    101وفى 

تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد قرية النورس - جنوب سهل بورسعيد - رقم 

قطعة 473

4 - احمد محمد عبد العظيم عيسى وشريكة شركة سبق قيدها برقم     499 قيدت فى 05-10-2022 برقم ايداع    

245وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط محطة دمياط شطا الكائنه ناحيه غيط 

النصارى طريق دمياط بورسعيد و بذلك يتم نقل القيد

5 - بتروبار لخدمات تموين السيارات Petrobar شركة سبق قيدها برقم     321 قيدت فى 28-09-2021 برقم 

ايداع    175وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد موقع ممارسة النشاط : 

حوض بورسعيد نمرة )3( قسم اول - ضمن القطع ارقام )105 ، 106( طريق بورسعيد / السماعيلية حى 

الجنوب بورسعيد

6 - فيليكس للتوكيلت الملحيه FELIX MARITIME AGENCY ) تم نقل السجل من مكتب سجل استثمار 

إسماعليه برقم 8000 الى مكتب سجل استثمار بورسعيد برقم 2   فى 26  8  2019 ( شركة سبق قيدها برقم     

2 قيدت فى 23-09-2018 برقم ايداع    2وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة 40 أ حى الملتقى العربى شقة رقم 2 بالدور الرضى مساكن شيراتون

7 - ايهاب مصطفى السيد الوصيف و شريكته شركة سبق قيدها برقم     236 قيدت فى 16-03-2021 برقم 

ايداع    52وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة جنوب سيناء قطعة الرض الكائنه 

بمنطقه العصله

8 - السلم للحاويات      EL Salam For Containers شركة سبق قيدها برقم     276 قيدت فى 

06-07-2021 برقم ايداع    110وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية موقع 

ممارسة النشاط الصناعى القطعه رقم 174 المنطقة الصناعية - ارض المطورين - منطقة 710 فدان بجنوب 

العاشر بمدينة العاشر من رمضان

9 - السلم للحاويات      EL Salam For Containers شركة سبق قيدها برقم     276 قيدت فى 

06-07-2021 برقم ايداع    110وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد 

عمارة رقم 135 بمساكن ال 5000 وحده - شقة 7 - الزهور - بورسعيد

10 - احمد فؤاد محمد محمد عبد السلم كراويه وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     290 قيدت فى 2021-08-16 

برقم ايداع    137وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد محل رقم 117 

بالعماره رقم 117 ال 5000 وحده
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النشاط

1 - اطلس للستثمار والتنميه العمرانيه تم نقل السجل من استثمار اسماعليه برقم 8360 الي مكتب استثمار 

بورسعيد برقم 28 فى 2019 9 23 شركة سبق قيدها برقم     28 قيدت فى 20-03-2019 برقم ايداع    30 

وفى تاريخ  05-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح الستثمارات الخدميه بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة 

والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم و المقاولت العمومية والتوريدات العامة و إقامة الفنادق الثابته ، 

والموتيلت والشقق والجنحه الفندقية والقري السياحية ، و النشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او 

ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية واستكمال المنشات الخاصة بها والتوسع فيها ، علي ال يقل مستوي الفنادق 

والموتيلت والشقق والجنحه الفندقية والقري السياحية عن ثلثة نجوم واليزيد اجمالي مساحة الوحدات المبيعه 

منها علي نصف اجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة أن تشترك باي 

وجة من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في 

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

2 - اطلس لدارة المشروعات شركة سبق قيدها برقم     29 قيدت فى 20-05-2019 برقم ايداع    31 وفى 

تاريخ  05-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح 1-المقاولت العامة والستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية ، 

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

سجل الوكلء التجاريين وفقا لحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقيد في سجل المستوردين وفقا لحكام القانون 

121 لسنه 1982 وتعديلتهم .  2- اقامة الفنادق الثابتة ، والموتيلت ، والشقق والجنحة الفندقية ، والقري 

السياحية ، والنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية ، 

واستكمال المنشات الخاصة بها والتوسع فيها ، علي أل يقل مستوي الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية 

والقري السياحية عن ثلث نجوم وأل يزيد اجمالى مساحة الوحدات المبيعة منها علي نصف اجمالي المساحات 

المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع فيما عدا أنشطة المتعلقة بالتطوير العقاري.  3-ادارة المشروعات  واعمال 

الصيانة  وتنسيق الحدائق ومكافحة الفات والنظافة و إدارة المنشات السكنية.  6-التوريدات العمومية .  وذلك دون 

الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة 

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

قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون .

3 - احمد محمد عبد العظيم عيسى وشريكة شركة سبق قيدها برقم     499 قيدت فى 05-10-2022 برقم ايداع    

245 وفى تاريخ  06-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اقامة وادارة محطات استقبال الغاز الطبيعي او اعداده 

للتوزيع اومد شبكات الغاز من و مواقع النتاج الى مواقع الستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلت 

المتخصصة او النابيب ) ول يشمل ذلك نقل البترول( و معالجة السطح و الترسيبات و صيانة معدات الحفر و 

المضخات البترولية و اقامة وادارة وتشغيل محطة خدمات وتموين السيارات و تجارة المواد البترولية والكيماوية 

والزيوت بكافة انواعها و اقامة وادارة وتشغيل مركز خدمة وصيانة السيارات و النشطة المرتبطة بالملحات 

الطبيعية أو الصناعية او الملح الصخرى و العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانه و اقامة وتشغيل وادارة 

المطاعم والكافيتريات الثابتة لتقديم جميع انواع المشروبات ) عدا الكحولية ( وتقديم جميع انواع المأكولت والتيك 

اوى و اقامة وتشغيل وادارة سوبر ماركت و على الشركة افراد حسابات مالية و مركز مالى مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار و لئحتة التنفيذية و حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز 

الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 و لئحته مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار الية 

بالضمانات و الحوافز الواردة به و بلئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و على 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .
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4 - احمد محمد عبد العظيم عيسى وشريكة شركة سبق قيدها برقم     499 قيدت فى 05-10-2022 برقم ايداع    

245 وفى تاريخ  06-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اقامة وادارة محطات استقبال الغاز الطبيعي او اعداده 

للتوزيع اومد شبكات الغاز من و مواقع النتاج الى مواقع الستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلت 

المتخصصة او النابيب ) ول يشمل ذلك نقل البترول( و معالجة السطح و الترسيبات و صيانة معدات الحفر و 

المضخات البترولية و اقامة وادارة وتشغيل محطة خدمات وتموين السيارات و تجارة المواد البترولية والكيماوية 

والزيوت بكافة انواعها و اقامة وادارة وتشغيل مركز خدمة وصيانة السيارات و النشطة المرتبطة بالملحات 

الطبيعية أو الصناعية او الملح الصخرى و العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانه و اقامة وتشغيل وادارة 

المطاعم والكافيتريات الثابتة لتقديم جميع انواع المشروبات ) عدا الكحولية ( وتقديم جميع انواع المأكولت والتيك 

اوى و اقامة وتشغيل وادارة سوبر ماركت و على الشركة افراد حسابات مالية و مركز مالى مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار و لئحتة التنفيذية و حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز 

الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 و لئحته مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار الية 

بالضمانات و الحوافز الواردة به و بلئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و على 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .

5 - ايهاب مصطفى السيد الوصيف و شريكته شركة سبق قيدها برقم     236 قيدت فى 16-03-2021 برقم ايداع    

52 وفى تاريخ  14-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح 1-اقامة وتشغيل القري السياحية والفنادق )الثابتة ( 

والموتيلت مستوي ل يقل عن ثلثة نجوم وطاقة ايوائية ل تقل عن خمسين غرفة والنشطة المكملة او المرتبطة 

بما ذكر من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية واستكمال المنشأت الخاصة بها والتوسع فيها ، على أل يقل 

مستوي الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وأل يزيد اجمالى مساحة 

الوحدات المبيعة منها على نصف اجمالى المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع .  2-اقامة وتشغيل وادارة 

المخيمات السياحية .  3-السياحة العلجية للمرضى وذلك بتنظيم اجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز الطبية 

والعلجية ،وغيرها مما يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بالصحة بالتنسيق مع الوزير المختص بالسياحة .  

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

هذة النشطة .

6 - المصرية استيل للصناعات الهندسية و المعدنية شركة سبق قيدها برقم     420 قيدت فى 06-04-2022 برقم 

ايداع    91 وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح إقامة وتشغيل مصنع للصناعات المعدنية 

وتشكيل الحديد وتصنيع الجمالونات والكريتال وتشكيل الصاج بكافة أنواعه) ما عدا صناعة الحديد واللومنيوم ( 

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 أعمال شبيهة بأعمالها او 

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

وذلك طبقا لحكام القانون

الكيان القانونى
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :05-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 29   وتم ايداعه 

بتاريخ 20-05-2019 برقم ايداع    31 الى   اطلس لدارة المشروعات

2 -  فى تاريج :09-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 321   وتم ايداعه 

Petrobar بتاريخ 28-09-2021 برقم ايداع    175 الى   بتروبار لخدمات تموين السيارات

3 -  فى تاريج :15-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 123   وتم ايداعه 

بتاريخ 29-07-2020 برقم ايداع    59 الى   عبد القادر محمد عبد القادر صقر وشريكيه

4 -  فى تاريج :23-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 420   وتم ايداعه 

بتاريخ 06-04-2022 برقم ايداع    91 الى   المصرية استيل للصناعات الهندسية و المعدنية
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الشخاص

1 - محمد مصطفي احمد عبد اللطيف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    2   وتم ايداعه بتاريخ    2018-09-23 

برقم ايداع   2 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2018  بــ :  

2 - ايهاب السيد حسن سليمان  مدير   المقيد برقم قيد    28   وتم ايداعه بتاريخ    20-03-2019 برقم ايداع   

30 تم التأشير فى تاريخ 20-03-2019  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير و له في هذا الصدد 

أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته 

التنفيذية للجمعية العامة وللمديرالحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ويمثل الشركة في التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال و القتراض 

والرهن واستصدار شهادات وخطابات الضمان وحق القتراض والرهن وكفالة  الغير والكفالة من الغير وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع و الرهن أصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية و الراضي والسيارات والمنقولت وله حق التوقيع امام مصلحة الشهر العقاري 

والتعامل مع السجل التجاري ومصلحة الضرائب وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعيين 

عزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله الحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشترطات والصفقات و عقود المعاوضه التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

3 - لؤى فاروق حسين الجمل  مدير   المقيد برقم قيد    308   وتم ايداعه بتاريخ    06-09-2021 برقم ايداع   

159 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2021  بــ :  يمثل المديران الشركة مجتمعين او منفردين في علقتها مع الغير 

و لهما في هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او 

القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللمديران الحق  مجتمعين او منفردين في التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم ويمثل الشركة في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج 

عن راس المال و القتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع أصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية و الراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما 

الحق في تعيين عزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما الحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشترطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

4 - محمد لؤى فاروق حسين الجمل  مدير   المقيد برقم قيد    308   وتم ايداعه بتاريخ    06-09-2021 برقم 

ايداع   159 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2021  بــ :  
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5 - ايهاب السيد حسن سليمان  مدير   المقيد برقم قيد    29   وتم ايداعه بتاريخ    20-05-2019 برقم ايداع   

31 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله في هذا الصدد اوسع 

السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية 

للجمعية العامه. وللمدير الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير 

الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و يمثل الشركه في التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات والفراج عن رأس المال 

والقتراض والرهن واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكفاله الغير والكفاله من الغير  

وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن اصول 

الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت وله الحق في التوقيع امام مصلحه الشهر العقاري 

والتعامل مع السجل التجاري ومصلحه الضرائب وكل ذلك بأسم الشركه وضمن اغراضها وله الحق فى تعيين 

وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم  ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات وعقود المعاوضه  التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.

6 - هاجر محمد عبد القادر محمد السيد ناصف  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    123   وتم ايداعه بتاريخ    

29-07-2020 برقم ايداع   59 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2023  بــ :  متخارج من الشركة و إدارتها

7 - ساره محمد عبد القادر محمد السيد ناصف  شريك موصى   المقيد برقم قيد    123   وتم ايداعه بتاريخ    

29-07-2020 برقم ايداع   59 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2023  بــ :  تعديل الصفه من شريك متضامن الى 

شريك موصى

8 - سمر محمد عبد القادر محمد السيد ناصف  شريك موصى   المقيد برقم قيد    123   وتم ايداعه بتاريخ    

29-07-2020 برقم ايداع   59 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2023  بــ :  متخارجه من الشركة و إدارتها

9 - سوزى محمد عبد القادر محمد السيد ناصف  شريك موصى   المقيد برقم قيد    123   وتم ايداعه بتاريخ    

29-07-2020 برقم ايداع   59 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2023  بــ :  متخارجه من الشركة و إدارتها

10 - عبد القادر  محمد  عبد القادر  صقر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    123   وتم ايداعه بتاريخ    

29-07-2020 برقم ايداع   59 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2023  بــ :  

11 - حماده  عبد الحق  عبده  عبد الحق  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    123   وتم ايداعه بتاريخ    

29-07-2020 برقم ايداع   59 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2023  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن السيد / عبد القادر محمد عبد القادر صقر منفردا وله الحق في 

التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على 

الشيكات وفتح حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضى والسيارات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

أغراضها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والتوقيع أمام مصلحة الشهر العقاري والتعامل مع السجل  التجاري ومصلحة الضرائب وله الحق في 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

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

الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر فيما عدا الشريك الموصي .
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تجديد افراد

تجديد شركات
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