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قيود أفراد

1 - بابك الجديد للستثمار العقارى والتسويق العقارى لصاحبها )عادل عبد الباسط على محمد على( تاجر فرد  

رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 8912 ورقم قيد 201855    محل رئيسى  عن 

النشطة داخل ق 72  الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج 

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

وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  . 356 لسنة 2008  النشطة خارج ق 72  - التسويق العقارى  مع افراد 

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

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

بالدور الول يمين الصاعد فوق الرضى رقم 12 - ش/

الدكتور/محمد مندور - رابعة العدوية -

2 - حورس لتجارة مواد البناء والمقاولت العامة لصاحبها )محمود جمال عبدالستار بكرى( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 8988 ورقم قيد 201871    محل رئيسى  عن : أنشطة داخل 

قانون 72 لسنة 2017  تجاره الجمله والتجزئه وعلى الخص لمواد البناء بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

الجديدة  : أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  المقاولت العامة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 32 ش داير 

الناحية منية البرج -

3 - صباح سعد الدين محمد حسين لصاحبها )صباح سعدالدين محمد حسين( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 

قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 9015 ورقم قيد 201879    محل رئيسى  عن -اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل 

وتشغيل المعادن.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع خراطيم 

ومستلزمات الري العادية وبالتنقيط وقطع ووصلت بلستيكية والرولت والكياس  والعبوات والصناديق 

والنابيب والمواسير والخراطيم البلستيكية.  - اقامة وتشغيل مصنع للغزل والنسيج وتصنيع الملبس ودبغ الجلود.  

- اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون والورق.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف العلف بكافه 

انواعها  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبية.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء فيما عدا 

خام السمنت والحديد والصلب .  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الجهزة اللكترونية.  - اقامه وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع وحفظ وتبريد وتعبئه وتغليف الحاصلت 

الزراعية والخضروات والفاكهة.  - اقامه وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية, والمنتجات 

الصناعية, والمواد الغذائية ومحطات الحاويات  وصوامع الغلل, ويشمل ذلك تملك واستئجار الثلجات الخاصة 

بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد  الغذائية وتبريدها أو تجميدها, ومحطات الحاويات, 

وصوامع حفظ وتخزين الغلل.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المخللت وعصر الزيتون وتصنيع الزيوت.  - 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الزجاج.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

قطاعات اللومنيوم.  - اقامة وتشغيل المطاحن.  - اقامه وتشغيل المخابز الليه.  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنتجات الكيماوية والهندسية والغذائية والغزل والنسيج.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة المنوفية كفر داود-بجوار 

الكوبرى العلوى -

4 - كانيللى للتجارة والتوريدات لصاحبها )كرم فاروق زيان مهران( تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 

01-02-2023 برقم ايداع 9016 ورقم قيد 201880    محل رئيسى  عن : انشطة من داخل قانون 72  تجاره 

الجمله والتجزئه الملبس الجاهزة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .  : انشطة من خارج قانون 72  

التوريدات العمومية .  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  

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

لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 25 شارع -
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5 - الحمد للثاث المعدنى لصاحبها )محمد ناجح ابوضيف قاسم( تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 

02-02-2023 برقم ايداع 9165 ورقم قيد 201889    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث 

المعدنى وعلى الخص دواليب الصاج.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 18 شارع عاشور عزام - متفرع 

من شارع مزرعة البط -

6 - مانجوليا Mangolia 203 203 لصاحبها )اشرف فوزى محمد على( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 

قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 9189 ورقم قيد 201904    محل رئيسى  عن  انشطة من داخل ق 72 لسنة 

2017 :  -تجاره الجمله والتجزئه للملبس الجاهزة و الثاث الجاهز بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة 

والمناطق  خارج الوادي القديم   انشطة من خارج ق 72 لسنة 2017 :  -التوريدات العمومية  مع اللتزام بافراد 

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

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

19 ش البطراوى -

7 - تكنو ستور Techno . Store لصاحبها )علء محمد نبيه عبدالهادى الشيخ( تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 9201 ورقم قيد 201911    محل رئيسى  عن  انشطة من 

داخل قانون 72 :  تجاره الجمله والتجزئه للموبايلت و الكسسوارات والكمبيوتر ومستلزماتهم بالمناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية  الجديدة .   انشطة من خارج قانون 72 :  التوريدات العمومية .  مع اللتزام بافراد حسابات 

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

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

مصطفى النحاس -

8 - داود لصاحبها )داود جهاد داود سليمان حمدان( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2023-02-02 

برقم ايداع 9222 ورقم قيد 201913    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبيه 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 1 ش القدس - النزهه 2 -

9 - وودى مارت  Woody Mart  لصاحبها )فاطمه مجدى محمد ابراهيم( تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 

قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 9224 ورقم قيد 201914    محل رئيسى  عن انشطه داخل قانون الستثمار 

2017/70  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  انشطه خارج قانون الستثمار 

2017/72  التوريدات العمومية مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع 

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

نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 37 شارع احمد حسن الزيات -مدينة نصر اول -

10 - ابو المجد للتجاره لصاحبها )حسن ابو المجد سعد حسون( تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 

02-02-2023 برقم ايداع 9225 ورقم قيد 201915    محل رئيسى  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار  - 

تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  أنشطة من خارخ قانون الستثمار  - تسويق 

الملبس والهدايا  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام 

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

محافظة القاهرة 53 شارع الخمسين -
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11 - رويال ارت برودكشن لصناعة السينما والنتاج الفني Royal Art Production لصاحبها )محمد عبد 

العظيم ايوب بسيوني( تاجر فرد  رأس ماله 2,000,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 9227 ورقم 

قيد 201916    محل رئيسى  عن نشاط صناعة السينما ومنها اقامة او استئجار استوديوهات او معامل النتاج 

السينمائى او دور العرض او تشغيلها, بما  فى ذلك من تصوير وتحميض وطبع وانتاج وعرض وتوزيع  مع 

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

نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 19 ب عمارات العبور - صلح سالم -

12 - وادي الصعيد لصاحبها )ايمان ناجي جابال عبدالحافظ( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

02-02-2023 برقم ايداع 9229 ورقم قيد 201917    محل رئيسى  عن انشطة قانون 72 لسنة 2017  - 

انشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وادارتها واستغللها وصيانتها .  تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية 

بالمناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج  الوادي القديم  انشطة خارج قانون 72 

لسنة 2017  - المقاولت العامة  - التوريدات العموميه  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة عمارة 287 - كمبوند جاردينيا - زهراء مدينة نصر -

13 - ماي تك لصاحبها )عبدالرحمن منير دكدك( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2023-02-02 

برقم ايداع 9230 ورقم قيد 201918    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه لكسسوارات الموبايل واجهزة 

التليفون بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .  - التصالت وخدمات النترنت.  مع مراعاة احكام 

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

محافظة القاهرة محل رقم 34 بجانب كرم الشام - مدينة الرحاب - السوق القديم -

التجمع الول -

14 - الدوليه للتجاره لصاحبها )حسام محمد شبل ابراهيم( تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 

02-02-2023 برقم ايداع 9233 ورقم قيد 201920    محل رئيسى  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار  - 

تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  أنشطة من خارج قانون الستثمار  - 

التسويق اللكترونى عبر النترنت  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  

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

لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 20 شارع حسين رياض -

15 - القاهرة الجديدة لتجارة مواد البناء والمقاولت العامة لصاحبها )ياسر محمد حسينى احمد محمود( تاجر فرد  

رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 9266 ورقم قيد 201925    محل رئيسى  عن  -

انشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :  تجارة الجملة والتجزئة في المناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديدة لمواد البناء.  -انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :   المقاولت العامة.  - مع 

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

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

16 ش السيدة خديجة -

16 - اي تي فيوتشر فيجن I T Future Vision لصاحبها )محمود محمد عبدالمنعم طنطاوى( تاجر فرد  رأس 

ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 9332 ورقم قيد 201927    محل رئيسى  عن - أعمال 

التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال إنتاج وتطوير 

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

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

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 17 عبدالحميد مصطفى -ابو وافيه -
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17 - الهنا للصناعات الغذائية لصاحبها )محمد وفاء الدين محمد قداح( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

02-02-2023 برقم ايداع 9348 ورقم قيد 201928    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة 

المواد الغذائية وفرز الحاصلت الزراعية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية عقار 1080 خط 2 - طريق 

مصر السماعيلية -

18 - النور لتجارة الجملة والتجزئة لصاحبها )نعمة اسماعيل محمد حسن( تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد 

فى 02-02-2023 برقم ايداع 9353 ورقم قيد 201933    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق 

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 53 عرب الحصن - ش وسط البلد 

-

19 - سى لين لصاحبها )احمد على عبد العزيز عبد الغنى( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

02-02-2023 برقم ايداع 9357 ورقم قيد 201935    محل رئيسى  عن -اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل 

المعادن.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع خراطيم 

ومستلزمات الري العادية وبالتنقيط وقطع ووصلت بلستيكية والرولت والكياس  والعبوات والصناديق 

والنابيب والمواسير والخراطيم البلستيكية.  - اقامة وتشغيل مصنع للغزل والنسيج وتصنيع الملبس ودبغ الجلود.  

- اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون والورق.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف العلف بكافه 

انواعها  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبية.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء فيما عدا 

خام السمنت والحديد والصلب .  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الجهزة اللكترونية.  - اقامه وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع وحفظ وتبريد وتعبئه وتغليف الحاصلت 

الزراعية والخضروات والفاكهة.  - اقامه وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية, والمنتجات 

الصناعية, والمواد الغذائية ومحطات الحاويات  وصوامع الغلل, ويشمل ذلك تملك واستئجار الثلجات الخاصة 

بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد  الغذائية وتبريدها أو تجميدها, ومحطات الحاويات, 

وصوامع حفظ وتخزين الغلل.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المخللت وعصر الزيتون وتصنيع الزيوت.  - 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الزجاج.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

قطاعات اللومنيوم.  - اقامة وتشغيل المطاحن.  - اقامه وتشغيل المخابز الليه.  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنتجات الكيماوية والهندسية والغذائية والغزل والنسيج.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة المنوفية شقة رقم 4 - عمارة 

200 امام مكتب بريد المنطقة السكنية الثانية -
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20 - القصى لصاحبها )فتحي علي عبدالعزيز عبدالغني( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

02-02-2023 برقم ايداع 9359 ورقم قيد 201936    محل رئيسى  عن -اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل 

المعادن.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع خراطيم 

ومستلزمات الري العادية وبالتنقيط وقطع ووصلت بلستيكية والرولت والكياس  والعبوات والصناديق 

والنابيب والمواسير والخراطيم البلستيكية.  - اقامة وتشغيل مصنع للغزل والنسيج وتصنيع الملبس ودبغ الجلود.  

- اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون والورق.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف العلف بكافه 

انواعها  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبية.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء فيما عدا 

خام السمنت والحديد والصلب .  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الجهزة اللكترونية.  - اقامه وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع وحفظ وتبريد وتعبئه وتغليف الحاصلت 

الزراعية والخضروات والفاكهة.  - اقامه وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية, والمنتجات 

الصناعية, والمواد الغذائية ومحطات الحاويات  وصوامع الغلل, ويشمل ذلك تملك واستئجار الثلجات الخاصة 

بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد  الغذائية وتبريدها أو تجميدها, ومحطات الحاويات, 

وصوامع حفظ وتخزين الغلل.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المخللت وعصر الزيتون وتصنيع الزيوت.  - 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الزجاج.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

قطاعات اللومنيوم.  - اقامة وتشغيل المطاحن.  - اقامه وتشغيل المخابز الليه.  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنتجات الكيماوية والهندسية والغذائية والغزل والنسيج.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة المنوفية الدور الثالث - 

بالعقار رقم 7 - شارع 6 - بجوار عيادات هرمل القديمه

- المنطقة السكنيه الثانيه -

21 - فاير للستثمار العقارى Fire  لصاحبها )ايمان حسن عبدا سلمان( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 02-02-2023 برقم ايداع 9360 ورقم قيد 201937    محل رئيسى  عن الستثمار العقارى بالمدن 

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

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

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 23 بلوك 18097 عباس العقاد -

22 - ايمان سمير محمد مطر لصاحبها )ايمان سمير محمد مطر( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

02-02-2023 برقم ايداع 9374 ورقم قيد 201944    محل رئيسى  عن تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق 

النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة للمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل.  مع مراعاة احكام القوانين 

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

القاهرة 7 ش 157 -

23 - اللقطه للغزل و النسيج و التجاره لصاحبها )احمد محمد مصطفى اللقطه( تاجر فرد  رأس ماله 

500,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 9379 ورقم قيد 201945    محل رئيسى  عن  نشاط داخل 

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

القديم  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل و النسيج   نشاط خارج ق 72 :  التصدير  مع اللتزام بافراد حسابات 

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

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة شقه 301 

عماره 18 ن- مربع 1186 - مساكن شيراتون -

24 - السكافي ELESKAFY لصاحبها )زياد شريف فتح ا فتح ا عيد خضير( تاجر فرد  رأس ماله 

75,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 9408 ورقم قيد 201949    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع المنتجات الجلدية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 44 ش عبدا محمد عبدا - العباسية -
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25 - جوزيف خلف غالى العبد لصاحبها )جوزيف خلف غالى العبد( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

05-02-2023 برقم ايداع 9586 ورقم قيد 202022    محل رئيسى  عن انطه داخل قانون الستثمار 72 

/2017 :  تجاره الجمله والتجزئه لجميع انواع الطيور بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة   انشطه 

خارج قانون الستثمار 72 /2017 :  توريد جميع انواع الطيور  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل 

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

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 1 مساكن اسكندريه 1000 م النهضه -

26 - كريتيف ايجيبت للستثمار العقارى والتسويق CREATIVE EGYPT لصاحبها )محمود محمد سيد عبد 

الرحيم( تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 9587 ورقم قيد 202023    

محل رئيسى  عن انشطة 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  انشطة خارج قانون 

72 لسنة 2017 :   التسويق .  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع 

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

نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 29 ش السيد هاشم - مدينة العبور -

27 - ام كيه للتجارة والتوريدات M K لصاحبها )محمد كمال محمد فرج( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 05-02-2023 برقم ايداع 9589 ورقم قيد 202024    محل رئيسى  عن انشطة من داخل قانون 72 :   

تجاره الجمله والتجزئه المنتجات الغذائية والستهلكية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .   انشطة من 

خارج قانون 72 :  التوريدات العمومية .  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 1 عطفة الذهبى - حارة الروم -

28 - الذهان M-H لصاحبها )هانى محمد سعيد مرسى( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

05-02-2023 برقم ايداع 9592 ورقم قيد 202025    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 1 شارع عبود - الدويقة -

29 - المراسى لتصنيع العلف لصاحبها )باسل عبدالشكور القارى( تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد 

فى 05-02-2023 برقم ايداع 9601 ورقم قيد 202029    محل رئيسى  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار  

- اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف  أنشطة من داخل قانون الستثمار  - تصنيع مستلزمات النتاج الحيوانى 

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

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

القاهرة 378 شارع الشيخ غراب -

30 - فريد رمضان محمود شعبان لصاحبها )فريد رمضان محمود شعبان( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 05-02-2023 برقم ايداع 9602 ورقم قيد 202030    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية ش الرشاح - بجوار مسجد المغفرة - سندوه -

31 - غصن الزيتون لصاحبها )موسى عبد الفتاح موسى فتوح( تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 

05-02-2023 برقم ايداع 9656 ورقم قيد 202038    محل رئيسى  عن • اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف 

الحاصلت الزراعية وتصنيع المخللت وعصر واستخلص زيت الزيتون.  • تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق 

النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة للحاصلت الزراعية والمخللت وزيت الزيتون.  مع مراعاة احكام القوانين 

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

القليوبية محل 7 أ - عنبر 1 - سوق العبور -
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32 - بودينس باغرى لصاحبها )احمد حمودى كريم Ahmed Karim Hamoudi ( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 9918 ورقم قيد 202075    محل رئيسى  عن أنشطة من 

داخل قانون الستثمار  - تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  أنشطة من خارج 

قانون الستثمار  - اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافيهات الثابتة  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل 

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

 D03-D04-D05 على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة البحر الحمر وحدات رقم

الداوهايتس - ميدان المحمدى حويدق -

33 - المرساة EL MARSAH لصاحبها )احمد الزوكى الفاوى على( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 06-02-2023 برقم ايداع 9919 ورقم قيد 202076    محل رئيسى  عن  انشطة داخل قانون 72 لسنة 

2017 :  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .   انشطة خارج قانون 72 لسنة 

2017 :  اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافيتريات لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم 

جميع أنواع  المأكولت والتيك أواي .  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة ق / 1 من ق 14 مول الفرسان - رنج رود مول - الطريق 

الدائرى -

القطامية -

34 - صفوت محى الدين عبدالعزيز مرعى لصاحبها )صفوت محى الدين عبدالعزيز مرعى( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 9920 ورقم قيد 202077    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع البلستيك وملونات البلستيك  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة المنوفية قطعة رقم 25 بالمنطقة الصناعية 

محور الصناعية السابعة -

35 - الجوكر للكمبيوتر لصاحبها )مينا مكرم سعد فانوس( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

06-02-2023 برقم ايداع 9921 ورقم قيد 202078    محل رئيسى  عن  انشطة داخل قانون الستثمار 72 :  

تجاره الجمله والتجزئه للحاسب اللي واجهزة الكمبيوتر والبرامج واللعاب الكترونية بالمناطق النائية والمجتمعات  

العمرانية الجديده  التصالت وخدمات النترنت   انشطة خارج قانون الستثمار 72 :  اقامة وتشغيل مركز 

لللعاب اللكترونية والعاب الكمبيوتر  تأجير وصيانة اجهزة الحاسب اللي  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي 

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة وحدة رقم 2 - بالعقار رقم 3 - 

شارع محمد صبره من شارع الخمسين -

خلف حديقة بدر - جسر السويس - النزهة الجديده 2 -

36 - ايجل آي Eagle Eye  لصاحبها )احمد سعيد محروس سالم( تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 

06-02-2023 برقم ايداع 9922 ورقم قيد 202079    محل رئيسى  عن نشاط قانون 72 لسنة 2017  - تجاره 

الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديده  نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017  - التوريدات 

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

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

القاهرة 20 ش عبدالعزيز جاويش -
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40 - دبليو اس كيه للتجارة والتوريدات WSK لصاحبها )وليد سالم قرنى سالم( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 9991 ورقم قيد 202125    محل رئيسى  عن -: أنشطة 

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

خارج قانون 72 لسنة 2017  - التوريدات العمومية.  * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل 

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

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 42 شارع البحر الرئيسى - الدور الخامس -

غرفة A- شقة 9 -

41 - سوريا فاشون لصناعة وتجارة الملبس لصاحبها )سوريا عبدالمعبود جاد حجازى( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 9993 ورقم قيد 202127    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة  تجاره الجمله والتجزئه لملبس الجاهزه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 32 عبدالحميد الديب -

42 - الشرقية لتجارة مواد البناء والمقاولت العامة لصاحبها )على محمد على اسماعيل( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 9995 ورقم قيد 202128    محل رئيسى  عن أنشطة من 

داخل قانون الستثمار  - تجاره الجمله والتجزئه لمواد البناء بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  أنشطة 

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

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 16 شارع الحرية -

43 - العالمية للستصلح الراضى لصاحبها )مرقص فهمي اقلديوس مرقص( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 10047 ورقم قيد 202136    محل رئيسى  عن استصلح 

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

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

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

2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 11 ش نعيم مجلع 

سمعان -من رشدى فارس -زهراء المعادى -
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37 - مصانع تامر عبدا للصناعات الحديثة لصاحبها )تامر عبدا عبده جمعه( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 9923 ورقم قيد 202080    محل رئيسى  عن  انشطة داخل 

قانون 72 لسنة 2017 :  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف جميع انواع المخبوزات والمعجنات 

والحلويات والفطائر والخبز العربى  والمناقيش واللحم بعجين وخبز البيتا والتورتيل والتنور البيتيفور والسابلية 

والبسكوت كروسان والكعك والتمور  والحبوب بكافة انواعم واشكالهم وطحنهم وايضافى المحسنات اليهم .  اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع المعدات واللت الصناعية والكهربائية والكهروميكنيكه والهندسية والنماذج والقوالب  

لللت و المعدات ومستلزماتها وقوالب التشكيل وقطع غيارهم .  اقامة وتشغيل مصنع لعادة تدوير المخلفات 

الصناعية من ) معدات وخطوط انتاج (و اللكترونية .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع الدوات والجهزة 

الكهربائيه والكترونية من )الكاميرات واجهزة الحاسب اللى  المحمول والموبيلت واجهزة التصال ( ومستلزمات 

الناره من ) اللمبات الليد والكشافات ( والقواطع الكهربائية  واللوحات الكهربائية واجهزة التداول والتحكم بكافة 

انواعم واشكالهم .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع السيارات واليخوت والدرجات الكهربائية وسيارات 

ملعب الجولف وقطع غيارها  ومستلزماتها .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدهانات والمسامير والطوب الليجو 

والبوردات والنترلوك والعوازل وتقطيع وجلى الرخام  والجرانيت بمختلف انواعهم واشكالهم  - اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع المناديل الورقية والورقيات والكرتون وجميع انواع المنتجات البلستيكية ومواسير الرى  بالتنقيط 

والبولى اثلين والفوم الفايبر بكافة انواعهم واشكالهم .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المسلى والدهون والزيوت 

النباتية بكافة انواعهم.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع للسمدة والعلف ومستلزمات تربية الحيوانات الليفة بكافة 

انواعم .  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي 

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

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

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المواد الغذائية والستهلكية والتموينية .  اقامه وتشغيل المراكز التجاريه وسلسل المداد بالمناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة .  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .   انشطة 

خارج قانون 72 لسنة 2017 :  مقاولت اعمال المشروعات الصناعية والخدمية .  الشراف على تنفيذ 

المشروعات .  اعداد التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع .  • تقديم الستشارات )فيما عدا ما 

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

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

المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(  اقامة وتشغيل وادارة المطاعم 

والكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع  المأكولت والتيك أواي  

التصنيع لدى الغير .  التصدير .  التوريدات العمومية .  تأهيل الشركات للحصول على شهادات الجودة.  مع افراد 

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

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

45 ش حتحوت -

38 - رضا محمد عزت نبوى عبدالمعطى لصاحبها )رضا محمد عزت نبوى عبدالمعطى( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 9924 ورقم قيد 202081    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع علب الكرتون  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية ش المزرعين من الرشاح -

39 - الصقر للمنسوجات لصاحبها )عبد الهادى مصباح عبد الهادى عبد العزيز( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 9925 ورقم قيد 202082    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع المنسوجات بكافة انواعها.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية الدور الرضى - القطعة 34 - 

المنطقة الصناعية صناعات صغيرة ب و

ج -
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44 - توتلىTotelly لصاحبها )سلمى عاطف توفيق عبدالفتاح زياده( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

06-02-2023 برقم ايداع 10048 ورقم قيد 202137    محل رئيسى  عن : انشطة من داخل ق 72 لسنة 

2017  -تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق خارج الوادي القديم  - 

إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  : انشطة من خارج ق 72 لسنة 2017  

- التجارة اللكترونية  -توزيع وتوريد الملبس والشنط  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل 

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

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 1 مجموعة 45 - مدينة الرحاب -التجمع 

الول-

45 - اليمان لصناعة الحذية الجلد ودباغة الجلود لصاحبها )ايمان محمد عبدالحليم عبدا( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 10089 ورقم قيد 202142    محل رئيسى  عن اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الحذية الجلد ودباغة الجلود.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية خلوة الشيخ عتمان - 

بجوار مسجد الشيخ عتمان -

46 - محمد جبر محمود جبر لصاحبها )محمد جبر محمود جبر( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

06-02-2023 برقم ايداع 10122 ورقم قيد 202144    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

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

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية ش ترعه الجبسة بجوار ش الملعب الكبير-عزبة 

الشوبك -

47 - ليدى روز للكسسوارات لصاحبها )محمد شفيق محمد خير الجاجه( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 06-02-2023 برقم ايداع 10125 ورقم قيد 202145    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه 

للكسسوارات ومستلزمات الفراح )بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة(.  مع مراعاة احكام القوانين 

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

القاهرة محل تجارى رقم 2 - عمارة 13 - شارع هاشم الشقر - النزهه

الجديدة -

48 - توب شيف لتجاره الجمله و التجزئه لصاحبها )احمد محمد محمود ابراهيم الشناوى( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 10127 ورقم قيد 202146    محل رئيسى  عن نشاط داخل 

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

القديم   نشاط خارج ق 72 :  اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)

عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع  المأكولت و التيك اواى  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل 

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

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 9 ش محمود سامح من ابو سيف -

49 - الوسيط لتجارة مواد البناء والمقاولت العمومية لصاحبها )ايمن محمود على ابراهيم( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 10128 ورقم قيد 202147    محل رئيسى  عن  انشطة 

داخل قانون 72 لسنة 2017 :  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة   انشطة 

خارج قانون 72 لسنة 2017 :  المقاولت العامة .  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 8 ش ابراهيم الخليلى -
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50 - الجوكر لللعاب اللكترونية لصاحبها )كيرلس مكرم سعد فانوس( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 06-02-2023 برقم ايداع 10130 ورقم قيد 202148    محل رئيسى  عن - أنشطة داخل قانون 72 لسنة 

2017 :  - تجاره الجمله والتجزئه لجهزة البلى ستيشن واكسسواراتها واللعاب اللكترونية والعاب الفيديو )

بالمناطق النائية  والمجتمعات العمرانية الجديدة(.  - أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 :  - تأجير وصيانة اجهزة 

البلى ستيشن واللعاب اللكترونية والعاب الفيديو )فيما عدا التأجير التمويلى(.  * مع اللتزام بافراد حسابات 

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

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة وحدة أ - 

يسار المدخل - ش الصفا والمروه - ارض ابورجيله - ش محمد

صبره من ش 27 - النزهه الجديده 2 - خلف حديقة بدر - جسر السويس - قسم السلم اول -

51 - الحرمين لمستلزمات الملبس لصاحبها )اشرف مسعد راشد ابراهيم محمد( تاجر فرد  رأس ماله 

60,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 10133 ورقم قيد 202151    محل رئيسى  عن اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع جميع مستلزمات الملبس وتصنيع السوست و المنزلقات  مع مراعاة احكام القوانين 

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

القليوبية مصنع 16 - شارع خلف سيمو - مسطرد -

52 - الهدى لتجاره و صيانه الطارات لصاحبها )سامح نصر الدين احمد شحاته( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 10253 ورقم قيد 202157    محل رئيسى  عن  نشاط داخل 

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

الوادي القديم   نشاط خارج ق 72 :  اقامه و تشغيل مركز لصيانه الطارات  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة 

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

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة المحل الكائن خلف الشقه 

رقم 2 من المدخل رقم 3- بلوك 53 بمساكن

عين الصيره -

53 - السطورة للصناعه لصاحبها )صفاء جمال عبدالعليم جبر( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

07-02-2023 برقم ايداع 10261 ورقم قيد 202165    محل رئيسى  عن  انشطة من داخل قانون 72 :  -

النشطة الخاصة بالتنقيب عن الخامات التعدينية واستخراجها وتقطيعها وتجهيزها واستخلصها وتنقيتها واجراء أي  

عمليات صناعية عليها ول يشمل ذلك محاجر الزلط والرمل.  انشطة من خارج قانون 72 :   استغلل المناجم 

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

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

بجهة محافظة البحر الحمر شارع المل بجرا مسجد عشكان -

54 - سوق تناغو لصاحبها )صدقى رشيد تناغو ميخائيل( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

07-02-2023 برقم ايداع 10293 ورقم قيد 202190    محل رئيسى  عن انشطه داخل قانون الستثمار 

2017/72  تجاره الجمله والتجزئه للفواكه والمجمدات بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  انشطه 

خارج قانون الستثمار 2017/72  التوريدات العمومية  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 21 ش ذوالفقار ناصية لظوغلى -

55 - ليجند لصاحبها )مروه محمد احمد محمد عليوه( تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 2023-02-07 

برقم ايداع 10350 ورقم قيد 202193    محل رئيسى  عن تجارة الجملة والتجزئة في المناطق النائية 

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

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 11 ش هارون الرشيد -
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56 - الحمد لتجارة و توزيع المنتجات البترولية لصاحبها )محمد منصور عبدالحميد احمد( تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 10365 ورقم قيد 202203    محل رئيسى  عن : انشطة 

من داخل ق 72 لسنة 2017  -تجاره الجمله والتجزئه للمنتجات البترولية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

الجديدة والمناطق خارج الوادي القديم  : انشطة من خارج ق 72 لسنة 2017  - توزيع المنتجات البترولية  مع 

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

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

القاهرة 18 ش السرجة -

57 - الحسين لثلجات الحفظ لصاحبها )الحسين عبدالمقصود عواد مصطفى ابوحمده( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 10368 ورقم قيد 202206    محل رئيسى  عن  انشطة من 

داخل ق 72 لسنة 2017 :  -اقامة وتشغيل الثلجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات 

الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو  تجميدها.  انشطة من خارج ق 72 لسنة 2017 :   -التوريدات العمومية  

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

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

القاهرة 24 ب ش ابوداود الظاهرى -

58 - محمود خلف محمود خلف لصاحبها )محمود خلف محمود خلف( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

07-02-2023 برقم ايداع 10394 ورقم قيد 202221    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مخبز طباقي الى او 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 11 شارع محمد الجندي من شارع مسجد الرحمن بركة الحاج -

59 - الدولية للمصنوعات الجلدية لصاحبها )هانى الشريف امين عبدا( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 07-02-2023 برقم ايداع 10424 ورقم قيد 202237    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع 

للمصنوعات الجلدية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 4ش - 26 يوليو - وسط البلد -

60 - البركة للتجاره لصاحبها )مؤمن بال عوض رشدى مشتهى( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

07-02-2023 برقم ايداع 10427 ورقم قيد 202240    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه للمواد 

الغذائية بكافة انواعها  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 75 ش مهمشة -الشرابية -

61 - مخبز البركة الصلى لصاحبها )محمد جابر سعد محمود المصطيهى( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 10431 ورقم قيد 202244    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مخبز نصف 

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

لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة سوق 3 ش النجوم خلف مطعم ابو العز السورى - عباس العقاد -

62 - معاذ حلمى على سلم لصاحبها )معاذ حلمى على سلم( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

07-02-2023 برقم ايداع 10465 ورقم قيد 202251    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع  - لتصنيع 

المنتجات البلستيكية بكافة أنواعها  - لتكسير المنتجات البلستيكية بكافة أنواعها  مع مراعاة احكام القوانين 

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

المنوفية مصنع كائن بالمنطقة الصناعية الرابعة عنبر رقم 16 وحدة رقم 190-
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63 - بى يو لتجارة النظارات الشمسية لصاحبها )عبدالرحمن رجب مصطفى سعد( تاجر فرد  رأس ماله 

25,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 10502 ورقم قيد 202262    محل رئيسى  عن تجاره الجمله 

والتجزئه للنظارات الشمسية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

43 شارع كليوباترا -

64 - مصانع الفخراني للمعدات واللت لصاحبها )ابتسام عبدالرازق السيد الفخراني( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 10713 ورقم قيد 202276    محل رئيسى  عن : أنشطة 

داخل قانون 72 لسنة 2017  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع خطوط انتاج المخبوزات والمعجنات والفران اللية 

الخاصة بصناعة الخبز العربي بكافة  أنواعه والفران الدوارة لنتاج جميع انواع المعجنات والمخبوزات  إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع اللت والماكينات وخطوط النتاج الخاصة بتصنيع وحشو جميع انواع البيتيفور والسابليه  

والبسكويت وخطوط آلية ونصف آلية لتغليف الخبز العربي  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع خطوط النتاج الخاصة 

بانتاج خبز البيتا والتورتيل والتنور بكافة أنواعهم  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع معدات وآلت المخابز وانتاج 

جميع انواع المخبوزات والحلوى من عجين  تصميم أو تصنيع اللت والمعدات الصناعية وخطوط النتاج وإدارة 

التنفيذ أو إعادة الهيكلة للمصانع, ويشمل ذلك:  - أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع.  

-إعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها.  - إنتاج المعدات وخطوط النتاج.  -أعمال 

إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية  

والدارية للمصانع.  إقامة وتشغيل مصنع لتدوير مخلفات المعدات الصناعية وخطوط النتاج  تجاره الجمله 

والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  : انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  التصدير  

التوريدات العمومية  تأهيل الشركات للحصول على شهادات الجودة.  تلتزم المنشأة بأفراد حسابات مالية ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة المنوفية 12 ش الجلء القبلى - 

شبين الكوم -

65 - ماستر جوس  Master Juice لصاحبها )سيد رمزي ابراهيم مرسي( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 10744 ورقم قيد 202292    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه 

للعصائر والمشروبات )عدا الكحوليه( بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده  مع مراعاة احكام القوانين 

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

القاهرة عمارة رقم 9 - المجاورة التاسعه - التجمع الول -

66 - اي ايه للطباعة IA لصاحبها )لبنى ابراهيم زينهم ابراهيم عامر( تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد 

فى 08-02-2023 برقم ايداع 10745 ورقم قيد 202293    محل رئيسى  عن الانشطة دالخ ق 72  - أقامة 

وتشغيل مطبعة  النشطة خارج ق 72  - التوريدات العمومية  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 137 ش الوحدة العربية -

67 - التوفيقيه لقطع غيار السيارات لصاحبها )عمرو برنس محمد سيد حسن( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 10874 ورقم قيد 202324    محل رئيسى  عن تجاره الجمله 

والتجزئه لقطع غيار السيارات بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديده  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

16 ش سوق التوفيقيه -
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68 - مؤمن لتجارة مواد البناء والمقاولت لصاحبها )مؤمن عبدالعال محمد عبدالعال( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 10880 ورقم قيد 202327    محل رئيسى  عن نشاط قانون 

72 لسنة 2017  - تجاره الجمله والتجزئه لمواد البناء بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده  نشاط خارج 

قانون 72 لسنة 2017  - المقاولت العامة  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 48 ش المسجد الكبير - عمر بن الخطاب -

69 - كيدز فاشون لتجارة وصناعة الملبس الجاهزة لصاحبها )محمد سمير محمد امام( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 10882 ورقم قيد 202328    محل رئيسى  عن تجارة الجملة 

والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة للملبس الجاهزة.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 32 ش الحريه -

70 - المتحدة لتصنيع الملبس لصاحبها )حماده نادى عبدالمعبود شعبان( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 08-02-2023 برقم ايداع 10887 ورقم قيد 202331    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 250 ش جمال عبدالناصر - جسر السويس -

71 - احمد ماجد بركات لصاحبها )احمد ماجد بركات( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

08-02-2023 برقم ايداع 10889 ورقم قيد 202333    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق 

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 35 جمال عبد الناصر -

72 - دنتوكير Dentocare لصاحبها )هيثم عبدالتواب محمد البيومى امين( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 10928 ورقم قيد 202338    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مركز طبى 

متخصص فى طب السنان.  بشرط أن تقدم 10 % سنويا بالمجان من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو 

العلجية او التشخيصيه لها  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة قطعة 5 - الدور 3 - تقسيم شرق الوتوستراد - 

زهراء المعادى -

73 - اورا O R A لصاحبها )احمد محمود سمير السقا( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

08-02-2023 برقم ايداع 10929 ورقم قيد 202339    محل رئيسى  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار  - 

تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  أنشطة من خارج قانون الستثمار  - التجارة 

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

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

نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 18 بلجيو - التجمع الول-

74 - اسبلندر للستثمار العقارى SPLENDOR لصاحبها )محمود عبده محمود ابراهيم ادريس( تاجر فرد  

رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 10934 ورقم قيد 202342    محل رئيسى  عن : 

انشطه 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  : انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  

شراء وبيع وتأجير واستئجار واقامة الوحدات الدارية والسكنية.  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل 

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

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة شقة 18 - منطقة العمارات 3/4-- التجمع 

الخامس -
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88 - اليوسف لتصنيع العلف لصاحبها )محمد أنور مدبولي يوسف( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

12-02-2023 برقم ايداع 11868 ورقم قيد 202490    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

العلف بكافة انواعها.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية جزيرة النجدي بجوار القاعدة العسكرية -

89 - سكند هوم  second home  لصاحبها )اسماء عبدالمنصف امين عبدالعزيز( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 11927 ورقم قيد 202500    محل رئيسى  عن  نشاط داخل 

قانون 72 لسنة 2017 :  إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.   نشاط 

خارج قانون 72 لسنة 2017 :  اقامة وتشغيل وادارة مركز لعداد وتدريب وتنمية مهارات وقدرات الطفال 

ورعاية الموهوبين.  تلتزم المنشأة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع 

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

نشاطها., بجهة محافظة المنوفية شارع غزال شرق المحطة بجوار مخزن الرويني -

75 - الختام للتجارة والستثمار العقارى والستيراد والتصدير لصاحبها )عبد القادر حمدان عبد القادر قشطه( تاجر 

فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 11008 ورقم قيد 202353    محل رئيسى  

عن : انشطه 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  تجاره الجمله والتجزئه 

بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .  : انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  الستيراد والتصدير .  - 

تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق 

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

باحكام  القوانين المنظمة لهذا الغرض.  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة الدور الرابع - شقة 404 - بلوك 24 - مساكن رابعه -

76 - الخير لصناعة الموبيليا لصاحبها )تامر محمود سيد محمد( تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 

08-02-2023 برقم ايداع 11093 ورقم قيد 202354    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الموبيليا و الثاث الخشبى بكافة انواعه  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية شارع المنيا متفرع من شارع 

ابراهيم الدسوقى بجوار مركز شباب

بيجام - بيجام -

77 - الفا جرين للتجارة واللندسكيب Alpha Green لصاحبها )ابانوب ايليا صموئيل فرح( تاجر فرد  رأس 

ماله 50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 11236 ورقم قيد 202372    محل رئيسى  عن انشطة 

قانون 72 لسنة 2017  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديده  الستثمار العقارى 

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

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

356 لسنة 2008  انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - القيام بأعمال تنسيق الحدائق )اللندسكيب(  - 

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

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

بجهة محافظة القاهرة 8ش رزق عبدالنبي - من عبدا رفاعي -
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78 - المصرية السعودية للستثمار العقارى لصاحبها )عبدالشافى محمد عبدالشافى بهلول( تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 11239 ورقم قيد 202374    محل رئيسى  عن : انشطة 

من داخل قانون 72  الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج 

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

وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  . 356 لسنة 2008  : انشطة من خارج قانون 72  المقاولت العامة .  مع 

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

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

القاهرة 57 الحى الثانى - مج 3 - الشروق -

SALAH  79 - المتحدة للتجارة والمقاولت والستثمار والتسويق العقارى لصاحبها )صلح الدين على صالح

EDDIN ALI SALEH( تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 11291 

ورقم قيد 202393    محل رئيسى  عن - تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  - 

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

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

الجمهورية رقم 356 لسنة 2008  النشطة خارج ق 72  - التسويق العقارى  - المقاولت العامة  مع افراد 

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

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 33 ش 

الشاعر على الجندى - قطعة 3 بلوك 107 - المنطقة السادسة

80 - باستيا لصاحبها )رانيا عبد الحميد ابراهيم عطا( تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 

09-02-2023 برقم ايداع 11331 ورقم قيد 202401    محل رئيسى  عن  أنشطة داخل قانون الستثمار رقم 

72 لسنه 2017:  •استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.  •استزراع 

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

والستزراع, وأن تستخدم طرق الري  الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر 

بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة   2008.  • تجارة الجملة 

والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.   أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017:  • 

استغلل المناجم والمحاجر.  •المقاولت العامة.  • التوريدات العمومية.  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة الجيزة فيل 68 ك حدائق الهرام

81 - شهد نادر ابراهيم عبده الشاطر لصاحبها )شهد نادر ابراهيم عبده الشاطر( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 11380 ورقم قيد 202409    محل رئيسى  عن إنتاج 

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

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

مجموعه 9 -الرحاب التجمع الول -

82 - ايطاليانو تكس لتجارة وصناعة الملبس الجاهزة لصاحبها )اسماء على كامل محمد عبدا( تاجر فرد  رأس 

ماله 10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 11407 ورقم قيد 202414    محل رئيسى  عن اقامة 

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

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 64 شارع الجامع - النعام -
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83 - عبد الكريم لقطع غيار السيارات لصاحبها )محمد عبد الكريم على محمود( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 11410 ورقم قيد 202416    محل رئيسى  عن تجاره الجمله 

والتجزئه لقطع غيار السيارات بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج  الوادي 

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

لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 10 ش النصر -

84 - النيل لتشكيل المعادن والدعاية والعلن لصاحبها )محمد عبدالرحمن عبيد ميهوب( تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 11413 ورقم قيد 202418    محل رئيسى  عن : نشاط 

داخل قانون 72 لسنة 2017  اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  : انشطة خارج قانون 72 لسنة 

2017  الدعاية والعلن بكافة الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة.  تلتزم المنشاة بأفراد حسابات مالية ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية محل رقم 20 عمارات 

وزارة الري تقاطع شارع 135 الوحدة العربية

-

85 - الندى لتجارة مستلزمات الكمبيوتر لصاحبها )محمد عطيه عبده عطيه( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 11750 ورقم قيد 202448    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه 

لكسسوارات ومستلزمات الكمبيوتر بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده  مع مراعاة احكام القوانين 

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

القاهرة عماره رقم 126 شارع مصطفى النحاس قطعه 12 بلوك 85 المنطقه

السادسه -

86 - فرست للستزراع السمكى لصاحبها )نبيل حسن عبدالحميد حسن( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 12-02-2023 برقم ايداع 11806 ورقم قيد 202471    محل رئيسى  عن المزارع السمكية بما تشمله من 

أقفاص بحرية واستزراع سمكي تكاملي ومفرخات بحرية.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة الغرفة رقم 2 من 

الشقة 102 -الدور الول - بالعقار رقم 33 - حى

الملتقى العربى - شيراتون

87 - تارجت لتجارة المستلزمات الطبية  Target For Trading لصاحبها )بيتر سعيد فكرى عبده ميخائيل( 

تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 11849 ورقم قيد 202483    محل 

رئيسى  عن -: أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  - تجاره الجمله والتجزئه المستلزمات الطبية )فيما عداالدوية( 

بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  -: أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - التوريدات العمومية.  * 

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

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

محافظة القاهرة 31 شارع محمد محمود - ميدان التحرير -

90 - حسام عبدالرحمن حموى لصاحبها )حسام عبد الرحمن حموى( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

12-02-2023 برقم ايداع 11938 ورقم قيد 202507    محل رئيسى  عن : انشطة داخل قانون 72 لسنة 

2017  تجاره الجمله والتجزئه لمستلزمات مصانع الملبس الجاهزة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة 

.  : انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  توريد مستلزمات مصانع الملبس الجاهزة .  مع افراد حسابات ماليه 

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

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 320 تقسيم عمر بن 

الخطاب - جسر السويس -
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91 - عليوه لتصنيع الثاث المنزلي لصاحبها )مصباح عبدالستار محمد عليوه ابراهيم( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 11963 ورقم قيد 202512    محل رئيسى  عن اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث المنزلي بكافة انواعه  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية شارع الدلتا خلف 

الضرائب - شبين القناطر -

92 - على احمد عيد احمد لصاحبها )على احمد عيد احمد( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

12-02-2023 برقم ايداع 11964 ورقم قيد 202513    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

خراطيم الكهرباء  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية عنبر بالدور الرضى - ش/حسن سليمان - ارض 

الملح - باسوس -

القناطر الخيريه -

93 - النصر للستثمار العقاري لصاحبها )حازم نصر ا عطا محمود( تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد 

فى 12-02-2023 برقم ايداع 11969 ورقم قيد 202514    محل رئيسى  عن  انشطة داخل قانون الستثمار 

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

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

رئيس الجمهورية رقم  . 356 لسنة 2008  انشطة خارج قانون الستثمار 72 :   المقاولت العامة  مع افراد 

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

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 34 أ - 

ابراج المرشدي -

94 - عماد عبدالرؤف المتولى لصاحبها )عماد عبدالرؤف المتولى عامر( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 13-02-2023 برقم ايداع 12162 ورقم قيد 202556    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

أجهزة متنوعة لترشيح السوائل وتنقيتها وفصلها.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة المنوفية قطعة رقم 14 - ورش 

المنطقة الصناعية السادسة -

95 - هللى للستثمار والتجارة لصاحبها )طموح عبدالرحمن هللى عبدا( تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 12163 ورقم قيد 202557    محل رئيسى  عن استصلح 

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

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

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

2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية  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  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة احكام 

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

محافظة القاهرة 73 ش نخله المطيعى -
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96 - فوودى للصناعات الغذائية Foodie  لصاحبها )خالد محمد محمد موسى( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 12221 ورقم قيد 202561    محل رئيسى  عن اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المنتجات الغذائية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة المنوفية مكتب ادارى رقم 2 

بالدور الثانى بالعقار رقم 2 أ ش المنطقة 32

المول التجارى قرطبة مول -

97 - العطار لتجارة وتعبئة السمدة والعلف لصاحبها )فتحى مصطفى عبدالحميد العطار( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 12259 ورقم قيد 202573    محل رئيسى  عن اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة السمدة والعلف ومخصبات التربة والعلف والبذور بكافة انواعها  تجاره الجمله 

والتجزئه للسمدة والعلف بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

40 ش الثورة -

98 - ريتش للجمله والتجزئة Reach For Wholesale And Retail لصاحبها )حسين فوزى سيد حسن 

عبدالعاطى( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 12260 ورقم قيد 202574    

محل رئيسى  عن  انشطه داخل قانون الستثمار 72 /2017 :  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة  انشطه خارج قانون الستثمار 72 /2017 :  -التصدير  مع افراد حسابات ماليه 

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

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 5 ح الفرن -ش اسكندر 

مينا -الوايلى -حدائق القبه -

99 - اليمان للموبيليا لصاحبها )عبدالسميع سعيد عبدالسميع محمد سلمه( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 12261 ورقم قيد 202575    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية ش الجمعيه -سرياقوس -

100 - مخبز محمد احمد محمد احمد لصاحبها )محمد احمد محمد احمد( تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 

13-02-2023 برقم ايداع 12262 ورقم قيد 202576    محل رئيسى  عن اقامه و تشغيل مخبز الى  مع مراعاة 

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

بجهة محافظة القاهرة 1 ش السيد على متفرع من ابو الوفا -

101 - السلم لتجارة وتصنيع اللحوم لصاحبها )اسلم محمود احمد محمد برعى( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 12263 ورقم قيد 202577    محل رئيسى  عن  نشاط من 

داخل قانون 72 لسنة 2017 :  تجاره الجمله والتجزئه لمنتجات اللحوم بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه 

الجديده   نشاط من خارج قانون 72 لسنة 2017 :  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات اللحوم  • مع اللتزام 

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

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

32 ش التحاد -بركة الحاج -

102 - شيخ العرب لمواد البناء لصاحبها )محمد عبدالحميد محمد عبدالعال( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 12264 ورقم قيد 202578    محل رئيسى  عن  انشطه داخل قانون 72 

/2017 :  تجاره الجمله والتجزئه لمواد البناء بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  انشطه خارج قانون 

72 /2017 :  المقاولت العامه  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع 

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

نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 16 ش صلح الدين اليوبى -
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103 - المريكية للصناعات البلستيكية لصاحبها )اسلم سعيد هاشم خضر( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 12265 ورقم قيد 202579    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة المنوفية وحدة رقم 137 - عنبر 11 - نموذج أ - مجمع 

الصناعات الصغيرة -

المنطقة الصناعية الرابعة -

104 - الدولية لخدمات النترنت لصاحبها )احمد محمد طه احمد مبارك( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 13-02-2023 برقم ايداع 12266 ورقم قيد 202580    محل رئيسى  عن التصالت وخدمات النترنت  

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

لمباشرة  نشاطها, بجهة محافظة القاهرة 109 ب -السويسرى ب -شقه 13 -الحى العاشر -

105 - المانة لتصنيع الثاث المنزلى لصاحبها )هبه فوزى صلح محمود كلوب( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 12306 ورقم قيد 202588    محل رئيسى  عن اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث المنزلى  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية ش/ فتحى عزام - نوى - طريق 

شبين -

106 - ناصر للتجارة والتوريدات  Nasser for Trade and Supplies لصاحبها )ناصر عبدالتواب مسعد 

عبدالباقي( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 12307 ورقم قيد 202589    

محل رئيسى  عن نشاط قانون 72 لسنة 2017  - تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه 

الجديده  نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017  - التوريدات العموميه  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل 

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

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة غرفه D-عقار 3ش مكرم عبيد -

107 - سلمه لتصنيع الثاث المنزلى لصاحبها )السيد سلمه محمد عبدالهادى( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 12308 ورقم قيد 202590    محل رئيسى  عن اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث المنزلى بكافة انواعه.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية شارع مسجد سيدى خليفه 

- بجوار مسجد سيدى خليفه - نوى - شبين

القناطر -

108 - دبليو ايه للتجارة والمقاولت W.A لصاحبها )وليد سيد محمد محمد على( تاجر فرد  رأس ماله 

1,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 12381 ورقم قيد 202597    محل رئيسى  عن : -انشطة 

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

الجديدة.  : -انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  المقاولت العامة.  مع اللتزام بافراد حسابات 

مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 4 - الدور الول 

علوى بعد الرضى - فيل رقم 371 - ارض

الجمعية التعاونية للبناء والسكان والخدمات لموظفى مجلس الدفاع الوطنى - حى المستثمرين - التجمع الخامس -

109 - الجوهرة لتجارة الجملة والتجزئة لصاحبها )شعبان محمد عبدا على يونس( تاجر فرد  رأس ماله 

20,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 12603 ورقم قيد 202660    محل رئيسى  عن تجاره الجمله 

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

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 15 شارع الشيخ 

غراب -
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110 - ام تى ام للصناعات المتطورة لصاحبها ) حسن عطية حسن عبدالحميد ( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 12631 ورقم قيد 202662    محل رئيسى  عن اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات المتنوعة من G.R.P   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها, بجهة محافظة الشرقية قطعة رقم 1 ضمن 

175 بالمنطقة التاسعة - المنطقة الصناعية -

بساتين السماعيلية

111 - العطاء للستثمار الزراعى و النتاج الحيوانى والداجنى لصاحبها )محمد على ابراهيم محمد( تاجر فرد  

رأس ماله 2,000,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 12636 ورقم قيد 202663    محل رئيسى  

عن : انشطة من داخل ق 72 لسنة 2017  -استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة 

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

الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا 

المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  

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

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

الخيول .  - اقامة وتشغيل المزارع السمكية بما تشمله من أقفاص بحرية واستزراع سمكي تكاملي ومفرخات بحرية.  

- الهندسة الوراثية فى المجالت النباتية والحيوانية .  : انشطة من خارج ق 72 لسنة 2017  -التصدير  مع 

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

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

القاهرة مجموعة 5 عمارة 19 الدور الرضى مساكن شيراتون -

112 - ساسه لمستلزمات المحمول لصاحبها )احمد فتحى احمد ساسه( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 14-02-2023 برقم ايداع 12698 ورقم قيد 202666    محل رئيسى  عن : نشاط من داخل قانون 72 لسنة 

2017  تجاره الجمله والتجزئه لمستلزمات واكسسوارات الهاتف المحمول بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه 

الجديده  : نشاط من خارج قانون 72 لسنة 2017  تقديم خدمات الدفع اللكترونى  • مع اللتزام بافراد حسابات 

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

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة الغربية ش بركة 

السبع خلف المشتل -

113 - اكستوEXITO لصاحبها )محمد راغب حسن احمد( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

14-02-2023 برقم ايداع 12735 ورقم قيد 202669    محل رئيسى  عن : نشاط داخل ق 72  - صناعة 

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

, وأنشطة التعهيد, وتطوير البرمجيات , والتعليم التكنولوجي.  - إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية.  : نشاط خارج ق 72  التصدير  التوريدات العموميه  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي 

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة وحده H4-الدور الثانى - قطعه 53 

- كابيتال مول - خلف المحكمه-التجمع الخامس-

114 - ايست تو ويست East 2 West لصاحبها )تامر محمد عادل حسن على( تاجر فرد  رأس ماله 

500,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 12736 ورقم قيد 202670    محل رئيسى  عن تجارة 

الجملة والتجزئة في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة بلوك 4 

العبد 540 -
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115 - هاى سكاى High Sky لصاحبها )جون شحاته عبدا حنا( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

14-02-2023 برقم ايداع 12737 ورقم قيد 202671    محل رئيسى  عن : انشطة من داخل ق 72 لسنة 

2017  -اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله 

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

والتوسع  فيها على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم 

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

- المخيمات السياحية على أل يقل مستواها عن ثلثة نجوم.  - إقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملعب الجولف 

ومراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.  - السياحة العلجية للمرضى وذلك بتنظيم إجراءات الحجز 

لدى المستشفيات والمراكز الطبية والعلجية, وغيرها مما  يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بالصحة 

بالتنسيق مع الوزير المختص بالسياحة.  - السياحة البيئية, فيما يخص المقاصد السياحية ذات الطابع البيئي وذلك 

بإقامة وإدارة النزل البيئية ومواقع مشاهدة  الطيور والشعاب المرجانية وغيرها من النظم البيئية المتميزة, وإدماج 

التنوع البيولوجي في القطاع السياحي.  : انشطة من خارج ق 72 لسنة 2017  -تنظيم المؤتمرات  مع اللتزام 

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

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

-M07 100 ش الميرغنى -مكتب

116 - التحرير للصناعات الهندسيه لصاحبها )محمد زكريا عبد ا حسن( تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 

قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 12738 ورقم قيد 202672    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المعدات و المستلزمات الهندسيه  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل و النسيج  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

البواب المصفحه  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الغذائيه  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات 

البلستيكيه  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الكيماويه  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 7ش كمال 

شريف - ارض الشركه-

117 - المصرية السعودية للمواد الغذائية الصحية لصاحبها )جيهان الحسينى محمد جاويش( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 12739 ورقم قيد 202673    محل رئيسى  عن اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية الصحية .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة عمارة رقم 2 -مجموعة 

11 - مدينتى -

118 - كنوز لتجارة مواد البناء والمقاولت العامة لصاحبها )محمد احمد محمد غريب سليمان الوردانى( تاجر فرد  

رأس ماله 1,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 13044 ورقم قيد 202732    محل رئيسى  عن 

انشطه داخل قانون الستثمار 2017/72  تجاره الجمله والتجزئه لتجارة مواد البناء بالمناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديدة  انشطه خارج قانون الستثمار 2017/72  المقاولت العامه  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي 

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 32 ش الجمهورية -حدائق المعادي 

-

119 - الجوهرة لتجارة مواد البناء والمقاولت العمومية لصاحبها )كريم محمد خليفه حسن( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 13049 ورقم قيد 202735    محل رئيسى  عن النشطة 

داخل ق 72  - تجاره الجمله والتجزئه لمواد البناء بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  النشطة خارج 

ق 72  - التوريدات العمومية  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع 

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

نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 3 مساكن اللوتس - ايديال -

Page 23 of 1644 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

120 - لند اند ساند هومز  Land & Sand Homes لصاحبها )آيه عبدالعزيز جمعه حماده( تاجر فرد  رأس 

ماله 100,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 13050 ورقم قيد 202736    محل رئيسى  عن : 

انشطة من داخل قانون 72  - التسويق والترويج لراضى المنطقة الصناعية لجذب رؤوس الموال والمشروعات 

الصناعية للمناطق الصناعية .  الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق 

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

2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  . 356 لسنة 2008  : انشطة من خارج قانون 72  التسويق 

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

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

بجهة محافظة القاهرة 22 ش خليل الحداد -

121 - يونى ماس  Uni Mas لصاحبها )اعتدال عبدالمنعم عباس يونس( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 13052 ورقم قيد 202737    محل رئيسى  عن : انشطة من داخل ق 72 

لسنة 2017  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  : انشطة من خارج 

ق 72 لسنة 2017  - اقامة وتشغيل وادارة مركز لعداد و تدريب وتنمية مهارات و قدرات الطفال و رعاية 

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

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

بجهة محافظة القاهرة الدور الرضى شقة 1 منزل رقم 10 ش مصر حلوان الزراعى العزبة

القبلية طره -امام مدرسة الكمال البتدائية وبجوار مسجد الرحمن -

122 - وينك لصاحبها )احمد عصام الدين على ابوزيد( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

15-02-2023 برقم ايداع 13229 ورقم قيد 202768    محل رئيسى  عن  انشطة من داخل قانون 72 :  - 

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

عليها  .   انشطة من خارج قانون 72 :  التوريدات العمومية .  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي 

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 73 امتداد المل -
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123 - مور للحلول البرمجية More For IT Solutions لصاحبها )سيد عبدالبديع احمد محمد( تاجر فرد  

رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 13230 ورقم قيد 202769    محل رئيسى  عن 

1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و 

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

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

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

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

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

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

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

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

خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية .  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه 

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

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

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

والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا 

المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت 

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

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

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

نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 1 شارع الكافور -حلمية الزيتون -

124 - سمارت واي تو ليرن  smart way to learn لصاحبها )محمد ابراهيم شحات عبدالواحد( تاجر فرد  

رأس ماله 10,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 13232 ورقم قيد 202770    محل رئيسى  عن : 

أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا 

المعلومات  : أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  إقامة وتشغيل وإدارة مركز لعداد وتدريب وتنمية مهارات 

وقدرات الطفال ورعاية الموهوبين.  تلتزم المنشأة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 2 بالدور الول بالعقار رقم 30 شارع احمد 

بن حنبل -

125 - ايه ال وورلد برودكشن للنتاج الفنى والتوزيع السينمائى لصاحبها )ايمن مسعد ادريس مصطفى( تاجر فرد  

رأس ماله 100,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 13236 ورقم قيد 202772    محل رئيسى  عن 

نشاط صناعة السينما ومنها اقامة او استئجار استوديوهات او معامل النتاج السينمائى او دور العرض او تشغيلها, 

بما  فى ذلك من تصوير وتحميض وطبع وانتاج وعرض وتوزيع  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 23 شارع 

عبدالخالق ثروت -
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126 - إتش إسH S لصاحبها )شيماء محمد محمد محمد( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

16-02-2023 برقم ايداع 13490 ورقم قيد 202830    محل رئيسى  عن : انشطة من داخل قانون 72  تربية 

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

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  : انشطة من خارج 

قانون 72  - التوريدات العمومية .  - اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع 

المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع  المأكولت و التيك اواى.  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 15 شارع محمد المهدى - 

الخانكه -

127 - الخلص لتصنيع الملبس الجاهزة لصاحبها )اخلص عبد الحافظ عبد الحافظ محمد( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 13594 ورقم قيد 202836    محل رئيسى  عن اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة والتريكو  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 3 شارع العبور - بجوار 

موقف التوبيس - القلج - الخانكه -

128 - في تي سي تريدينج V T C لصاحبها )مصطفى سيد محمد سيد علي( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 13606 ورقم قيد 202838    محل رئيسى  عن : انشطة 

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

قانون الستثمار 72  الستيراد والتصدير  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل 

المستوردين ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى  مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام  القوانين المنظمة لهذا الغرض.  مع افراد حسابات ماليه 

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

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 103 -قطعة رقم 

28 - بلوك رقم 127 - شارع محمد المقريفي

- المنطقة السادسة -

129 - المتحدة للتجارة والمقاولت لصاحبها )حمدى كامل يسن جاب ا( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 16-02-2023 برقم ايداع 13610 ورقم قيد 202839    محل رئيسى  عن النشطة داخل ق 72  - تجاره 

الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  النشطة خارج ق 72  - المقاولت العامة  مع 

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

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

مبنى 2 - مدخل 4 - الدور الخامس - السراج مول - امتداد مكرم عبيد

130 - بوكير يوسف لتجاره المواد الغذائيه لصاحبها )بوكير يوسف توفيق بكر( تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 13622 ورقم قيد 202842    محل رئيسى  عن : نشاط 

داخل ق 72  تجاره الجمله والتجزئه للمواد الغذائيه بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق 

خارج الوادي  القديم  : نشاط خارج ق 72  التوريدات العموميه  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي 

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 3 ش عبد المنعم رياض متفرع من 

ش ابو الوفا-
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131 - ايلين ايهاب مكرم صابر لصاحبها )ايلين ايهاب مكرم صابر( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

16-02-2023 برقم ايداع 13654 ورقم قيد 202849    محل رئيسى  عن تجارة الجملة والتجزئة في المناطق 

النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة لمستلزمات الكافيهات.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

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

من طلمبات الخزان - م الصفا -

132 - الدولية لقامة الفنادق والقرى السياحية لصاحبها )شريف احمد محمود هلل( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 13663 ورقم قيد 202850    محل رئيسى  عن اقامة 

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

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

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

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

وتشغيل 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.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 10 ب مشروع 

- 480

133 - كمبيو ستور Compu Storeلصاحبها )ناهد عبدل البردقانى( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 16-02-2023 برقم ايداع 13665 ورقم قيد 202851    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه لجهزة 

ومستلزمات الكمبيوتر والمحمول واكسسوارتهم بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية  الجديدة .  مع مراعاة احكام 

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

محافظة البحر الحمر fba 02- 02  منطقة الجونة -

134 - اليسر لتصنيع وتجارة الملبس الجاهزة والستيراد والتصدير لصاحبها )محمد عبدالله حسين سيد( تاجر 

فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 13675 ورقم قيد 202852    محل رئيسى  

عن : انشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة  تجاره الجمله والتجزئه 

بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  : انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  الستيراد والتصدير  مع 

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

نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 155 شارع احمد عرابي -

135 - كي إل للفنادق KL لصاحبها )احمد نبيل مصطفى عبده( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

16-02-2023 برقم ايداع 13682 ورقم قيد 202854    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( 

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

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

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

منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

الحمر ش النصر - بجوار صيدلية عابدين -

136 - مصنع ثري ام لتصنيع البلستيك 3M   لصاحبها )احمد محمد ابو ضيف بكر( تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 13713 ورقم قيد 202855    محل رئيسى  عن اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك والمنتجات البلستيكية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة شارع امتداد رشيد 

قبيسي -
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137 - الزياد ايجيب للتجارة والتوريدات العمومية لصاحبها )زياد محى عيد عبدالعظيم( تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 14017 ورقم قيد 202945    محل رئيسى  عن - أنشطة 

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

خارج قانون 72 لسنة 2017 :   - التوريدات العمومية.  * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل 

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

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 12 شارع محمد ابراهيم - المعصرة - قسم 

المعصرة -

138 - مارشيه Marche  لصاحبها )حنان صابر اسماعيل بدر( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

19-02-2023 برقم ايداع 14018 ورقم قيد 202946    محل رئيسى  عن  انشطة من داخل قانون 72 :  تجاره 

الجمله والتجزئه للمواد الغذائية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .  انشطة من خارج قانون 72 :   

التوريدات العمومية .  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  

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

لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 6 شارع ابن النبيه - ابو الفدا -

139 - الماس للموبيليا لصاحبها )محمد سعيد سيد احمد العريان( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

19-02-2023 برقم ايداع 14159 ورقم قيد 202964    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث 

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

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية شارع العلونة بجوار سنترال سندوة - سندوة -

140 - المتحده لتشكيل المعادن واللوميتال لصاحبها )جيهان سيد احمد محمد( تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 

قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 14165 ورقم قيد 202965    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل 

وتشغيل وتصنيع معادن كريتال والوميتال.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة مصنع رقم 371 المنطقة 

الصناعية الف مصنع - التجمع الثالث -

141 - المتميز للتجارة والمقاولت العامة لصاحبها )مجدى قطب عبدالحفيظ هلل( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 14167 ورقم قيد 202966    محل رئيسى  عن -: أنشطة 

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

خارج قانون 72 لسنة 2017  - المقاولت العامة.  * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل 

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

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 13 ح احمد شحاته - ش مصطفى ترك -

142 - ابداع لتجارة مواد البناء والمقاولت العامه لصاحبها )سامح محمد اسماعيل ابو عميره( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 14168 ورقم قيد 202967    محل رئيسى  عن نشاط قانون 

72 لسنة 2017  - تجاره الجمله والتجزئه لمواد البناء بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده  نشاط خارج 

قانون 72 لسنة 2017  - المقاولت العامه  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 64 ش احمد عرابي - اول شبرا الخيمه -

143 - عباد الرحمن لغيار الزيوت وقطع الغيار لصاحبها )عرفه حسن سيد حسن( تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 14170 ورقم قيد 202969    محل رئيسى  عن تجاره 

الجمله والتجزئه لقطع غيار السيارات ومنتجات غيار الزيوت )بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة(.  

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

لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة بلوك 103 - مدخل 2 - شارع الجمعية - مساكن عين الصيرة -
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144 - عمرو سامى محمود بيومى صيام لصاحبها )عمرو سامى محمود بيومى صيام( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 14172 ورقم قيد 202970    محل رئيسى  عن اقامة 

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

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية ش السيد قطب -سندوة - 

الخانكه -

145 - عبدالهادى للموبيليا لصاحبها )احمد رزق عبدالغنى عبدالهادى حجازى( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 14173 ورقم قيد 202971    محل رئيسى  عن اقامة 

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية سندوة - بجوار ترعة ابوالقاسم - 

الخانكه -

146 - همسات للتجارة والمقاولت لصاحبها )آية صلح احمد يوسف( تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد 

فى 19-02-2023 برقم ايداع 14177 ورقم قيد 202973    محل رئيسى  عن : انشطة داخل قانون 72 لسنة 

2017  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  : انشطة خارج قانون 72 لسنة 

2017  المقاولت العامة.  تلتزم المنشأة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 2 شارع الجامع الكبير - شبين القناطر -

147 - براندز هاب لتجارة الملبس الفاخرة لصاحبها )هيثم اشرف ابراهيم طاحون( تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 14253 ورقم قيد 202977    محل رئيسى  عن تجاره الجمله 

والتجزئه للملبس بكافه انواعها واشكالها بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة احكام القوانين 

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

القاهرة 1 عمارات اول مايو - طريق النصر - مدينه نصر اول -

148 - الصلح لتجارة وتوريد الخامات البلستيكية لصاحبها )صلح عبدا احمد عبدالجواد( تاجر فرد  رأس 

ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 14254 ورقم قيد 202978    محل رئيسى  عن  انشطة 

من داخل ق 72 لسنة 2017 :  -تجاره الجمله والتجزئه الخامات البلستيكية بالمناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديدة والمناطق خارج الوادي  القديم  انشطة من خارج ق 72 لسنة 2017 :   - توريد الخامات 

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

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

بجهة محافظة القليوبية عمارة 128 ش بين الصورين - منطقة الجبل الصفر -

149 - الفريده للتجاره والتوريدات لصاحبها )كارولين عزت نجيب نخله( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 20-02-2023 برقم ايداع 14410 ورقم قيد 203006    محل رئيسى  عن انشطة قانون 72 لسنة 2017  - 

تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديده  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق 

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

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

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

الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - التوريدات العموميه  - التصدير  مع 

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

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

1ش السعاده -
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150 - سيرفيس كار Service Car لصاحبها )عبدالوهاب محمد عبدالوهاب عبدالعزيز( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 14411 ورقم قيد 203007    محل رئيسى  عن انشطة قانون 

72 لسنة 2017  - انشاء محطات تموين السيارات  تجاره الجمله والتجزئه لكسسوارات السيارات بالمناطق 

النائية والمجتمعات العمرانية الجديده  نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017  - اقامة وتشغيل مركز لخدمة وصيانة 

وغسيل السيارات  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام 

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

محافظة القاهرة 17 ش المعز بال- الهجانه -

151 - التوفيقية لقطع غيار السيارات لصاحبها )حمديه محمود عبد الهادى بيومى( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 14443 ورقم قيد 203010    محل رئيسى  عن تجاره الجمله 

والتجزئه لقطع غيار السيارات بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

14 و 16 - ش محل رقم 8 - سوق التوفيقية -

152 - زينل للتجارة ZENELLE  لصاحبها )ساره نبيل حسن حسنى الصادى( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 14444 ورقم قيد 203011    محل رئيسى  عن : انشطة من 

داخل قانون 72  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .  إنتاج المحتوي 

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  : انشطة من خارج قانون 72  التجارة اللكترونية عبر 

النترنت .  تصنيع الملبس لدى الغير .  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 28 ش عبدالغفار نور -

153 - كيمكس لكيماويات البناء لصاحبها )احمد السيد ابراهيم دشيشه( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

20-02-2023 برقم ايداع 14522 ورقم قيد 203023    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع دهانات 

البلستيك ومواد عازلة للرطوبة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة المنوفية وحده رقم 220 عنبر ا نموذج أ مجمع 

الصناعات الصغيره -المنطقه الصناعية

الرابعه -

154 - سعد فارس علي حسن لصاحبها )سعد فارس علي حسن( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

20-02-2023 برقم ايداع 14524 ورقم قيد 203024    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 15 ش الجيش -

155 - واى اند اس للتجارة والتوريدات Y AND S لصاحبها )محمد على فرج على( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 14525 ورقم قيد 203025    محل رئيسى  عن : نشاط داخل 

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

قانون 72 لسنه 2017  -التوريدات العمومية.  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 11 ش المدينه المنورة -
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156 - أسبيس Aspace  لصاحبها )محمد سعيد محمد محمود( تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 

20-02-2023 برقم ايداع 14526 ورقم قيد 203026    محل رئيسى  عن  انشطة من داخل ق 72 لسنة 

2017 :  -تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق خارج الوادي القديم  - 

إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  انشطة من خارج ق 72 لسنة 2017 :   

-التجارة اللكترونية  - التوريدات العمومية  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة المنوفية ساقية ابوشعره -

157 - استارك Stark لصاحبها )حازم محمد محمود حسن( تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 

20-02-2023 برقم ايداع 14549 ورقم قيد 203032    محل رئيسى  عن انشطة داخل قانون الستثمار 72 

/2017 :  - تجاره الجمله والتجزئه لدوات التجميل ومستلزمات الكوافير بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

الجديدة  انشطة خارج قانون الستثمار 72 /2017 :  - اقامة وتشغيل كوافير رجالي  مع اللتزام بافراد حسابات 

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

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 21 ميدان خلف - 

ش جمال - العباسية -

158 - المانه لتجاره الدوات الصحيه و مستلزماتها لصاحبها )سناء بديع حبيب واصف( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم ايداع 14580 ورقم قيد 203038    محل رئيسى  عن تجاره الجمله 

والتجزئه للدوات الصحيه و مستلزماتها بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق  خارج 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة محل 25 بالرضى 37 ش غالى من ش حبيب شلبى -

159 - العالمية للتجارة والمقاولت لصاحبها )احمد محمد عبدالنعيم زيد( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 21-02-2023 برقم ايداع 14819 ورقم قيد 203074    محل رئيسى  عن : انشطة داخل قانون الستثمار 

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

المقاولت العامة  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام 

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

محافظة القاهرة ع 5 زهراء مدينة نصر -

160 - جميل دياب جاد سعدان لصاحبها )جميل دياب جاد سعدان( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

21-02-2023 برقم ايداع 14820 ورقم قيد 203075    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنتجات الخشبيه والثاث الخشبى بكافة انواعه  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 15 ش فاروق ابو الهنا - 

منشيه الحريه -

161 - الملكة فاشون لتجارة وصناعة الملبس الجاهزة لصاحبها )شربات محمد حبيب يوسف( تاجر فرد  رأس 

ماله 10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 14899 ورقم قيد 203088    محل رئيسى  عن اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة  - تجارة الجملة والتجزئة للملبس الجاهزة بالمناطق النائية والمجتمعات 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 40 ش محمد خلف -
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  Proactive software integrated solutions 162 - برو اكتف للبرمجيات والحلول المتكاملة

لصاحبها)كريم خالد محمد محمد شفيق( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 

14917 ورقم قيد 203099    محل رئيسى  عن 1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من 

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

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

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

والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- إدخال 

البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  

7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول 

البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات 

التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - 

إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من 

الجهات  المعنية  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار 

الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات 

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

التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة 

مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات 

والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية 

ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى 

رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي والثقافي والفني.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 6 - بالعقار 

رقم 23 -بأرض وزارة المالية - نموذج عمارات

التجمع الول - -

163 - صادق للستثمار والتطوير العقارى لصاحبها )محمود صادق السيد السيد ابو عيسى( تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 14918 ورقم قيد 203100    محل رئيسى  عن  انشطة 

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  انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 :   

التطوير العقارى .  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام 

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

محافظة القاهرة فيل 13 مجاورة 11 ,12 -ش احمد محرم - التجمع الول -

164 - الجيل الجديد NEW-GENERATION لصاحبها )يوسف عصام الدين السيد عبده( تاجر فرد  رأس 

ماله 100,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 14920 ورقم قيد 203101    محل رئيسى  عن : 

انشطه داخل قانون 72 لسنة 2017  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. 

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

والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر 

بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  تجاره الجمله 

والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .  : انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  التوريدات 

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

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

بجهة محافظة القليوبية شقه 33-12 عماره 210 أ - الحى الول محلية -
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165 - فاملى فود لتجارة العشاب والعطارة والبذور لصاحبها )طارق رضا على متولى( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 14922 ورقم قيد 203102    محل رئيسى  عن تجاره الجمله 

والتجزئه للعشاب و العطاره والبذور بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .  مع مراعاة احكام القوانين 

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

القاهرة 16 شارع الحريه - اغاخان -

STEFFEN / لصاحبها )شتيفن سفين جويرشيل  RENTAL AND REPAIR  166 - رينتال اند ريبير

SVEN GORSCHEL( تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 14927 

ورقم قيد 203107    محل رئيسى  عن : نشاط داخل ق 72  -الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية 

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

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

السكان التي يتم تأجيروحداتها بالكامل لغراض السكن غير الداري , بشرط أل يقل عدد تلك الوحدات عن  

خمسين وحدة سكنية ,سواء أقيمت في شكل بناء واحد أو عدة أبنية.  : نشاط خارج ق 72  مقاولت اعمال صيانه 

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

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

محافظة البحر الحمر 9 تقسيم النتركونتنينتال -سكاى الجندول - امام شاطئ 9-

167 - اشرف جابر اسماعيل لصاحبها )اشرف جابر اسماعيل خميس( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 21-02-2023 برقم ايداع 14928 ورقم قيد 203108    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة 

وتغليف المواد الغذائية.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 215 ممر 1 - من شارع عبدالمحسن الوسيمى -

168 - المصرية للتدريب والدراسات لصاحبها )مها مدحت حسين فهيم( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 21-02-2023 برقم ايداع 14931 ورقم قيد 203109    محل رئيسى  عن انشطة داخل قانون 72 لسنة 

2017 :   - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  - إنشاء وإدارة مراكز 

الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  انشطة خارج قانون 72 لسنة 

2017 :   تجهيز وتأجير مساحات العمل المشتركة.  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 8 ش الديب على الدهم - مساكن شيراتون -

169 - مختار لخدمات النقل لصاحبها )احمد مختار سليمان موسى( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

21-02-2023 برقم ايداع 14963 ورقم قيد 203112    محل رئيسى  عن النقل البرى للبضائع بما فى ذلك 

النقل العابر للحدود والنقل عن طريق السكك الحديديه  النقل المبرد للبضائع ويشمل ذلك تملك واستئجار النقل 

المبرد او المجمد للبضائع ويدخل ضمن جميع النشطه المشار  اليها خدمات الشحن والتفريغ اللزمة لمباشرة اى 

منها  - ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او 

خارجه ال بعد  القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة غرفه رقم A1 -شقة 17 - عقار رقم 3ش مكرم عبيد -

170 - احمد محمد صبحي محمد حسن النفراوي لصاحبها )احمد محمد صبحي محمد حسن النفراوي( تاجر فرد  

رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 14964 ورقم قيد 203113    محل رئيسى  عن 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية شارع جسر النيل - خلف 

محطة مياه زمزم - ابو الغيط -
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171 - اشرف محمد عبدالخالق محمد لصاحبها )اشرف محمد عبدالخالق محمد( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 14987 ورقم قيد 203124    محل رئيسى  عن اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبيه والثاث  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 2 ش الحسن والحسين -

كفر حمزه -عزبة المنطاوى -

172 - محمد محمد عبد الفتاح لتجارة الدوات الصحيه والسيراميك لصاحبها )محمد محمد عبد الفتاح سيد مسعود( 

تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 14988 ورقم قيد 203125    محل 

رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه للدوات الصحية والسيراميك بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  

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

لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 12 ش صدقى كامل-الفجاله -

173 - الحمد لتصنيع وتجارة الملبس الجاهزة والستيراد والتصدير لصاحبها )احمد صلح حسين سيد( تاجر فرد  

رأس ماله 500,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 14998 ورقم قيد 203127    محل رئيسى  عن : 

انشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة  تجاره الجمله والتجزئه 

للملبس الجاهزة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  : أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  الستيراد 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 155 ش احمد عرابي -

174 - جولدن لتجارة المشغولت والمصوغات الذهبية لصاحبها )محمد سمير معوض عبدالنبي( تاجر فرد  رأس 

ماله 100,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 15062 ورقم قيد 203130    محل رئيسى  عن تجاره 

الجمله والتجزئه للمشغولت والمصوغات الذهبية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة وليتم مزاوله 

النشاط ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة من مصلحة سك الدمغة والموازين مع مراعاة احكام القوانين 

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

القاهرة 16 شارع المقاصيصي -

175 - فيلو للبرمجيات و إدارة الحضانات Fillo  لصاحبها )دينا مجدى يوسف منصور( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 15063 ورقم قيد 203131    محل رئيسى  عن انشطة من 

داخل قانون 72 :  - إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  انشطة من خارج قانون 72 :   اقامة 

وتشغيل وإدارة دور الحضانة للطفال .  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة شقة 1 الدور الول فوق الرضى - عقار رقم 12 - 

شارع عبدالسلم

 ابراهيم -

176 - عزالدين للتجارة والمقاولت العامة لصاحبها )محمد رمضان عزالدين شحاته ابوالحسين( تاجر فرد  رأس 

ماله 50,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 15064 ورقم قيد 203132    محل رئيسى  عن -أنشطة 

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

أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 :  - المقاولت العامة.  * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي 

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 22 شارع فلسطين من جسر 

السويس -
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177 - رمضان محمد مختار لصاحبها )رمضان محمد مختار عبدالسلم( تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد 

فى 21-02-2023 برقم ايداع 15134 ورقم قيد 203135    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه للثاث )

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

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة المنوفية شطانوف بجوار 

مسجد الحرمين - اشمون -

178 - الوردية لصناعة الحصير البلستيك والتخريز لصاحبها )مايكل شهدى صموئيل نان( تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 15154 ورقم قيد 203139    محل رئيسى  عن - اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل ) شامبو - جيل للشعر- كريم - منظفات سائلة(  - اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الحصير البلستيك وخلط حبيبات البلستيك والتخريز.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

وحدات 119 - 130 عنبر 7 نموذج أ - مجمع الصناعات الصغيرة - مدينة ساحل سليم

179 - احمد حسن على حسن حجازى لصاحبها )احمد حسن على حسن حجازى( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 15202 ورقم قيد 203147    محل رئيسى  عن اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع خراطيم الكهرباء.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية ش مسجد النوار المحمدى - 

بجوار المسجد - حوض فخرالدين - باسوس

- القناطر الخيريه -

180 - العتر للصناعات الغذائية وتعبئة وتغليف المواد الغذائية لصاحبها )محمد ابراهيم امين سيد العتر( تاجر فرد  

رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 15223 ورقم قيد 203167    محل رئيسى  عن 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة المنوفية وحدة رقم 210 

المنطقة الصناعية المطورين -

181 - طارق فاروق محمد بدر حجازي لصاحبها )طارق فاروق محمد بدر حجازي( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 15224 ورقم قيد 203168    محل رئيسى  عن - اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع كافة المنتجات البلستيكية  - اقامة وتشغيل مصنع لحقن ونفخ وسحب وتشكيل حراري 

للبلستيك  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستلزمات الري الحديث والمطور  - اقامة وتشغيل مصنع لفرز وتعبئة 

وتغليف وتبريد وحفظ المنتجات الغذائية والحاصلت الزراعية  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البطاطس النصف 

مقلية والخضروات والفواكه المجمدة  - اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف البقوليات والمواد الغذائية والتوابل 

والبهارات  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع القواعد والبالتات الخشبية  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع جميع انواع 

القمشة والمفروشات والمراتب  - اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

عمارة 477 - المنطقة السكنية الثانية -

182 - مصنع ام بى تى لبودر الكتروستاتيك لصاحبها )محمود محمد بيومى رجب( تاجر فرد  رأس ماله 

20,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 15234 ورقم قيد 203178    محل رئيسى  عن النشطة 

داخل ق 72  اقامة وتشغيل مصنع لدهانات بودر الكتروستاتيك  النشطة خارج ق 72  - التوريدات العمومية  مع 

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

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

كفر ابو جمعه - بجوار المقابر -
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183 - الجنرال لتصنيع البلستيك لصاحبها )احمد ماهر احمد محمد( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

22-02-2023 برقم ايداع 15235 ورقم قيد 203179    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 5 شارع شرق سور العيون -

184 - جرين لند للستثمار العقارى لصاحبها )حسنى ابودهب جامع عبد المتجلى( تاجر فرد  رأس ماله 

500,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 15257 ورقم قيد 203185    محل رئيسى  عن : انشطة 

من داخل قانون 72  الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج 

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

وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  . 356 لسنة 2008  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.  : انشطة من خارج قانون 72  المقاولت العامة .  التوريدات 

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

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

بجهة محافظة القاهرة 6 شارع سيد ابوالنجا - من جسر السويس -

185 - الديار للتجارة والمقاولت العامة لصاحبها )محمد ناصر محمد محمد عبدالعال( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 15326 ورقم قيد 203212    محل رئيسى  عن  نشاط داخل 

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

قانون 72 لسنه 2017 :  -المقاولت العامة.  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 25 ش عبيد -

186 - ايه تو زد أثليتك A 2 Z ATHLETIC لصاحبها )ماركو مجدى حلمى قديس( تاجر فرد  رأس ماله 

20,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 15341 ورقم قيد 203219    محل رئيسى  عن تجاره الجمله 

والتجزئه للجهزة الرياضية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق خارج الوادي القديم  فيما عدا 

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

و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

19 ش اسحاق يعقوب -

187 - ايه تو زد للتجارة و التوريدات A2Z لصاحبها )احمد نبيل حسن عفيفى( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 15344 ورقم قيد 203220    محل رئيسى  عن : انشطة من 

داخل ق 72 لسنة 2017  -تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق خارج 

الوادي القديم  : انشطة من خارج ق 72 لسنة 2017  -التوريدات العمومية  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة 

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

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 44 ش احمد عرابى 

-

188 - هشام سيد محمد لصاحبها )هشام سيد محمد جبر( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

22-02-2023 برقم ايداع 15350 ورقم قيد 203221    محل رئيسى  عن   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية شارع جسر النيل -ابو الغيط-نزلة شوشه العمياء - 

القناطر الخيريه -
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189 - روسى جاردن لنباتات الزينة Rossi Garden لصاحبها )حسن احمد صالح سيد على( تاجر فرد  رأس 

ماله 50,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 15419 ورقم قيد 203228    محل رئيسى  عن -: 

أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  - تجاره الجمله والتجزئه لنباتات الزينة )بالمناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديدة(.  - تربية جميع أنواع الحيوانات , سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو 

اللحوم.  -: أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - إقامة وتشغيل مشتل لنباتات الزينة.  - توريد المستلزمات 

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

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

بجهة محافظة القاهرة محل 6 - الدور الول علوى - مول الحرمين - ج 1 - الحى الول -

الشروق -

190 - الكابتن لقطع غيار السيارات لصاحبها )ايمن شوقى ذكى محمد( تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 

22-02-2023 برقم ايداع 15420 ورقم قيد 203229    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه لقطع غيا 

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

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 31 ش يوسف 

صبرى ابو طالب - الحرفيين -

191 - سيد سالم نسيم احمد لصاحبها )سيد سالم نسيم احمد( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

22-02-2023 برقم ايداع 15446 ورقم قيد 203232    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 17 ح الجبرتى -قايتباى -

192 - مصنع ثرى ستار لتصنيع اطباق الفويل لصاحبها )مصطفى مكى فتحى عبدالمؤمن عبدربه( تاجر فرد  

رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 15704 ورقم قيد 203261    محل رئيسى  عن 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اطباق الفويل وعلب الكرتون.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

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

العبادلة -

193 - جراند اوزون لصاحبها )عيد محمد محمود شبايك( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

23-02-2023 برقم ايداع 15798 ورقم قيد 203288    محل رئيسى  عن النشطة داخل ق 72  - إنشاء 

وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  النشطة خارج ق 72  - تقديم 

الستشارات في مجال الموارد البشرية )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية  

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

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

رأس المال  ولئحته التنفيذية(  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع 

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

نشاطها., بجهة محافظة القاهرة قطعة رقم 349 - رمزية من ) 203 و( - الشطر الرابع - المعادى

الجديدة -

194 - سمارت فيوتشر لصاحبها )آيه محمد عبدالموجود فريد( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

23-02-2023 برقم ايداع 15807 ورقم قيد 203291    محل رئيسى  عن : انشطة من داخل قانون 72  تجاره 

الجمله والتجزئه للجهزة الكهربائية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .  : انشطة من خارج قانون 72  

التوريدات العمومية .  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  

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

لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 11 شارع حسين فهمى -
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195 - محمد سيد احمد عبده لصاحبها )محمد سيد احمد عبده محمد الدمسيس( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 15808 ورقم قيد 203292    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لصباغه 

وطباعه وتطريز القمشة والمنسوجات والتريكو  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة ش عمارات الفاروق -

حوض العمده -

196 - يونايتد انترناشيونال لصاحبها )عمرو جمال ابراهيم ابراهيم( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

23-02-2023 برقم ايداع 15849 ورقم قيد 203296    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق 

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 38 ش الشيخ احمد ابراهيم -

197 - العربية للتجارة والصيانة لصاحبها )احمد عمر مصطفى محمد عبد الباقى( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 15891 ورقم قيد 203306    محل رئيسى  عن النشطة 

داخل ق 72  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  النشطة خارج ق 72  - اقامة 

وتشغيل مركز خدمة وصيانة السيارات  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 5 امتداد جمال عبد الناصر - بعد سنترال 3 - قسم اول -

198 - ابناء الصعيد لصاحبها )عيد على عبدالجواد على( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

23-02-2023 برقم ايداع 15893 ورقم قيد 203308    محل رئيسى  عن تربية جميع أنواع الحيوانات سواء 

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

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية خط 4 شمال ق 

929 - جمعية احمد عرابى الزراعية -

199 - زاد بلدنا لصاحبها )محمد ابراهيم حجى محمد( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

23-02-2023 برقم ايداع 15894 ورقم قيد 203309    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه للمواد 

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

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 12 شارع سعد الدين 

عمرو -

200 - الدولية للستثمار العقارى لصاحبها )حماده كمال محمود قناوى( تاجر فرد  رأس ماله 2,000,000.000 

قيد فى 23-02-2023 برقم ايداع 15933 ورقم قيد 203315    محل رئيسى  عن النشطة داخل ق 72  - 

تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  - تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية )

المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج  الوادي القديم (.  - الستثمار العقاري 

بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة, والمناطق النائية, والمناطق خارج الوادي القديم.  - مشروعات السكان 

الجتماعي ومشروعات السكان الموجهة لمحدودي الدخل.  النشطة خارج ق 72  - بيع وشراء مواد البناء  - 

اعمال التشطيب  - الستيراد والتصدير تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل 

المستوردين ول ينشئ تأسيس  الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما  ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  مع مراعاة احكام 

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

محافظة البحر الحمر شقة رقم 29 - الدور الرابع علوى - الكائنة بالعقار رقم 29 - تقسيم

عرابيا - اول -
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201 - العالمية للكرتون لصاحبها )محمد محمود عطية محمد( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

26-02-2023 برقم ايداع 16184 ورقم قيد 203361    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 1 شارع الخشاب من شارع السلم عزبة العرب -

202 - ازياء لفساتين الزفاف لصاحبها )عماد محمد عبدالنعيم احمد( تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 

26-02-2023 برقم ايداع 16185 ورقم قيد 203362    محل رئيسى  عن نشاط قانون 72 لسنة 2017  - 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع فساتين الزفاف  نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017  - إعداد تصميمات فساتين 

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

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

القاهرة 8ش عبدالعظيم الغلمي - من حسنين هيكل -

203 - الشمونى للصناعة لصاحبها )السيد محمد محمد الشمونى( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

26-02-2023 برقم ايداع 16188 ورقم قيد 203363    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنتجات البلستيكية.  - اقامة وتشغيل مصنع لحقن ونفخ وسحب والتشكيل الحرارى للبلستيك.  - اقامة وتشغيل 

مصنع لعادة تدوير البلستيك.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستلزمات الرى الحديث والمطور.  - اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع حامض السلفونيك.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنظفات والمطهرات الصناعية.  - 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع السفنج بكافة انواعه.  - اقامة وتشغيل مصنع لفرز وتعبئة وتغليف وتبريد وحفظ 

المنتجات الغذائية والحاصلت الزراعية.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البطاطس النصف مقلية والخضروات 

والفواكه المجمدة.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البسكويت الويفر والسادة.  - اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف 

البقوليات والمواد الغذائية والتوابل والبهارات.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مصنعات الدواجن واللحوم.  - اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع القواعد والبالتات الخشبية.  - اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن وقطاعات 

الحديد والكريتال.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللت والمعدات والخزانات المعدنية والجهزة المنزلية.  - اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع اجهزة التكييفات والمبردات.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع جميع انواع القمشة 

والمفروشات والمراتب.  - استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع 

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

والستزراع, وأن تستخدم طرق الري  الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر 

بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  - تخطيط 

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

الوادي القديم (.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة المنوفية عمارة 477 - المنطقة السكنية الثانية -

204 - دون ديجيتال DAWAN DIGITAL لصاحبها )محمد السيد سعد محمد عبد ا( تاجر فرد  رأس ماله 

1,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 16189 ورقم قيد 203364    محل رئيسى  عن - إنتاج 

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

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

بالدور الرضى بالعقار رقم 14 ب 6- مدينه نصر - مدينه

نصر اول -

205 - سهام الحياه لصاحبها )محمد احمد حسين طه( تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 2023-02-26 

برقم ايداع 16323 ورقم قيد 203391    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 2 شارع محمد عبده - من شارع الزهر -
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206 - التوفيقيه لتجارة قطع غيار السيارات لصاحبها )محمد احمد محمد محمود( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 16325 ورقم قيد 203392    محل رئيسى  عن تجاره الجمله 

والتجزئه لقطع غيار السيارات )بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة(.  مع مراعاة احكام القوانين 

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

القاهرة 19 ح محمد السايح - ش الحكيم - مهمشه -

Elite Real Estate Investment and Project  207 - إيليت للستثمار العقاري وإدارة المشروعات

Management لصاحبها )محمد عادل محمود السيد القرواش( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

26-02-2023 برقم ايداع 16326 ورقم قيد 203393    محل رئيسى  عن : انشطة قانون 72  الستثمار 

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

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

. 356 لسنة 2008  : -انشطة خارج قانون 72  -ادارة المشروعات عدا الدارة الفندقية  -مع افراد حسابات مالية 

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

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة المنوفية 16 شارع الربعين - 

الحي الشرقي -

208 - السلم فاشون لتجارة وصناعة الملبس لصاحبها )واصفية موسى سليمان سالمان( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 16327 ورقم قيد 203394    محل رئيسى  عن تجاره الجمله 

والتجزئه للملبس بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديده  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة  

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

لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 40 شارع السيدة خديجة -

209 - فيوتشر Future لصاحبها )هبه خالد رجب كامل( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

26-02-2023 برقم ايداع 16328 ورقم قيد 203395    محل رئيسى  عن -: أنشطة داخل قانون 72 لسنة 

2017  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  -: أنشطة خارج قانون 

72 لسنة 2017  - اقامه وتشغيل واداره مركز تدريب لتنميه مهارات وقدرات الطفال ورعاية الموهوبين.  * مع 

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

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

القاهرة 70 شارع جمال عبدالناصر الرئيسى - امام مدرسة جوهار - جسر السويس -

210 - الفارابى للتدريب وخدمات الترجمة لصاحبها )عزيزه ابراهيم على عبدالواحد( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 16341 ورقم قيد 203401    محل رئيسى  عن النشطة 

داخل ق 72  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  النشطة خارج ق 

72  - تقديم خدمات الترجمة  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع 

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

نشاطها., بجهة محافظة الغربية اول ش البحر مع ش الخان برج التاون مول - الدور 11 - الوحدة 28

-

211 - فستان العروسه لملبس الجاهزه لصاحبها )اسلم حسن عبدالمنعم محمد( تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 16440 ورقم قيد 203410    محل رئيسى  عن تجاره 

الجمله والتجزئه لملبس الجاهزه المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

203 ش جوهر القائد -
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212 - انوار السندباد للتجارة لصاحبها )باسل احمد سليمان موسى سليمان حجازى( تاجر فرد  رأس ماله 

1,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 16646 ورقم قيد 203444    محل رئيسى  عن تجارة الجملة 

والتجزئة في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 22 شارع حسنين 

عبدالقادر -

213 - عبدا سعيد عبدا قابيل لصاحبها )عبدا سعيد عبدا قابيل( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

27-02-2023 برقم ايداع 16749 ورقم قيد 203492    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق 

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

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

العربيه رقم 356 لسنه 2008  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة المنوفية الوحدة رقم 37 بالسوق التجارى بالمنطقة 

السكنية السابعة -

214 - ساس للملبس الحريمى SAS لصاحبها )احمد جمال احمد محمد ابو عوف( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 16868 ورقم قيد 203499    محل رئيسى  عن تجاره الجمله 

والتجزئه للملبس الحريمى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي  القديم  

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

لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 38 ش 15 مايو - شبرا الخيمه ثان

215 - الواحة لتجارة الجملة لصاحبها )محمد احمد سليمان موسى سليمان حجازى( تاجر فرد  رأس ماله 

1,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 17018 ورقم قيد 203512    محل رئيسى  عن تجارة الجملة 

والتجزئة في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 1 - الدور 

الرضى - 22 ش حسنين عبدالقادر -

216 - نمبر وان لصناعة وتجارة القمشة لصاحبها )كفاح صلح الدين غنايمي( تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 17019 ورقم قيد 203513    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة والقمشة  تجاره الجمله والتجزئه للقمشة والملبس الجاهزة بالمناطق النائية 

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

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 1 - بالدور الول بعد الرضي - بالعقار 

رقم 234 المقام على

القطعة رقم 2 - شارع ابوبكر الصديق - تقسيم عمر بن الخطاب -

217 - وليد احمد شحاته احمد صالح لصاحبها )وليد احمد شحاته احمد صالح( تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 17030 ورقم قيد 203519    محل رئيسى  عن اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية شارع جسر النيل ابو الغيط نزلة شوشة 

العمياء -

Page 41 of 1644 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

218 - إنوفاتيف للتدريب لصاحبها )محمد ياسر صابر عبدالفتاح بهلول( تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد 

فى 28-02-2023 برقم ايداع 17070 ورقم قيد 203538    محل رئيسى  عن انشطة من داخل قانون 72 :   

إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات .   انشطة من خارج قانون 72 :  

تقديم الستشارات فى مجال الموارد البشرية )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية  

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

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

رأس المال  ولئحته التنفيذية(.  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 23 برج ساره - شارع البطراوى - عباس العقاد -

219 - الرزاق للملبس الجاهزه لصاحبها )علء الدين جابر ابراهيم محمد( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 17228 ورقم قيد 203548    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه 

للملبس الجاهزة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 7ش 

البوسطه -

220 - اتش ام زد ايه لتشكيل وحقن البلستيك H.M.Z.A لصاحبها )سومه على محمد البدوى( تاجر فرد  رأس 

ماله 100,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 17229 ورقم قيد 203549    محل رئيسى  عن اقامة 

وتشغيل مصنع لتشكيل وحقن البلستيك  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة الغربية عقار بجوار مسجد سنبل - الرجدية 

-

HASSAN  لصاحبها  )حسن ابراهيم محمد سوهيم  HASSAN SOHEM  221 - حسن سوهيم

EBRAHIM MOHAMED SOHEM ( تاجر فرد  رأس ماله 3,000,000.000 قيد فى 2023-02-28 

برقم ايداع 17454 ورقم قيد 203564    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع فرش السيارات 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة الشرقية قطعه ارض فضاء مقام عليها مبنى - حوض الجبل المستجد - 

قطعه

11 - بلبيس

222 - ميم للمكرمية والشغال اليدوية لصاحبها )الء احمد فؤاد طاهر مسروجه( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 17496 ورقم قيد 203565    محل رئيسى  عن - أنشطة 

داخل قانون 72 لسنة 2017 :  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتطريز وحياكة المكرميات بكافة انواعها واشكالها 

الهندسية وتصنيع الشغال ومنتجات  الحرف اليدوية وحياكة النسيج اشغال الخرز والتطريز وتصنيع وتجهيز 

الديكورات بكافة انواعها.  - أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 :  - إقامة وتنظيم المعارض )فيما عدا السياحية( 

بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده.  * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي 

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة شقة 201 - عقار رقم 11 - دجلة 

-
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فروع الفراد

1 - محمد عماد الدين كازارى  قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع   9668 ورقم قيد   56105  محل فرعى  عن 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع ملبس جاهزة اطفال عامة   ملبس جاهزة حريمى وبناتى   وملبس جاهزة رجالى 

واولدى من القمشة المنسوجة * مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى صاحب المنشأة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة القليوبية افتتاح فرع/ المحل رقم )7( بالعقار ابراج العرب 

برج رقم )1( شارع 15 مايو مع زكريا البراني - شبرا الخيمه

2 - قبانى للثاث و الصناعات الخشبية لصاحبها عز الدين محمد قبانى  قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع   

13530 ورقم قيد   100096  محل فرعى  عن نشاط المنشأة :1  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث الخشبي 

والثاث المعدني والمنتجات الخشبية واثاث الحدائق.2 تصدير الثاث الخشبي والمنتجات الخشبية والثاث المعدني 

واثاث الحدائق.تلتزم المنشاة بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي خاص لكل نشاط علي حده مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارت السارية وعلي المنشاة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها.  بجهة محافظة 

القليوبية افتتاح فرع : المصنع المقام علي القطعة الرض رقم 5 بلوك 27012 الكائنة بمدينة العبور

3 - محمد طارق محمد ابو شحاط  قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع   14452 ورقم قيد   92666  محل فرعى  

عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف واضافات العلف والفيتامينات والملح المعدنيه 

 مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وعلى صاحب المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لممارسة نشاطها  بجهة محافظة المنوفية افتتاح فرع/ القطعه رقم 62 بالمرحله الرابعه - بالمنطقه الصناعيه - قويسنا

المصرية للثاث لصاحبها سيد محمد سيد ابو زيد  قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع   14661 ورقم قيد     - 4

203043  محل فرعى  عن 

اقامة وتشغيل مصنع لما يلى:    تصنيع مكتب خشب.    تصنيع مكتبات خشبية.    تصنيع كرسى مكتب.    تصنيع 

طقم انتريه.   مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وعلى صاحب المنشاة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لممارسة نشاطها  بجهة محافظة القاهرة شارع الطيران الدور الول -مدينة نصر عقار رقم 32

المصرية للثاث لصاحبها سيد محمد سيد ابو زيد  قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع   14661 ورقم قيد     - 5

203043  محل فرعى  عن 

اقامة وتشغيل مصنع لما يلى:    تصنيع مكتب خشب.    تصنيع مكتبات خشبية.    تصنيع كرسى مكتب.    تصنيع 

طقم انتريه.   مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وعلى صاحب المنشاة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لممارسة نشاطها  بجهة محافظة الشرقية القطعة 16/1-بالمنطقة الرابعه الصناعية بساتين 

السماعيلية

6 - المصنع الكوري للصناعات الحديثه لصاحبها ) محمد سامى ثابت محمد فراج (  قيدت فى   22-02-2023 برقم 

ايداع   15546 ورقم قيد   203239  محل فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مطاط صناعى تركيبى   دون 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية افتتاح فرع بالعنوان / شارع متفرع من الطريق البطىء- ميت حلفا - 

قليوب -

7 - المصنع الكوري للصناعات الحديثه لصاحبها ) محمد سامى ثابت محمد فراج (  قيدت فى   22-02-2023 برقم 

ايداع   15546 ورقم قيد   203239  محل فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مطاط صناعى تركيبى   دون 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الدقهلية المنطقة الصناعية - القطعة ) 2 ( - بلوك ) ط ( - المرحلة الثالثة - 

جمصة -
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8 - تى بلس  قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع   16898 ورقم قيد   191865  محل فرعى  عن اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع وطباعة الملبس .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ قطعه 59 شارع النابيب البترول - قسم 

السلم اول
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قيود الشركات

1 - م اس اس كيه MSSK شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    8813 

ورقم قيد  201808    مركز عام  عن توريد المستلزمات والدوات الكهربائية  يجوز للشركة ان تكون لها 

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

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

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

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 29 الدور 

الرضى - امتداد محور 79 المركزى - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - أول

2 - كيكرز للدعاية والعلن Kickers شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   01-02-2023 برقم 

ايداع    8823 ورقم قيد  201809    مركز عام  عن - الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة 

والمرئية  - نشر وتوزيع الكتب  - التوكيلت التجارية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى 

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

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

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

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

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

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

محافظة القاهرة 19 ش 100 -

3 - ريد تشيكن الخالدين للتوريدات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    

8824 ورقم قيد  201810    مركز عام  عن التوريدات العمومية وعلى الخص توريد المواد الغذائية بكافة 

انواعها  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللحوم والدواجن  - اقامة وتشغيل مجزر آلى للدواجن  يجوز للشركة ان 

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

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

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

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

القاهرة 14 ح الفراشين - بيرم التونسى -

4 - ديزاينز نور جنينه Nour Genena Designs شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

01-02-2023 برقم ايداع    8825 ورقم قيد  201811    مركز عام  عن • إنتاج المحتوي اللكتروني 

بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  • اعداد التصميمات لنماذج العلمات التجارية.  • الدعاية 

والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

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

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

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 12 ش الصالح ايوب - الزمالك -
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AL Ahwani Group For industrial   5 - شركة مجموعة الهوانى للستثمارات الصناعية

investments شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    8826 ورقم قيد  

201812    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع السبائك الحديدية الخاصة بالرش الحرارى لحماية 

السطح المعدنية من التأكل والصدأ  وتصنيع وطلء معدات وأنابيب وخزانات الوقود  - أعمال المقاولت  - 

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

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

لنشطة  الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال 

ولئحته  التنفيذية(  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

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

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الوحدة رقم VP2330  8101-المبنى الداري رقم 5 - منتجع زيزينيا - التجمع 

الخامس -
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6 - محمود اشرف محمود وشركاه شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   01-02-2023 برقم 

ايداع    8828 ورقم قيد  201813    مركز عام  عن - أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 :  - اقامة وتشغيل 

مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية.  - اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع خراطيم ومستلزمات الري العادية وبالتنقيط وقطع ووصلت بلستيكية والرولت والكياس  والعبوات 

والصناديق والنابيب والمواسير والخراطيم البلستيكية.  - اقامة وتشغيل مصنع للغزل والنسيج وتصنيع 

الملبس ودبغ الجلود.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون والورق.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة 

وتغليف العلف بكافه انواعها  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبية.  - اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع مواد البناء فيما عدا خام السمنت والحديد والصلب .  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات.  - 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة اللكترونية.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة اللكترونية.  - اقامه 

وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع وحفظ وتبريد وتعبئه وتغليف الحاصلت الزراعية والخضروات والفاكهة.  

- اقامه وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية, والمنتجات الصناعية, والمواد الغذائية ومحطات 

الحاويات  وصوامع الغلل, ويشمل ذلك تملك واستئجار الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية 

والمنتجات الصناعية والمواد  الغذائية وتبريدها أو تجميدها, ومحطات الحاويات, وصوامع حفظ وتخزين الغلل.  

- اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المخللت وعصر الزيتون وتصنيع الزيوت.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الكرتون.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الزجاج.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع قطاعات اللومنيوم.  - اقامة 

وتشغيل المطاحن.  - إقامة وتشغيل سلسل المداد والمراكز التجارية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

الجديدة والمناطق خارج  الوادي القديم  - تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية )بالمناطق الصناعية 

والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج  الوادي القديم(.  - اقامه وتشغيل المخابز الليه.  - انشاء 

محطات تموين السيارات.  - انشاء مناطق الخدمات التجارية والترفيهية.  - مشروعات السكان التي يتم تأجير 

وحداتها بالكامل لغراض السكن غير الداري, بشرط أل يقل عدد تلك الوحدات عن  خمسين وحدة سكنية, سواء 

أقيمت في شكل بناء واحد أو عدة أبنية.  - مشروعات السكان الجتماعي ومشروعات السكان الموجهة 

لمحدودي الدخل.  - استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع 

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

والستزراع, وأن تستخدم طرق الري  الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق 

الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  - 

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

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

تربية الخيول.  - الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  - إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس.  - 

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

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

والتوسع فيها على  ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة 

نجوم وال يزيد اجمالى مساحه  الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه 

للمشروع  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الكيماوية والهندسية والغذائية والغزل والنسيج.  - أنشطة 

خارج قانون 72 لسنة 2017 :  - القيام بأعمال تنسيق وصيانة وادارة وتجميل الحدائق والطرق والميادين )اللند 

سكيب(.  - إقامة وتشغيل مركز لخدمة وصيانة السيارات واللت والمعدات وقطع الغيار.  - ادارة المشروعات 

عدا الدارة الفندقية.  - اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا 

الكحولية( وتقديم جميع أنواع  المأكولت والتيك أواي.  - إنشاء الوحدات الداريه.  -استغلل المناجم والمحاجر.  

- التصدير.  * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع 

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

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية مكتب رقم 1 - قطعة 368 - المنطقة السكنية العشرين -
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7 - أربعة وعشرون تاسك فور فرى لنسينج 24Task For Freelancing  شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    8830 ورقم قيد  201814    مركز عام  عن 

التسويق والتجارة اللكترونية عبر النترنت.  - صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة 

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

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

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

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

علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  - أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  - إنتاج 

وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  - أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  - 

إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  - حاضنات العمال التكنولوجية 

ودعم ريادة العمال.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

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

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 4 الدور الثانى - بوابة 3 مدخل سكنى 6 - السراج مول - بجوار البنك 

الهلى المصرى -

8 - إتيرنتى للتصميمات Eternity Designs شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2023-02-01 

برقم ايداع    8831 ورقم قيد  201815    مركز عام  عن - تصميم الملبس و الزياء بكافة انواعها و 

الكسسوارات الملحقة بيها و تجارتها بالجملة و التجزئة و توزيعها  وتسويقها وتصنيعها لدى الغير  -التجارة 

اللكترونية  -ادارة المواقع اللكترونية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

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

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

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 5 ش الفضل - طلعت حرب - وسط البلد -

9 - ميديكال فلو لدخال البيانات Medical Flow For Data Entry شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    8832 ورقم قيد  201816    مركز عام  عن انشطة من داخل قانون 

72 :   - إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  انشطة من خارج قانون 72 :   إدخال البيانات 

الطبية على الحاسب اللى .  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

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

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

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة الدور 11 -4  شارع 151 -

10 - ار اس ايه للتوريدات العمومية R.S.A شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2023-02-01 

برقم ايداع    8833 ورقم قيد  201817    مركز عام  عن التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها 

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

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

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

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 1 شارع 

عبدالرحمن صدقى - مدينة نصر اول -
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11 - إفرستون للرخام والجرانيت شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    

8834 ورقم قيد  201818    مركز عام  عن تجارة وتوريد وتركيب الرخام والجرانيت  يجوز للشركة ان 

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

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

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

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

القاهرة 23 ش محمد بحبوح متفرع من ش فرخندة حسن -

12 - فيرشوال فايبز لتنظيم المعارض الفنية Virtual Vibes شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

01-02-2023 برقم ايداع    8835 ورقم قيد  201819    مركز عام  عن إقامة وتنظيم المعارض الفنية فيما 

عدا السياحية)بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة(.  التجارة العامة فيما هو مسموح به 

قانونا وعلى الخص اللوحات الفنية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

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

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

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مدينة المعراج المجاورة الخامسة عمارة 5105 -

13 - هاى هيد للملبس الجاهزه HIGH HEAD شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

01-02-2023 برقم ايداع    8836 ورقم قيد  201820    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الملبس الجاهزة  تجاره الملبس الجاهزه  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

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

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

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 38 ش 147 من ش العشرين - جسر السويس-

14 - كنزو للتوريدات العامة والتصدير KENZO شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

01-02-2023 برقم ايداع    8837 ورقم قيد  201821    مركز عام  عن إقامة وتنظيم المعارض )عدا 

المعارض السياحية( والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل  معرض على حده  

التوريدات العمومية  التصدير  أعمال تصميم وإنتاج التطبيقات اللكترونية.  إنشاء وإدارة المواقع اللكترونية 

وصفحات التواصل الجتماعي.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 15 شارع مكرم عبيد -

15 - انس بلل محمد محمد حوا وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   01-02-2023 برقم 

ايداع    8838 ورقم قيد  201822    مركز عام  عن . أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  استصلح 

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

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

الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 

لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  •تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة.  . أنشطة خارج قانون 72 لسنه 2017  •المقاولت العامة.  تلتزم الشركة بأفراد 

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

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

القاهرة شقه رقم 105 المبنى السكنى - دوحه ماسبيرو - 4 ش الجلء عبدالمنعم رياض -
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 Jean office for engineering and design  20 - شركة مكتب جان للهندسة والتصميم والمقاولت

شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    8844 ورقم قيد  201827    

مركز عام  عن اعداد التصميمات الهندسية والمعمارية.  التوريدات العمومية  المقاولت العامة والمتكاملة  التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

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

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

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 11 صلح الدين فاضل من عمار بن ياسر - النزهة -

16 - بوسكيت ال ال سى للحلول الرقمية PAWSKET LLC شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

01-02-2023 برقم ايداع    8839 ورقم قيد  201823    مركز عام  عن التجاره العامه والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا  -التوريدات العموميه  -التسويق اللكترونى عبر النترنت  -تصميم واداره المواقع اللكترونيه 

عبر النترنت  -استغلل العلمات التجاريه)الفرانشيز(  -اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات 

وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها  -اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات 

ونظم المعلومات اللكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها  -تقديم الستشارات الرقمية)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 فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته  التنفيذية( .  يجوز للشركة ان تكون لها 

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

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

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

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 130 

شارع الحى الثانى - التجمع الخامس -

17 - شركة يلب جروب للتجارة والتوكيلت yelp Group for trading and agencies شركة  رأس 

مالها 50,000.000 قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    8841 ورقم قيد  201824    مركز عام  عن - 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  - التوكيلت التجارية  تلتزم الشركة 

بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق 

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

باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

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

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

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة محل 9 - الدور الرضي - العقار رقم 1 أ - ميدان التضحية - 

تريمف -

18 - أتاروس كيم للسمدة الكيماوية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    

8842 ورقم قيد  201825    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع للسمدة الكيماوية و المخصبات الزراعية 

و المبيدات و الدوات الزراعية فيما هو مسموح به  قانونا .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

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

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

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية شقة 1 الدور الرضى - قطعة 657 - المنطقة 

- 27
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FREEDOM FOR EXPORT AND   19 - فريدوم للتصدير والتوكيلت التجارية

COMMERCIAL AGENCIES شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   01-02-2023 برقم 

ايداع    8843 ورقم قيد  201826    مركز عام  عن التصدير والتوكيلت التجارية .  - تلتزم الشركة بأحكام 

القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى 

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

باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  التصنيع لدى الغير .  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 29 ش عزت سلمة - عباس العقاد -

21 - باند موشن لعمال الجرافيك pand motion Graphic works شركة  رأس مالها 20,000.000 

قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    8845 ورقم قيد  201828    مركز عام  عن - أعمال وتصميمات 

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

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

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة قطعة 6 - المتداد المنطقة 11 - حى اللوتس الجنوبية -

22 - بيفرلى للتوريد الغذائى شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    

8846 ورقم قيد  201829    مركز عام  عن - توريد المواد الغذائية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

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

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

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية عقار 9 ش عمر بن الخطاب 

متفرع من ش/ الحنفية - ابراهيم بك - قسم ثان -

23 - يونج شينج للمقاولت Yong Sheng for Construction Co شركة  رأس مالها 

1,600,000.000 قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    8847 ورقم قيد  201830    مركز عام  عن 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  المقاولت العامة  ادارة المطاعم 

والكافيتريات والكافيهات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 7 - ش امام سعد -
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24 - تحوت لدارة المطاعم والمطاعم المتنقلة Thot For Managing Restaurants شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    8848 ورقم قيد  201831    مركز عام  عن اقامة 

وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات ووحدات الطعام المتنقلة  التوريدات العمومية  تقديم الستشارات فى 

كافة المجالت )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة  زيادة رأس 

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

المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون 

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

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

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

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 88 شارع حافظ 

بدوى - الحى السابع -

25 - توبيك ترافيل للدارة و التسويق السياحى Topic Travel شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

01-02-2023 برقم ايداع    8849 ورقم قيد  201832    مركز عام  عن - الدارة والتسويق السياحي للفنادق 

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

الدارة الفندقيه و شروط و اجراءات الترخيص بها  - إقامة و تنظيم المعارض و المؤتمرات و الحفلت العامة 

فيما عدا المعارض السياحية بشرط استصدار التراخيص  اللزمة لكل معرض على حده  يجوز للشركة ان تكون 

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

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

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

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الحى الخامس 

المنطقة الرابعة ش 28 عماره 221 شقة 203 -التجمع الخامس -

26 - المحاسب لنظم المعلومات Accountant For Information Systems شركة  رأس مالها 

250,000.000 قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    8850 ورقم قيد  201833    مركز عام  عن 

إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات البنية الساسية 

للمعلومات والتصالت:  1- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات.  2- تنفيذ وإدارة شبكات 

نقل 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 او في الخارج ,كما يجوز لها 

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الحرم اليونانى بالجامعة المريكية - 171 شارع التحرير - الدواوين -
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27 - إيزى ماركت للخدمات اللكترونية Easy Market شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

01-02-2023 برقم ايداع    8851 ورقم قيد  201834    مركز عام  عن اقامه وتشغيل واداره مراكز 

التصالت )الكول سنتر(.  إدارة المشروعات.  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات 

الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  التسويق اللكترونى والتجارة اللكترونية عبر 

النترنت.  تصميم وانتاج برامج الحاسب الللى.  التجارة العامة وتجارة الجملة والتجزئة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا.  التصدير.  التعبئة والتغليف لدى الغير.  تصميم المواقع اللكترونية.  إقامة شبكات نقل 

الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات  المعنية.  

توصيل الطلبات للمنازل.  "ول يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب أوالبضائع )الداخلى – الدولى( والمهمات 

وخدمات النقل داخل القطر المصرى  أو خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاوله النشاط 

من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى  والدولى"  الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية.  

تملك وتأجير واستئجار وادارة وتشغيل المحلت والمركز التجارية والسوبر ماركت والهايبر ماركت )فيما عدا 

التأجير  التمويلى(.  اقامة و تشغيل و ادارة وتملك وتأجير واستئجار المخازن و المستودعات عدا مخازن 

الكيماويات الخطرة وتملك واستئجار  وتأجير العقارات )فيما عدا التأجير التمويلى(.  يجوز للشركة ان تكون لها 

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

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

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

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

الدور الرضى - عمارة رقم 96 - شارع 1 - منطقة الشباب -

34 - زينهم فراجرنس Zeinhom Fragrances شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

01-02-2023 برقم ايداع    8862 ورقم قيد  201841    مركز عام  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار  - 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور ومستحضرات التجميل  أنشطة من خارج قانون الستثمار  - التصدير  مع 

افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

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

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

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة قطعة 167 أ - المنطقة 

الصناعية الثالثة - الحى الثالث -

35 - كونتيننتال للحديد والصلب شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    

8865 ورقم قيد  201843    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل الحديد والمعادن وصهر الصلب 

والمسبوكات ودرفلة الحديد وأعمال الخراطة وتصنيع  التنكات والهياكل المعدنية وخطوط النتاج ومعدات 

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

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

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة 6 شارع مصطفى نعيم من ناصية ش نشاطى من ش مسره -
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28 - بوبر لتقنية المعلومات شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    

8852 ورقم قيد  201835    مركز عام  عن صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة 

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

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

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

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

علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  - أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  - إنتاج 

وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  - أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  - 

تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  - التصالت وخدمات النترنت  - المشروعات التى تستثمر في 

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

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

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

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

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

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

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

المعلومات والتصالت وتطويرها.  - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  - النشطة المتعلقة 

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

والثقافي والفني.  - التسويق اللكترونى عبر النترنت.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

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

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

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 17 شارع كيلوباترا -

29 - ريندر جروب للتسويق والستثمار العقارى والستشارات الهندسية Render Group شركة  رأس مالها 

20,000.000 قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    8853 ورقم قيد  201836    مركز عام  عن 

الستثمار العقارى  التسويق العقاري  تقديم الستشارات الهندسيه)فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات 

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

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

ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

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

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة المركز التجارى CORE -الوحده C1 بالدور الول فوق الرضى -التجمع 

الخامس -

41 - دولشفيتا للتوريدات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    8878 

ورقم قيد  201851    مركز عام  عن المقاولت العامة  التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها 

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

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

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

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عقار 88 -جاردنيا 

هايتس 1-التجمع الخامس -
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30 - بروميتش للعمال المتكاملة والمتخصصة Bromich شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

01-02-2023 برقم ايداع    8854 ورقم قيد  201837    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  مقاولت العمال العامة والمتكامله والمتخصصه واعمال الصيانة  تجارة 

مواد البناء والرمل والسن والسيراميك والدهانات والزجاج والمعادن والحديد واللومنيوم واللوميتال والخرده  

والنحاس والمواسير والبلستيك والرخام والكمر المعدنى والخرسانه الجاهزه وادوات النظافه والمواد الكيماويه  

تأجير واستئجار السيارات والتوبيسات وسيارات النقل الثقيل )عدا النقل السياحى والليموزين(  اقامة وتشغيل 

وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات  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 ( .  تجارة المواد الغذائية  صيانة الملعب الرياضية  صيانة واصلح خطوط النتاج  تجارة 

قطع غيار السيارات وادوات المن الصناعى  تجارة اللت والمعدات ومستلزمات المصاعد والمواسير والجهزه 

الكهربائية وقطع غيار الجهزه الكهربائية والكابلت  واجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها وتجارة التكيفات  يجوز 

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

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

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

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

القاهرة عقار رقم 7 شارع رقم 6-

Invented HZM For Human Resource  31 - انفينتيد اتش زد ام لتنمية الموارد البشرية

Development شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    8855 ورقم 

قيد  201838    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  اعداد الدراسات 

والبحوث التسويقية والقتصادية  تقديم الستشارات التسويقية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات 

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

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

ولئحته التنفيذية ( .  ادارة المشروعات )فيما عدا 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 او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 4 شارع 203 ميدان دجلة سرايات المعادي -

32 - ار ام ديزاين هاوس R.M Design House شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

01-02-2023 برقم ايداع    8856 ورقم قيد  201839    مركز عام  عن -تصميم الثاث والكسسوارات 

المنزلية وتصنيعهم لدى الغير  -التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان 

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

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

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

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

القاهرة 253 ش الحجاز-النزهه -
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33 - موتشاموتشى لدارة الماركت Motchamotchi شركة  رأس مالها 25,000.000 قيدت فى   

01-02-2023 برقم ايداع    8857 ورقم قيد  201840    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم 

الثابتة والكافتريات  - تقديم خدمات الكاترنج  - ادارة وتشغيل محلت السوبر ماركت  يجوز للشركة ان تكون لها 

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

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

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

B1- وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة محل بالعقار

2 شارع الحى المالى - الدور الرضى - مول جراند سكوير - العاصمة الدارية الجديدة - -

36 - بريشيس ميديا PRECIOUS MEDIA شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2023-02-01 

برقم ايداع    8866 ورقم قيد  201844    مركز عام  عن : نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017  - نشاط 

صناعة السينما ومنها إقامة أو استئجار استوديوهات أو معامل النتاج السينمائي أو دور العرض أو تشغيلها, بما  

في ذلك من تصوير وتحميض وطبع وإنتاج وعرض وتوزيع.  -إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من 

صوت وصورة وبيانات.  : نشاط خارج قانون 72 لسنه 2017  -النتاج الفني و التوزيع للفلم السينمائية و 

التلفزيونية و الفيديو و المسرحيات و المسلسلت الذاعية و التلفزيونية و  كافة العمال الفنية  مع اللتزام بافراد 

حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

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

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

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 30 ش 26 يوليو -

37 - السماح للصناعات الورقيه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    

8868 ورقم قيد  201845    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات ورقيه  يجوز للشركة ان 

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

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

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

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

القليوبية مستجد 8م متفرع من شارع مصرف مسطرد -خلف شارع العشرين -

38 - هانى صلح تكل وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    

8869 ورقم قيد  201846    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنظفات الصناعية  مع مراعاة 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية 14 )6سابقا(ش عبدالمنعم ترك -

39 - نايت أول للبرمجيات Knight Owl شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   2023-02-01 

برقم ايداع    8873 ورقم قيد  201848    مركز عام  عن انشطة قانون 72 لسنة 2017  - أعمال التوصيف 

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

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

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

اللكترونية .  انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - تصميم وتطوير اللعاب اللكترونيه على المنصات 

اللكترونيه.  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان 

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

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

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

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

القاهرة محل رقم جي 101 - الدور الول - قطعه 6 - قطاع H-مركز خدمات التجمع الول -
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40 - سابك ستون للرخام و الجرانيت SABIC STONE شركة  رأس مالها 9,000,000.000 قيدت فى   

01-02-2023 برقم ايداع    8874 ورقم قيد  201849    مركز عام  عن نشاط داخل ق 72 :   اقامة 

وتشغيل مصنع لنشر وتقطيع وصقل وجلى وتلميع الرخام والجرانيت   نشاط خارج ق 72 :  التصدير  مع 

اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار,  يجوز للشركة ان تكون 

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

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

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

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 40 ش محى 

الدين عبد الحميد- المنطقه الثامنه-

42 - اس . اي . واي نوليدج S.E.Y KNOWLEDGE شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

01-02-2023 برقم ايداع    8880 ورقم قيد  201852    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد 

وتدريب وتنمية الموارد البشرية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 34 أ السكاكيني -

43 - تريند افينو للغزل والنسيج Trend Avenue Textile شركة  رأس مالها 3,000,000.000 قيدت فى   

01-02-2023 برقم ايداع    8898 ورقم قيد  201853    مركز عام  عن : انشطة داخل قانون 72 لسنة 

2017  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزة فيما عدا اللياف الصناعية  تجاره 

الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  : انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  

التصدير.  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  يجوز 

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

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

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

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

القاهرة مصنع رقم 161 المنطقة الثانية - المنطقة الصناعية - منطقة الخدمات المركزية -
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44 - خلف على سعيد النوايسة للستثمار العقارى والسياحى شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

01-02-2023 برقم ايداع    8901 ورقم قيد  201854    مركز عام  عن -: أنشطة داخل قانون 72 لسنة 

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

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

بقرار رئيس  . الجمهورية رقم 356 لسنة 2008  اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة 

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

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

والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى مساحه  الوحدات المبيعه منها على نصف 

اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع  الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق 

الفندقية والقرى السياحية.  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و 

وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  أقامه وتشغيل المخيمات السياحيه على ال يقل مستواها عن 

ثلثه نجوم.  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.  السياحة العلجية للمرضى وذلك 

بتنظيم إجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز الطبية والعلجية, وغيرها مما يصدر  بتحديده قرار من 

الوزير المختص بالصحة بالتنسيق مع الوزير المختص بالسياحة.  السياحة البيئية, فيما يخص المقاصد السياحية 

ذات الطابع البيئي وذلك بإقامة وإدارة النزل البيئية ومواقع مشاهدة  الطيور والشعاب المرجانية وغيرها من 

النظم البيئية المتميزة, وإدماج التنوع البيولوجي في القطاع السياحي.  -: أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - 

التطوير العقارى.  * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  

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

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

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

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

محافظة القاهرة 412 شارع بورسعيد - الدور السابع -

45 - الدرئكي للتصدير AL Draaki Export شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2023-02-01 

برقم ايداع    8913 ورقم قيد  201856    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  

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

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

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة 2 شارع ماهر -

46 - جويزو كروب كيميكالز Guizhou crop chemicals شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

01-02-2023 برقم ايداع    8914 ورقم قيد  201857    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وخلط 

وتعبئة اسمدة بودر مركبة متنوعة  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وخلط وتعبئة السمدة السائلة المركبة المتنوعة   

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وخلط وتعبئة السمدة المركبة npk سائلة وبودر   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

وخلط وتعبئة مبيدات فطرية وحشرية ومبيدات صحة عامة ومبيدات نيماتودا ومبيدات  حشائش  يجوز للشركة 

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

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

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

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

المنوفية دور ارضى +ميزانين قطعه رقم 180 -المنطقه الصناعية -محور الصناعية السابعه -
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47 - اف كى ان لدارة وتشغيل المطاعم  F K N شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

01-02-2023 برقم ايداع    8915 ورقم قيد  201858    مركز عام  عن تشغيل وادارة المطاعم الثابتة 

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

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

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة محل تجارى رقم 5 - عقار رقم 6 - شارع انقره البحر - قسم النزهة الجديدة -

48 - الكفراوى للتجارة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    8918 

ورقم قيد  201859    مركز عام  عن -التصدير  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / 

التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

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

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة محل رقم G 18 بالمول رقم 3 - ميد تاون فيل -

49 - سنتليون سيرفيس للتجارة Centillon Service Trading شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت 

فى   01-02-2023 برقم ايداع    8919 ورقم قيد  201860    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا.  التوريدات العمومية.  التخليص الجمركي.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

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

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

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 4 شارع الدمياطى -

50 - حازم عبد القادر للستثمار الصناعى والتنمية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

01-02-2023 برقم ايداع    8921 ورقم قيد  201861    مركز عام  عن النشطة داخل ق 72  اقامة 

وتشغيل مصنع  - لتصنيع المنتجات البلستيكية  - لتصنيع المعدات واللت الهندسية  - لتشكيل وتشغيل المعادن  

- لتصنيع الملبس الجاهزة والغزل والنسيح  - لتصنيع المنتجات الخشبية والخشاب  - لتصنيع السيارت وقطع 

غيارها  - أقامة وتشغيل محطة لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية  - تجارة الجملة 

والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  - الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية 

الجديدة, والمناطق النائية, والمناطق خارج الوادي القديم.  - استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي 

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

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

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

رقم 356 لسنة  . 2008  - تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية 

والمناطق النائية والمناطق خارج  الوادي القديم (.  النشكة خارج ق 72  - التصدير  - التوريدات العمومية  - 

التطوير العقارى  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة 

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

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

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

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

-A  المنوفية عمارة 48 - شقة 3 المنطقة الثانية - بيت الوطن
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51 - بيور بلنت للندسكيب Pure Planet شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2023-02-01 

برقم ايداع    8927 ورقم قيد  201862    مركز عام  عن القيام بأعمال تنسيق وصيانه وتجميل الحدائق 

التصدير   وذلك دون الخلل  o  التوريدات العمومية o  المقاولت العامة o  )والطرق والميادين ) اللندسكيب

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 .       مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية عزبه ابو يوسف - شطانوف -

52 - أكسيوم تكنولوجى Axiom Technology شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   

01-02-2023 برقم ايداع    8933 ورقم قيد  201863    مركز عام  عن -: أنشطة داخل قانون 72 لسنة 

2017  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية )فيما عدا الدوية(.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الثاث الطبى.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة اللكترونية والكهربائية والطبية والرياضية.  - صناعة 

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

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

وتطوير وتصنيع اللكترونيات.  - مراكز البيانات ومراكز التصال.  - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم 

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

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

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

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

والتدريب عليها.  - أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات.  - تنفيذ وإدارة شبكات نقل 

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

بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية.  - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات 

وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات  المعنية  - إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة 

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

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

التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ومشروعات التكنولوجيا الحديثة.  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب 

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

في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  - 

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

المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع لمبات الليد.  - تجارة الجمله و التجزئة )

بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة(.  -: أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - التوريدات العمومية.  

- التصنيع لدى الغير.  * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

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

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

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة وحدة إدارية رقم 166 - عقار رقم 2 - عمارات اول مايو - طريق النصر -
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53 - بلوم اند جرو لدارة المدارس والتدريب BLOOM & GROW شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    8934 ورقم قيد  201864    مركز عام  عن : نشاط داخل قانون 72 

لسنه 2017  -إنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني.  -إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد 

الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  : نشاط خارج قانون 72 لسنه 2017  -اقامة وتشغيل وادارة 

حضانات الطفال.  -اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية.  مع اللتزام بافراد حسابات 

مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

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

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

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية ش عمر الجيزاوى - بلوك 

18005 - قطعه 7 - الحى التاسع -

54 - عمرو محمد مصطفى احمد هلل و شريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

01-02-2023 برقم ايداع    8937 ورقم قيد  201865    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لدهان الثاث 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 14 حاره السيد جوهر - ميدان غيط العده- ش حسن 

الكبر -

55 - خالد عبدالغفار مغاورى عيد محمد وشريكته شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

01-02-2023 برقم ايداع    8983 ورقم قيد  201867    مركز عام  عن : -انشطة داخل قانون الستثمار 

رقم 72 لسنة 2017  تجارة الجملة والتجزئة في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة للجهزة 

الكهربائية والمنزلية والتكييفات  ومستلزماتها.  : -انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  

التوريدات العمومية.  - مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة.  مع مراعاة 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة تقاطع ش عثمان بن عفان مع ش الجامع - مدينة قباء -

56 - فيردانسى جولد للستصلح الراضى Verdancy gold شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت 

فى   01-02-2023 برقم ايداع    8985 ورقم قيد  201868    مركز عام  عن الشنطة داخل ق 72  - اقامة 

وتشغيل مصنع لعادة تدوير المخلفات  -استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة 

للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة 

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

فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 

لسنة  . 2008  - تجارة الجملة والتجزية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  النشطة خارج ق 72  

- التسويق اللكترونى  - التصدير وعلي الخص تصدير محاصيل الزراعة  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي 

مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

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

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

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية الحي الول - محلية 6 ب - قطعة 36 -
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57 - أرمن للتشطيبات والمقاولت Armin شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   01-02-2023 برقم 

ايداع    8986 ورقم قيد  201869    مركز عام  عن المقاولت العامة.  مقاولت اعمال التشطيبات.  تجارة 

وتوريد وتركيب الواجهات بكافة انواعها والبواب بكافة انواعها والشبابيك وهاندريل بأنواعة وكبائن الشاور  

والتجاليد بكافة انواعها والستائر المعدنية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

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

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

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة قطعة 18 - بلوك 54 - شارع حسام بسيونى - المنطقة التاسعة -

58 - جويو للرقمنه Joyou شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    

8987 ورقم قيد  201870    مركز عام  عن انشطه داخل قانون الستثمار 2017/72  -إنتاج المحتوى 

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  -أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات 

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

ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  -إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  

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  -صناعة 

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

البيانات , وأنشطة التعهيد, وتطوير البرمجيات , والتعليم التكنولوجي.  أ- أعمال التوصيف والتصميم والتطوير 

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

والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات .  انشطه خارج قانون الستثمار 2017/72  -التجارة اللكترونية عبر 

النترنت  -التسويق اللكترونى عبر النترنت  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده 

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

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

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقه 26 -ش 7 المنيا متفرع من شارع بيروت -الكوربه -

59 - كالينارى لدارة المطاعم The Culinary Company شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

01-02-2023 برقم ايداع    8990 ورقم قيد  201872    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم 

الثابتة والكافتريات لتقديم جميع انواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع انواع  المأكولت والتيك اواى  

التجارة العامة والتوزيع للمواد الغذائية وتجهيزات ومستلزمات المطاعم فيما هو مسموح به قانونا  - التوريدات 

العمومية  إقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والمناسبات والحفلت فيما عدا السياحية )بشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لكل  معرض على حدة(.  تصنيع المواد الغذائية لدى الغير  تقديم خدمات الكاترينج  يجوز 

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

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

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

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

القاهرة العقار رقم 4011 -المعراج العلوى-شقه رقم 11 -زهراء المعادى-
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ALMIRAJ  60 - المعراج بايونير كونتراكتينج لتجارة السيارات و التوريدات العمومية والمقاولت

PIONEER CONTRACTING شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   01-02-2023 برقم 

ايداع    8992 ورقم قيد  201873    مركز عام  عن -المقاولت العامة والمتكاملة و المتخصصة  - التوريدات 

العمومية  - تجارة السيارات و قطع غيارها  -- الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام 

القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين  وتنظيم اعمال الوكاله 

التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص  اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  -توريد معدات المن 

الصناعى و تجهيزات الحماية المدنية  مع مراعاه ما ورد بقرار وزارة الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 

2003  -مقاولت اعمال التشطيبات والديكور  - توريد السمدة  -استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية 

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

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

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

رقم 356 لسنة  . 2008  -تجارة المعدات الهندسية و الماكينات بجميع انواعها و قطع غيارها  -مقاولت اعمال 

الحفر و الردم للطرق والكبارى و النفاق و مقاولت مد و تركيب شبكات الرى و مياه الصرف الصحى و  

محطات الصرف و مقاولت العمال المعدنية و العمال الكهربائية والكهروميكانيكية و مقاولت اعمال تنسيق و 

صيانة  وتجميل الحدائق و الطرق و الميادين ) اللندسكيب(  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

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

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

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 7أ ش عثمان ابن عفان -

61 - الطبيعه للمقاولت شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    9005 

ورقم قيد  201874    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصه  -التوريدات العمومية  تقديم 

الستشارات الهندسية)فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  

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

المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  مقاولت اعمال انشاء 

وصيانه المسطحات الخضراء)اللند سكيب( وشبكات الرى الحديث.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

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

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

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 186 البنفسج 10 -التجمع 

الول-
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62 - الفاريب بيت جروب للستثمار Alfarib Bit Group For Investment شركة  رأس مالها 

250,000.000 قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    9007 ورقم قيد  201875    مركز عام  عن - 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  - التوريدات العمومية.  - تجارة وتوريد مواد البناء والمواد 

الكيميائية والمنظفات بكافة انواعها .  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 ( .  التصدير .  المقاولت العامة والمتخصصه والمتكاملة .  مقاولت اعمال التشطيبات والديكور .  

تقديم خدمات الصيانة المتنقلة للمبانى والمنشأت .  إدارة المشروعات والشراف على تنفيذها .  مع مراعاه القرار 

الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  

اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية.  شراء وبيع وتأجير وصيانة المعدات واللت و 

السيارات بكافة انواعها واشكالها فيماعدا التأجير التمويلى .  إقامة وتشغيل وادارة المخازن والمستودعات )عدا 

مخازن الكيماويات والمواد الخطرة(  -اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع 

المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع  المأكولت و التيك اواى.  - تقديم خدمات الضيافة )الكاترينج(.  

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

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

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

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

محافظة القاهرة شقة 5 - عقار رقم 21 - شارع احمد سعيد -

63 - ام اند ام تاون للتشييد والبناء  M And M Town Construction شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    9008 ورقم قيد  201876    مركز عام  عن المقاولت العامة  

التوريدات العمومية  تاجير واستئجار المحال التجارية  مقاولت التشييد والبناء  يجوز للشركة ان تكون لها 

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

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

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

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 42 ش على 

البقلى -هليوبوليس -

64 - الكا للمقاولت والتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   01-02-2023 برقم 

ايداع    9010 ورقم قيد  201877    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة .  التوريدات 

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

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

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة عقار 5027 - المعراج -
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65 - كور جار مينتس للخدمات اللكترونيه Core Gar Ments شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

01-02-2023 برقم ايداع    9011 ورقم قيد  201878    مركز عام  عن انشطة قانون 72 لسنة 2017  - 

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

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

لشبكات نقل وتداول البيانات  نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017  - التجارة اللكترونيه عبر النترنت  مع افراد 

حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

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

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

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة ق 74 الدبلوماسيين - المثلث - 

التجمع الخامس -
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66 - ابكون لعمال البنية التحتيه OBOCON شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   

01-02-2023 برقم ايداع    9077 ورقم قيد  201882    مركز عام  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

البتروكيماويات . إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف الزيوت النباتية وكافه أنواع المواد الغذائية إقامة 

وتشغيل المراكز التجارية في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة. تجارة الجملة وتجارة التجزئة في 

المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة. سلسل المداد في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة . 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع خليا الطاقة الشمسية ومكوناتها ومكونات المحطات )النفرتر – شعيرات اللياف 

الضوئية(. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مدخلت مشروعات إنتاج الهيدروجين الخضر ومشتقات الوقود 

الخضر.  لنتاج الهيدروجين الخضر. )Electrolyser( . إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المحلل الكهربائي . 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مكونات محطات طاقة الرياح ومستلزماتها. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

البطاريات بانواعها )الهيدروجين والحرارية والليثيوم(. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع سيارات الركوب 

والتوبيسات الكهربائية والتي تعمل بالغاز الطبيعي. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المحركات الكهربائية الخاصة 

بالمطاطيه. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع أسطوانات الغاز. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مشروعات محطات 

شحن المركبات الكهربائية. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع محطات شحن المركبات الكهربائية. إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الثاث متعدد الغراض. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع أدوات مائدة زجاجية )بايركس(. إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع كربونات الصوديوم )صودااش(. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع خشب البلكاش. إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الخشب المصنع. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع ورق الكتابة والطباعة من عجائن الورق.

المصنع من المخلفات الزراعية. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع لب الورق وأخشاب )HDF( .إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع ورق مقوى مغطى بطبقات بلستيكية )مثيل تتراباك(. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع ألواح 

طباعة. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع أحبار طباعة وتصوير. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع قطع غيار سيارات 

مطاطية. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع إطارات سيارات. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع سيور نقل حركه مطاطية 

. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملونات العضوية. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع إضافات تشحيم متخصصة. 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع بلستيك الكلريليك . إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اليبوكسي. إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الراتنجات المينية. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الراتنجات البلستيكية. إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع البولي )يوريثان كربونات ايثيرات(. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك. إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الخضروات والفواكه المجففة. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع تدوير المخلفات الزراعية. إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع المحضرات الغذائية. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع التمور. إقامة وتشغيل محطات معالجة 

الصرف الصحي الصناعي وتحلية مياه البحر مع استخدم تكنولوجيا صديقة للبيئة وجميع أنواع التكنولوجيا 

الحديثة. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة اللكترونية والكهربائية. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللت 

والمعدات وخطوط النتاج )المخارط اللية للمعادن والخشاب(. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع صناعة الحاويات.-

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البوردات غير المطبوعة BCB . إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستلزمات تحلية 

المياه. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مضخات سوائل. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجرارات الزراعية )

جرارات الجر(. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الهواتف المحمولة. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع أثاث معدني 

طبي. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع السطمبات )المعدنية/ البلستيك(. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المراجل 

ومستلزماتها. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المشتقات ما بعد فصل راكزات الرمال السوداء )الجارنيت واللمنيت 

والمونازيت(. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المحركات الكهربائية )مواتير(. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

كباسات تبريد . إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع شيلرز للتكييف المركزي. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع صمامات 

سوائل وغاز )صمامات صناعية( . إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مرشحات سوائل وهواء )فلتر(. إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الجرارات الزراعية )جرارات الجر(. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اقفال واكسسوارات الثاث او 

الملبس الجاهزة او المنتجات الجلدية او لوحات التوزيع. عدد القطاع والثقب واللقم والعدد واللت واليدوية. 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الرولمان بلي بأنواعه )المدحرجات(. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الواح الصاج 

الخاصة بصناعة الجهزة المنزلية. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الواح ومواسير استنلس استيل. إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع اسياخ اللحام. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواسير وانابيب – مواسير غير ملحومة . إقامة 
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وتشغيل مصنع لتصنيع لوازم مواسير وانابيب . إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مسامير وصواميل وورد. إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع زوايا وقطاعات. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع تصنيع الليد الخاص باللمبات. إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع تصنيع الثرموستات. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع تصنيع أجهزة الحاسب اللي. إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع خيوط الغزول الصناعية . إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع اقمشة مسنرة او كروشيه )تريكو(. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع دنيم من قطن. إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع القمشة المنسوجة. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الجلدية )الملبس المصنوعة من 

الجلود(. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحذية والحقائب وغيرها.استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية 

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

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

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

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

الخيول. المزارع السمكية. الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية. إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس. 

إنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني. إقامة وتشغيل الفنادق, الثابتة ويخوت السفاري, 

والموتيلت, والشقق والجنحة الفندقية, والقرى السياحية, والنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية 

أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية, واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها, على أل يقل مستوى 

الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم, وأل يزيد إجمالي مساحة 

الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع. الدارة والتسويق 

السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية. مشروعات السكان التي يتم تأجيروحداتها بالكامل 

لغراض السكن غير الداري , بشرط أل يقل عدد تلك الوحدات عن خمسين وحدة سكنية ,سواء أقيمت في شكل 

بناء واحد أو عدة أبنية. مشروعات السكان الجتماعي ومشروعات السكان الموجهة لمحدودي الدخل . 

الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة, والمناطق النائية, والمناطق خارج الوادي القديم. إقامة 

أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف الصحي أو الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلتها. إنشاء الطرق 

الحرة والسريعة والرئيسية وإدارتها واستغللها وصيانتها. تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة خطوط 

متروالنفاق أو أجزاء منها . تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو السطحية داخل المدن أو 

بين المدن. -تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل أنفاق السيارات. إقامة أو إدارة وتشغيل الجراجات متعددة الطوابق 

بنظام النشاء والتشغيل وإعادة التسليم سواء كانت تحت سطح )b.o.t( الرض أو فوقها وعدادات تنظيم انتظار 

السيارات بنظام .b.o.t . إعداد الدراسات والبحوث الفنية والقتصادية ودراسات الجدوى للمشروعات 

الستثمارية في مجال البنية الساسية. تصميم أو إنشاء أو إدارة أو تشغيل أو استغلل أو صيانة خطوط السكك 

الحديدية وخطوط المترو بالداخل والخارج. تشغيل وصيانة واستغلل وحدات النقل المتحرك بالداخل والخارج. 

إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات طلمبات مياه الري وشبكات توزيعها وخطوط نقلها للراضي المخصصة 

للستصلح والستزراع. تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية 

والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم (. انشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية واداراتها واستغللها 

وصيانتها. انشاء محطات تموين السيارات . انشاء مناطق الخدمات التجارية والترفيهية. تصميم أو إنشاء أو إدارة 

وتشغيل وصيانة خطوط مترو النفاق السطحية أو أجزاء منها. داخل المدن أو بين المدن. مشروعات الجر 

الكهربي بين المدن. إدارة وتشغيل ورش الصيانة الخاصة بخطوط مترو النفاق. تصميم أو إنشاء أو إدارة 

وتشغيل أنفاق السيارات.-إقامة أو إدارة وتشغيل الجراجات متعددة الطوابق بنظام النشاء والتشغيل وإعادة التسليم 

سواء كانت تحت )b.o.t( سطح الرض أو فوقها وعدادات تنظيم انتظار السيارات بنظام .b.o.t . إعداد 

الدراسات والبحوث الفنية والقتصادية ودراسات الجدوى للمشروعات الستثمارية في مجال البنية الساسية. 

تصميم أو إنشاء أو إدارة أو تشغيل أو استغلل أو صيانة خطوط السكك الحديدية )ركاب/ بضائع/ جر كهربي/ 

ديزل( وخطوط المترو بالداخل والخارج. إدارة وتشغيل وصيانة القطارات )ركاب/ بضائع/ جر كهربي/ ديزل(. 

إدارة وتشغيل ورش الصيانة الخاصة بخطوط السكك الحديدية.  -إدارة وتشغيل المصانع المغذية لصناعات 

السكك الحديدية )قضبان/ فلنكات/ مقاعد/ وغيرها(. تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد 
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الكهرباء والطاقة على اختلف مصادرها. الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي. صيانة آبار البترول 

وتنشيطها. صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية. حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض 

البترول. العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة. معالجة السطح من الترسيبات. الخدمات المتعلقة 

بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج. انشاء ومد خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية والغاز. انشاء 

مستودعات تعبئة وتخزين الزيت الخام والمنتجات البترولية وتعبئة البوتاجاز. أنشطة إنتاج وتكرير المنتجات 

البترولية والغاز الطبيعي والبتروكيماوية أولية ووسيطة ونهائية.تصنيع وتجميع وصيانة معدات الحفر 

والمضخات البترولية.مد الشبكات الداخلية لعمال توصيل الغاز الطبيعي للعملء )منزلي/تجاري/وصناعي(.  -

تصنيع عدادات ومهمات أعمال توصيل الغاز الطبيعي. محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط 

والمسال. مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط والمسال. إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز 

الطبيعي أو إعادة تغييزه أو إعداده للتوزيع. مد خطوط شبكات الغاز من مواقع النتاج إلى مواقع الستخدام من 

مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلت المتخصصة أو النابيب, ول يشمل ذلك نقل البترول. أعمال نقل 

الغاز الطبيعي المضغوط للمناطق غير المخدومة بخطوط الغاز الطبيعي. إنتاج الهيدروجين غير الخضر بأنواعه 

ومشتقاته وتخزينهما وتداولهما. إنتاج الوقود الحيوي والكتلة الحيوية والصناعات التكميلية والتحويلية القائمة 

عليها. مشروعات تحسين كفاءة الطاقة بالمشروعات البترولية. مشروعات خفض وإزالة الميثين. مشروعات 

خفض وإزالة الكربون. مشروعات استغلل وتخزين الكربون. تصنيع المنتجات الولية والوسيطة والنهائية 

للبتروكيماويات.  -المشروعات الناشئة لتطبيقات صناعة البتروكيماويات )مثل المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة(. تصنيع المنتجات البتروكيماوية الخضراء مثل )البلستيك الخضر/ الخشاب من المخلفات 

الزراعية/ مشروعات إعادة - التصنيع( والمستقبلية. تصنيع السمدة بأنواعها مثل )السمدة المتخصصة/ السمدة 

المركبة/ اليوريا الصناعية/ السمدة بطيئة التحلل( والصناعات القائمة عليها . النشطة المكملة لمشروعات 

البتروكيماويات مثل )تحلية المياه/ انتاج الغازات الصناعية/ التخزين/ التداول/ الشراء والبيع والتسويق/ انتاج 

الضافات والعوامل الحفازة/ استيراد وتصدير الخدمات اللوجيستية والبحرية/ معامل الختبارات(. النشطة 

الخاصة بالتنقيب عن الخامات التعدينية واستخراجها وتقطيعها وتجهيزها واستخلصها وتنقيتها واجراء أي 

عمليات صناعية عليها ول يشمل ذلك محاجر الزلط والرمل. أعمال المسح الجوي والحفر. معامل تحاليل معتمدة 

دوليا  واختبارات المعادن. تصنيع الخامات التعدينية. معامل تكرير الذهب واستخلص المعادن. مجمعات تعدينية 

أو صناعية ذات صلة بالتعدين كمشروعات الفوسفات والكوارتز والرمال البيضاء والتلك وباقي الخامات التعدينية 

الخرى. أعمال البنية التحتية الخاصة بالتعدين. وحدات تركز المعادن والخامات. إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة 

محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها, وفقا للمعايير الفنية والعلمية 

المقررة في هذا الشأن. صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت, بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم 

وتطوير اللكترونيات, ومراكز البيانات, وأنشطة التعهيد وما يرتبط بها من تنمية بشرية, وتطوير البرمجيات, 

والتعليم التكنولوجي. تصميم وتطوير وتصنيع اللكترونيات. مراكز البيانات ومراكز التصال. أعمال التوصيف 

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

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

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

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

عليها. أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات . تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات. 

التصالت وخدمات النترنت. المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات 

الختراع والنماذج والرسوم الصناعية. إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة 

المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية. اقامه واداره وتشغيل وصيانة محطات وشبكات 

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

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

والستشعار عن بعد) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. )مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 

لسنه 2003(. إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات . إنشاء وإدارة 
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مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها. حاضنات العمال 

التكنولوجية ودعم ريادة العمال. النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى 

محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

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

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

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

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 65 ج حدائق الهرام - الدور الثانى - بوابه 

الولى - قسم الهرم

67 - ترافيك ديجيتال للمواقع اللكترونيه Traffic Digital For websites شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع    9161 ورقم قيد  201885    مركز عام  عن ادارة 

وتشغيل وتصميم المواقع اللكترونية  التجارة اللكترونية  تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية 

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

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

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  إدارة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  إقامة وتنظيم 

المعارض )عدا المعارض السياحية( والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل  

معرض على حده  اعداد دراسات الجدوى للمشروعات  1- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات 

وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  2- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد 

البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  3- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره 

المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  4- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  5- إنتاج 

وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  6- تقديم خدمات النترنت  7- إنشاء وإدارة مراكز التدريب 

لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  8- إدارة وتشغيل حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة 

العمال.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  التصدير والتوكيلت 

التجارية.  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية, ول ينشئ 

تأسيس الشركة  أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصة وبما ل يخل  بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

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

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

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 125 شارع 80 الحي 

الرابع المنطقة الولى -

68 - ماونتنز للتوريدات mountains for supplies شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

02-02-2023 برقم ايداع    9162 ورقم قيد  201886    مركز عام  عن التنقيب عن الخامات التعدينية 

والمعادن واستخراجها  استغلل المناجم والمحاجر  مقاولت أعمال الطرق والكباري والجسور والممرات والحفر 

والردم وشبكات المياه والصرف اصحي  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 عمارة 8/8 شارع التسعين الجنوبي اللوتس الجنوبية التجمع الخامس -
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69 - قاف لتكنولوجيا المعلومات QAF شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   02-02-2023 برقم 

ايداع    9163 ورقم قيد  201887    مركز عام  عن 1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله 

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

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

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

وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- 

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

أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات 

نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - التصالت وخدمات النترنت  11 - 

المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم  

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

علي ترخيص من الجهات  المعنية .  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه 

واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه 

والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء 

والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 

لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء 

وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - 

حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت 

وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي والثقافي والفني.  يجوز للشركة ان تكون 

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

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

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

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة ق 33 مباحث امن 

الدولة - المعادي 2 -

70 - إل إكس ار إس للتسويق العقارى  LXRS REAL ESTATE شركة  رأس مالها 10,000.000 

قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع    9164 ورقم قيد  201888    مركز عام  عن - التسويق العقاري  - 

الستثمار العقارى  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

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

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة البحر الحمر عقار رقم 55 - تقسيم المطار -

71 - شفرة الموهبة نحو التعلم القيم skill code towards valuable learning شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع    9166 ورقم قيد  201890    مركز عام  عن تقديم 

الستشارات التعليمية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  

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

المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(.  اقامة وتشغيل مركز 

لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  تنظيم المسابقات التعليمية  اعداد الدورات التدريبية  يجوز للشركة ان 

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

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

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

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

القاهرة 127 ش مصطفى النحاس - الحي الثامن -
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72 - هاوس اوف جوى للمخبوزات House Of Joy For Bakery شركة  رأس مالها 

1,000,000.000 قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع    9167 ورقم قيد  201891    مركز عام  عن 

اقامة وتشغيل وادارة وتأجير المطاعم والكافتريات والكافيهات الثابتة)عدا التأجير التمويلى( لتقديم جميع انواع  

المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع انواع المأكولت والتيك اواى  - ادارة وتشغيل محلت الحلويات وبيع 

المخبوزات والحلوى من العجين  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  تقديم 

خدمات الكاترنج  - حق استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز(  - تنظيم الحفلت العامة  - التوكيلت التجارية  

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

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

المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

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

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

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة المحل رقم 4 - عقار رقم 13 - شارع 254 - 

دجلة -

73 - جسور للتعتيق والتحميل شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع    

9168 ورقم قيد  201892    مركز عام  عن مقاولت اعمال التعتيق والتحميل للبضائع  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 1 شارع الشيخ غراب -

74 - ايمثرون ايجي للتصديرEmithron EGY شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

02-02-2023 برقم ايداع    9169 ورقم قيد  201893    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات 

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

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

ولئحته التنفيذية ( .  المقاولت العامة  التصدير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

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

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

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 20 شارع سمير عبدالرؤوف امتداد مكرم عبيد 

-

75 - صلح منير للمقاولت العامة شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع    

9170 ورقم قيد  201894    مركز عام  عن المقاولت العامة  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا / التوريدات العمومية  القيام بأعمال تنسيق وصيانة وادارة وتجميل الحدائق والطرق والميادين )اللند 

سكيب(  القيام بأعمال الرفع المساحي  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

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

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

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 4 ش مصطفى عناني السبع عمارات - متفرع من ش النزهة -

Page 71 of 1644 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

76 - المكمل لتجارة السيارات شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع    

9173 ورقم قيد  201895    مركز عام  عن - تجارة وبيع وشراء السيارات  - اقامة وتشغيل مركز لصيانة 

وخدمة السيارات  - توزيع وبيع قطع غيار السيارات وأكسسواراتها  - توزيع وبيع الزيوت والبطاريات 

والطارات  - أعمال السمكرة والدهانات  - التوكيلت التجارية  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 

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

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

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

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

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتب 109 - الدور الول - مبنى رقم 5 - مول كايرو فيستيفال - التجمع الخامس 

-

77 - صقر النزهه للستشارات المالية شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   02-02-2023 برقم 

ايداع    9174 ورقم قيد  201896    مركز عام  عن -تقديم الستشارات المالية و الرقمية )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 ( .  - انهاء الجراءات الدارية امام الجهات غير 

الحكومية  -- تقديم خدمات رجال العمال من )فاكس- تصوير – تليفون – كتابة كمبيوتر (  يجوز للشركة ان 

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

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

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

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

القاهرة 48 ش جسر السويس -

78 - الغزالة تكس لتجارة القمشه جمله شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع    

9175 ورقم قيد  201897    مركز عام  عن تجارة القمشه جمله  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

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

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

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 155 ش احمد لشين من ش 

جسر السويس -
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79 - احمد رجب مرشدى محمد على وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2023-02-02 

برقم ايداع    9176 ورقم قيد  201898    مركز عام  عن : انشطة من داخل قانون 72  - اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية .  - اقامة وتشغيل مصنع لحقن ونفخ وسحب وتشكيل حرارى للبلستيك .  

اقامة وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف وتبريد وحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات 

الغذائية .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج مصنعات الدواجن واللحوم .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اجهزه 

كهربائيه ومنزليه واللت والمعدات والخزانات المعدنية.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع اجهزه التكييف 

والتبريد والمبردات .  تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية)المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية 

والمناطق النائية والمناطق خارج  الوادي القديم (.  انشاء او اداره او تشغيل المدارس .  اقامه وتشغيل المراكز 

التجاريه وسلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق 

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

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

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

الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  : انشطة من خارج قانون 72  تصنيع كافة المنتجات البلستيكية لدى 

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية مكتب رقم 306 - الدور الثالث علوى - مول دار مصر - المنطقة الثالثة 

والعشرون -

80 - إنجاز للخدمات السياحية والخدمات العلنية شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   

02-02-2023 برقم ايداع    9179 ورقم قيد  201899    مركز عام  عن الدارة والتسويق السياحي للفنادق 

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

الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة 

والمقروءة والمرئية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

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

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

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 29 ش محمد سعيد الحلوانى -

81 - ملتنج بوت للتوريدات العمومية Melting pot شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

02-02-2023 برقم ايداع    9182 ورقم قيد  201900    مركز عام  عن - التوريدات العمومية  - إقامة و 

تنظيم المعارض عدا السياحية و المؤتمرات و الحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض  

على حده  - تصميم المواقع اللكترونية  - التسويق عبر النترنت  - الدعايه و العلن بكافة الوسائل المسموعه 

و المقرؤه و المرئيه  -اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا 

الكحولية(و تقديم جميع أنواع  المأكولت و التيك اواى  - أعمال إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد 

البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

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

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

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 9 ش احمد صبرى الدور 

الخامس فوق الرضي -
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82 - سيروا تكنولوجي ايجيبت CEEROO EGYPT شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

02-02-2023 برقم ايداع    9183 ورقم قيد  201901    مركز عام  عن نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا 

المعلومات.  ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري 

أو خارجه ال بعد القيد  بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي.  تقيم الخدمات اللوجيستية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

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

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

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 53 شارع مصطفى النحاس -

83 - جراي الليفنت للتجارة والتوريدات العموميه Gray Elephant شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   02-02-2023 برقم ايداع    9185 ورقم قيد  201902    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية  تنظيم 

وتجهيز المعارض )عدا السياحيه( والمؤتمرات )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة(.  

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

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

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

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

محافظة القاهرة 137 الحي الثاني - المنطقة 5 - التجمع الخامس -

84 - ايرس للتخطيط العمرانى IRIS شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   2023-02-02 

برقم ايداع    9187 ورقم قيد  201903    مركز عام  عن : انشطة قانون 72  -الستثمار العقارى بالمدن 

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

مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  . 356 

لسنة 2008  -تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق 

النائية والمناطق خارج  الوادي القديم (.  انشاء او اداره او تشغيل المدارس  استصلح وتجهيز الراضي 

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

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

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

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  -اقامة وتشغيل المراكز التجارية باحدي المناطق النائية او 

المجتمعات العمرانية الجديده  : -انشطة خارج قانون 72  -المقاولت العامه  -التوريدات العمومية  -صيانه 

وتشغيل وادارة المبانى والمنشات  -مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  

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

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

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

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

محافظة القاهرة مكتب 405 -تريفيوم مول-التسعين الشمالى-القطاع الثالث-
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85 - كمفورت كير للخدمات الطبية Comfortable Care CC شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

02-02-2023 برقم ايداع    9190 ورقم قيد  201905    مركز عام  عن إقامة وتشغيل المستشفيات 

المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة علجية أو طبية .  - اقامة وتشغيل المراكز والعيادات 

الطبية المتخصصة ومعامل التحاليل الطبية  - توريد الجهزة والمستلزمات الطبية وتجهيز المستشفيات  - تسويق 

وادارة برامج الرعاية الصحية )فيما عدا التأمين والوساطة فى التأمين(  تقديم الستشارات فى مجال العتماد 

والجودة )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم  بمناسبة زيادة رأس المال 

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

المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون لها 

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

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

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

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 8 ش مصطفى 

النحاس بجوار مدرسة المنهل - المنطقة التاسعة -

86 - ابراهيم فراج للستثمار العقارى شركة  رأس مالها 30,000,000.000 قيدت فى   02-02-2023 برقم 

ايداع    9191 ورقم قيد  201906    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لخدمة وصيانة السيارات.  

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

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

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

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحدة رقم 8 - مارينا مول - بجوار محكمة القاهرة الجديدة - 

مركز خدمات المدينة - التجمع

الخامس -

87 - أى إل للتسويق العقارى I L REALESTATE شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

02-02-2023 برقم ايداع    9192 ورقم قيد  201907    مركز عام  عن التسويق العقارى .  يجوز للشركة 

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

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

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

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

القاهرة مكتب اس 057 -الدور الثانى - ال سيزونز بارك - مدينتى -

88 - عرب واركرز للتجارة اللكترونية Arab Workers شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

02-02-2023 برقم ايداع    9193 ورقم قيد  201908    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا.  التوريدات العمومية.  التسويق اللكترونى.  التجارة اللكترونية عبر النترنت.  يجوز للشركة 

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

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

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

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

القاهرة 38 ش رمسيس -
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89 - رينتنج بلس زون للدعاية والعلن RENTING PLUS ZONE شركة  رأس مالها 

200,000.000 قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع    9194 ورقم قيد  201909    مركز عام  عن 

الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات 

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

بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  إقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات )فيما عدا المعارض 

السياحية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على  حدة(.  إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار 

الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  

مقاولت اعمال التشطيبات  تجارة الثاث  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث الخشبى بكافة انواعه  يجوز 

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

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

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

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

القاهرة 7238 المعراج السفلي - زهراء المعادي -

90 - سفايي بيوتى سنتر Suvoi Beauty Center شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

02-02-2023 برقم ايداع    9199 ورقم قيد  201910    مركز عام  عن - اقامة وتشغيل وادارة مركز 

تجميل ) بيوتى سنتر ( للعناية بالشعر والجسم دون القيام بالعمليات الجراحية  - اقامة وتشغيل وادارة كوافير 

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

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

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة وحدة رقمF40 A,B,C,D -الدور الول ملحق 1 - بارك مول قطعة 22 - القطاع الرابع 

-التجمع الخامس-

91 - سمارت ذييد للخدمات الرقميهSMART ZED DIGITAL SERVICES شركة  رأس مالها 

300,000.000 قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع    9202 ورقم قيد  201912    مركز عام  عن 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  التوريدات العمومية  تسويق المنتجات  توريد وصيانه جميع 

انواع المعدات و اللت و الجهزه اللكترونيه الكهربائيه و اجهزه التصال اللسلكيه و السلكيه و  قطع غيارها  

اعداد و تصميم انظمه و برامح الحاسب اللى و مستلزمات الحاسب اللى  - إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره 

المختلفة من صوت وصورة وبيانات  - تجهيز و فرش صالت الكمبيوتر  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

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

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

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مجموعه 95 - عماره 14 -

الرحاب - التجمع الول - -
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92 - جناح البحر للستيراد والتصدير Sea Ward For Import And Export شركة  رأس مالها 

5,000,000.000 قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع    9232 ورقم قيد  201919    مركز عام  عن 

الستيراد والتصدير.  - تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين, ول 

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

الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام  القوانين المنظمة لهذا الغرض.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح 

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

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

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 3 - عمارة رقم 20 - عمارات البنفسج - التجمع الخامس -

93 - خطوط نافى لين للملحة البحرية والخدمات اللوجيستية NAVY LINES شركة  رأس مالها 

500,000.000 قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع    9234 ورقم قيد  201921    مركز عام  عن اعداد 

التصميمات الهندسية الخاصة بالمراكب والسفن .  الشراف على تنفيذ المشروعات الخاصة بالسفن والمراكب 

والناقلت البحرية .  القيام بأعمال الصيانة المتنقلة للسفن والمراكب والناقلت البحرية .  القيام بأعمال التقيم 

للسفن والمراكب والناقلت البحرية ومطابقتها للمواصفات.  - تقديم الستشارات الفنية .  - تقديم الستشارات 

البحرية وتداول الحاويات .  )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة 

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

الوراق المالية المنصوص عليها في المادة  27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  تقديم الخدمات 

اللوجستية من النقل البحرى والشحن والتفريغ للبضائع و والتوكيلت الملحية والتخليص الجمركي ) فيما  عدا 

النقل والشحن البرى (.  اقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملعب الجولف ومراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو 

المرتبطة بها.  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  اعداد الدورات التدريبية فى مجال 

الدارة والتنمية والرشاد السرى وتعديل السلوك وادارة العمال و ل سيلكى الضيافة  الجوية .  التصدير .  

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية .  - وعلى الخص تجارة وتوريد معدات 

المن الصناعى والسلمة والصحة المهنية والسكارب .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

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

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

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة ش 104 - ع 50 - ميدان خليفة اللبان - حدائق 

المعادى -

94 - زد ايه اف لتسويق المنتجات البتروليه Z A F شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

02-02-2023 برقم ايداع    9241 ورقم قيد  201922    مركز عام  عن تسويق المنتجات البتروليه  اداره و 

تشغيل محطات لخدمه و تموين السيارت بالوقود و الغاز الطبيعى  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

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

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

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 77 ميدان الحريه -
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95 - مقام للتسويق السياحى Maqaam Tourism Marketing شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   02-02-2023 برقم ايداع    9242 ورقم قيد  201923    مركز عام  عن التسويق 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 و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 1 - عمارة 112 - مدخل 1 - الحى 

السويسرى أ -

96 - دايفرستي للتسويق العقاري DIVERSITY REAL ESTATE شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع    9243 ورقم قيد  201924    مركز عام  عن التسويق العقارى .  

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

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

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

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

محافظة القاهرة عمارة 82 الدور الول - المحلية السابعة -التجمع الثالث -

97 - الرؤية المتقدمة لسلسل التوريد ADVANCED VISION FOR SUPPLY CHAINS شركة  

رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع    9349 ورقم قيد  201929    مركز عام  

عن التوريدات العمومية وسلسل المداد  تقديم الخدمات اللوجيستية فيما عدا النقل والشحن البري  التوكيلت 

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

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

الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  إقامة وتشغيل مخازن البضائع  يجوز 

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

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

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

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

القاهرة 11 / د 5 - تقسيم اللسلكي -

98 - ماهاي رونغ MA,HAIRONG وشريكته شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

02-02-2023 برقم ايداع    9350 ورقم قيد  201930    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الجهزة الكهربائيه واللكترونيه .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 5 ش معاذ بن جبل - الحى الثامن -
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99 - كيه أس أيه أم للمقاولت والتوريدات K.S.A.M شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

02-02-2023 برقم ايداع    9351 ورقم قيد  201931    مركز عام  عن المقاولت العامة.  مقاولت اعمال 

المبانى والتشطيبات .  مقاولت اعمال الحفر والردم .  - التوريدات العمومية.  -توريد مواد البناء والمواد الغذائية 

ومستلزمات المصاعد ومستلزمات التكييف والجلود الطبيعية والصناعية ومستلزمات  الفنادق والرخام 

والسيراميك والعدد واللت والكيماويات ومستلزمات الديكور والسمنت والزلط والرمل والسن والطوب  

والخرسانة الجاهزة والصاج والكروم والستانلس والنحاس واللومنيوم والورق والكرتون والبلستيك والملبس  

الجاهزة والقمشة والدوات الكهربائية وادوات السباكة والدوات المكتبية وقطع غيار السيارات واجهزة 

الكمبيوتر  ومستلزماتها واجهزة المحمول ومستلزماتها والخشاب والثاث الخشبى والمعدنى والزجاجى.  تأجير 

المعدات فيماعدا التأجير التمويلى .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

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

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

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 26 - شارع جمال الدين عفيفي - اول عباس العقاد - 

اول -

100 - كاستلو للخشاب Castello شركة  رأس مالها 225,000.000 قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع    

9352 ورقم قيد  201932    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبيه والخشاب 

والخشاب الصناعية والثاث الخشبى بكافة انواعه.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

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

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

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 26 عمارات المالية - التجمع الول -

101 - ايكا للتجارة والتوزيع Ica For Trade And Distribution شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع    9354 ورقم قيد  201934    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة المواد الغذائية  - بيع وشراء وتوزيع المنتجات الغذائية والمنزلية  

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

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

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

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

محافظة القاهرة العقار رقم 9 /6 -شارع 27 - جسر السويس -

102 - جو بيج برودكشنز GO BIG PRODUCTIONS شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   

02-02-2023 برقم ايداع    9362 ورقم قيد  201938    مركز عام  عن - النتاج الفني و التوزيع للفلم 

السينمائية و التلفزيونية و الفيديو و المسرحيات و المسلسلت الذاعية و التلفزيونية و  كافة العمال الفنية من )

تصوير- صوت - ميكساج - دوبلج - مونتاج - تحميض نيجاتيف - تصحيح الوان ( وبيعها  وتوزيعها.  يجوز 

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

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

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

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

القاهرة عماره رقم 57 شارع 4 من ميدان النافورة
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103 - مشوره لتقنيه المعلومات   MASHURAH شركة  رأس مالها 1,500,000.000 قيدت فى   

02-02-2023 برقم ايداع    9366 ورقم قيد  201940    مركز عام  عن -التسويق اللكترونى عبر 

النترنت  -التسويق العقارى  -الستثمار العقارى  - تأجير السيارات فيما عدا التأجير التمويلى و النقل السياحى 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة 11 ش 199 -

104 - جوهرة العرب لتطوير المشروعات شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   2023-02-02 

برقم ايداع    9368 ورقم قيد  201941    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات 

ووحدات الطعام المتنقلة لتقديم كافة انواع المأكولت والمشروبات  والتيك اواي "فيما عدا المطاعم العائمة وفيما 

عدا المشروبات الكحولية"  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  الستثمار 

والتطوير والتسويق العقارى .  ادارة المشروعات  إقامة وتشغيل المحلت التجارية والسواق التجارية والسوبر 

ماركت  شراء وبيع وتقسيم الراضي بكافة انواعها واعادة بيعها بحالتها او بالبناء عليها لحساب الشركة ولحساب 

الغير  السمسرة العقارية  المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة  التصدير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

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

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

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحدة رقم62-63-64-لدور 

الرابع - باريس مول - محور المل - منطقة MU23-العاصمة الدارية - القاهرة الجديدة - أول -
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105 - ترانس فورميشن للستشارات الغذائية Trans formations شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت 

فى   02-02-2023 برقم ايداع    9371 ورقم قيد  201943    مركز عام  عن - تقديم الستشارات الغذائية )

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

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

مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته  التنفيذية(  يجوز 

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

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

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

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

القاهرة 26 ش حلمى حسن على - المنطقة 8 -اول

106 - الناضول للستثمار التجارى شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع    

9384 ورقم قيد  201946    مركز عام  عن -تقديم الستشارات فى مجال السفر و الهجرة )فيما عدا ما يتعلق 

باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية  والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس 

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

المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال  ولئحته التنفيذية(  -استغلل العلمات 

التجارية )الفرانشايز(  -التسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية.  - السياحة 

العلجية للمرضى وذلك بتنظيم إجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز الطبية والعلجية,  -التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  -- إقامة و تنظيم المعارض و المؤتمرات و الحفلت 

العامة فيما عدا المعارض السياحية بشرط استصدار التراخيص  اللزمة لكل معرض على حده  يجوز للشركة ان 

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

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

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

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

القاهرة عمارة رقم 45 - شقة رقم B1- 14 -مجموعة 13 - مدينتى -

107 - باسيفيك لصناعة المنسوجات Pacific For Textile Manufacturing شركة  رأس مالها 

500,000.000 قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع    9389 ورقم قيد  201947    مركز عام  عن اقامة 

وتشغيل مصنع للغزل والنسيج  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 47 ابراج اليكو -الدور الول شقه 1-زهراء المعادى -
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108 - الزلطه البيضاء للتصدير والتشطيبات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-02 

برقم ايداع    9402 ورقم قيد  201948    مركز عام  عن التصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام 

القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى 

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

باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  الشحن والنقل البرى الداخلى والدولى للبضائع  ول يتم مزاولة نشاط النقل 

البري للركاب والبضائع )الداخلى-الدولى( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او  خارجه ال بعد 

القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.  التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة 

ومقاولت أعمال التشطيبات  التعبئة والتغليف لدى الغير  - ادارة وتأجير واستئجار الوحدات السكنية والمحلت 

) عدا التأجير التمويلى (  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 22 شارع جمال - شبرا مصر -

109 - بلك ايه لتصميم الزياء BLACK A شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   2023-02-02 

برقم ايداع    9413 ورقم قيد  201950    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  

-التوريدات العمومية.  -استغلل العلمات التجارية.  -تصميم ازياء الملبس.  يجوز للشركة ان تكون لها 

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

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

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

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة ماونتن فيو 2 - 

فيل 111 - التجمع الخامس -

110 - خالد صيام وشريكه للتصدير شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   02-02-2023 برقم 

ايداع    9431 ورقم قيد  201951    مركز عام  عن - التصدير  - تجارة الجمله والتجزئة  - التوريدات 

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

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

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة 34 شارع ابراهيم الرفاعى
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111 - فانيسى ال ال سى Funicy LLC شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-02 

برقم ايداع    9440 ورقم قيد  201952    مركز عام  عن نشاط من داخل قانون 72 لسنة 2017: أعمال 

التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها . إنتاج المحتوي 

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات . نشاط من خارج قانون 72 لسنة 2017: انشاء وادارة 

المواقع اللكترونية. تقديم الستشارات الدارية)كل ما سبق فيما عدا الستشارات القانونيه والستشارات 

والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده راس المال والستحواذ وكذا الستشارات الماليه عن الوراق الماليه 

لنشطه الشركات العامله فى مجال الوراق الماليه المنصوص عليها فى الماده 27 من قانون سوق راس المال 

ولئحته التنفيذيه(. مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار 

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

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

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

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

محافظة القاهرة مكتب رقم 204 الدور الثانى من المبنى الواقع فى مبنى تريفيوم بزنس كومبلكس -شارع

التسعين الشمالى -التجمع الخامس

112 - جبل التيكا للتجميل JABAL ALTEKA COSMETICS شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    9491 ورقم قيد  201955    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  تجارة وتوزيع وبيع مستحضرات التجميل وتصنيعها لدى الغير  

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

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

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

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

محافظة القاهرة شقة رقم 4 - الدور الول - عمارة 146 - عمارات صقر قريش -

113 - اس ام تى للحلول الهندسية SMT Engineering Solution شركة  رأس مالها 102,000.000 

قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    9492 ورقم قيد  201956    مركز عام  عن المقاولت العامة.  

مقاولت العمال الكهروميكانيكية.  التوريدات العمومية.  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 في مجال 

الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة 

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

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

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

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

القاهرة شقة 1 - الدور الرضى - 49 شارع محمد فريد ابو حديد - الحى السابع -
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114 - إيليت لمستلزمات المنشآت التعليمية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-05 

برقم ايداع    9493 ورقم قيد  201957    مركز عام  عن مقاولت فرش وتجهيز المنشآت التعليمية.  توريد 

الدوات المدرسية والمكتبية والوسائل التعليمية ومستلزمات المنشآت التعليمية.  نشر وتوزيع الكتب.  مقاولت 

تجهيز المسارح وإدارتها.  الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية.  إقامة وتنظيم الحفلت 

العامة والمؤتمرات والندوات والمعارض فيما عدا المعارض السياحية )بشرط استصدار التراخيص  اللزمة لكل 

معرض على حدة(.  تشغيل وادارة الكافتريات ومنافذ بيع المنتجات الغذائية.  بيع الزى المدرسى.  يجوز للشركة 

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

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

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

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

القاهرة شقة 203 - عقار رقم 2 - شارع احمد ندا -

115 - باكيدج جروب لتجارة مستلزمات التعبئة والتغليف Package group شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    9495 ورقم قيد  201958    مركز عام  عن تجارة 

مستلزمات التعبئة والتغليف  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية 5 ش ركن النخلة - القلج -

130 - كابرى للتوريدات العمومية Capri for general supplies شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    9521 ورقم قيد  201974    مركز عام  عن التوريدات العمومية  

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

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

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

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

 S16محافظة القاهرة مكتب رقم

الكائن بالطابق الرابع من العقار رقم 86 ش عباس العقاد -

116 - اوتوترونيك لصيانة السيارات AUTO TRONIC شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

05-02-2023 برقم ايداع    9498 ورقم قيد  201959    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لخدمة وصيانة 

السيارات  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 ( .  تجارة 

وتوزيع قطع غيار السيارات وقطع غيار السيارات الكهربائية  التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون 

رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة 

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

القوانين المنظمة لهذا الغرض.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 31 - الدور 3 - مدخل 5 - برج 1 - قطعة 24 - تقسيم الستثمار - 

جنوب مدينة نصر -

الوفاء والمل -
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117 - توميتو لتعبئة وتصنيع الغذية TOMETO FOOD شركة  رأس مالها 54,000.000 قيدت فى   

05-02-2023 برقم ايداع    9499 ورقم قيد  201960    مركز عام  عن انشطة داخل قانون 72 لسنة 

2017 :   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف للمواد الغذائية والغذية سابقة التجهيز من الفاكهة 

والخضروات والبطاطس  النص مقلية والمنتجات النباتية والحيوانيه والداجنة .  اقامة وتشغيل الثلجات 

والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو  تجميدها.  

تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق 

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

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

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

الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو 

التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو 

اللبان أو التسمين أو اللحوم.   انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 :  التوريدات العمومية .  التصدير .  ادارة 

وتشغيل المخازن .  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار .  يجوز 

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

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

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

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

المنوفية وحدة صناعية - الكائنة بالعقار 175 - ش المطورين -

129 - بيرفكشن كير لمستلزمات المعامل الطبية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

05-02-2023 برقم ايداع    9520 ورقم قيد  201973    مركز عام  عن ادارة الصيدليات .  توريد وتركيب 

مستلزمات المستشفيات والصيدليات والمعامل الطبية والجهزة والمستلزمات الطبية ومستلزمات المعامل  الطبية 

واجهزة التعقيم .  المقاولت المتخصصة فى تجهيز المستشفيات والصيدليات والمعامل الطبية .  يجوز للشركة ان 

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

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

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

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

القاهرة 3 ش الحسين بن على -

118 - كايزن ليدرز لدارة المشروعات Kaizen Leaders for Project Management شركة  رأس 

مالها 50,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    9500 ورقم قيد  201961    مركز عام  عن 

إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما 

ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  تقديم الستشارات الهندسيه )فيما عدا الستشارات القانونية 

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

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

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  

التصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله 

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

غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  يجوز للشركة ان تكون لها 

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

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

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

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة ق 133 - ياسمين 

3 - التجمع الول -
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119 - جومى للتسويق السياحى والتسويق اللكترونى شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

05-02-2023 برقم ايداع    9501 ورقم قيد  201962    مركز عام  عن - التسويق اللكترونى  الدارة 

والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 

لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  يجوز للشركة ان 

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

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

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

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

القاهرة شقة 11 - بالدور الول الكائنة بالعمارة رقم 8 - مساكن جسر السويس - ناصية منشية

التحرير -
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120 - بنز كلس للستثمار الصناعى شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    

9502 ورقم قيد  201963    مركز عام  عن "اقامه وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن   -اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكيه   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع خراطيم ومستلزمات الرى العاديه وبالتنقيط 

وقطع ووصلت بلستيكيه والرولت والكياس والعبوات والصناديق والنابيب والمواسير والخراطيم 

البلستيكيه   -اقامه وتشغيل مصنع للغزل والنسيج وتصنيع الملبس ودبغ الجلود   -اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع الكرتون والورق   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه وتغليف العلف والسمده والمبيدات الحشريه 

السائله والبودره بكافه انواعهم   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبيه   -اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع مواد البناء (فيما عدا خام الحديد والصلب وخام السمنت)   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات   -

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزه اللكترونيه   -اقامه وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع وحفظ وتبريد 

وتعبئه وتغليف الحاصلت الزراعيه والخضروات والفاكهه   -اقامه وتشغيل الثلجات الخاصه بحفظ الحاصلت 

الزراعيه والمنتجات الصناعيه والمواد الغذائيه ومحطات الحاويات وصوامع الغلل ويشمل ذلك تملك واستئجار 

الثلجات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه والمنتجات الصناعيه والمواد الغذائيه وتبريدها او تجميدها 

ومحطات الحاويات وصوامع حفظ وتخزين الغلل   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المخللت وعصر الزيتون 

وتصنيع الزيوت   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع اللت والمعدات الصناعيه وخطوط النتاج  -اعمال اداره 

التنفيذ للمشروعات الصناعيه ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف انشطتها واعاده الهيكله الفنيه 

والداريه للمصانع   -انشاء البنيه الساسيه ومصادر البنيه الساسيه الخارجيه للمنطقه الصناعيه   -انشاء مبانى 

مصانع بالمنطقه الصناعيه تقدم جاهزه للمشروعات   - اداره المنطقه الصناعيه وصيانه المرافق والمنشات 

بداخلها   -التسويق والترويج لراضى المنطقه الصناعيه لجذب رؤوس الموال والمشروعات الصناعيه للمناطق 

الصناعيه   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع وحدات التكييف والتبريد والتجميد  -اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع مفاتيح التوزيع والتحكم واللوحات الكهربائيه   -اقامه وتشغيل المراكز التجاريه بالمناطق النائيه 

والمجتمعات العمرانيه الجديده  -تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده  -إقامة 

وتشغيل مطحن لطحن الحبوب  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزة   -إقامة 

وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنظفات الصناعية والصابون 

السائل   - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور والزيوت العطرية.  - اقامة وتشغيل مخبز الى.  - اقامة وتشغيل 

سلسل امداد في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة."استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية 

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

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

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

رقم 356لسنة 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.  "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 350لسنة 2007وما 

ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنة 2008.يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

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

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

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحده14-ق42-منطقة المستثمرين الجنوبية -

التجمع الخامس - القاهره
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121 - أتش أن أس لدارة المشروعات H.N.S Project Management شركة  رأس مالها 

1,500,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    9503 ورقم قيد  201964    مركز عام  عن 

التسويق اللكترونى عبر النترنت .  إدارة المشروعات والشراف على تنفيذها .  مع مراعاه القرار الوزارى 

رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  - 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  - التوريدات العمومية.  - تجارة الملبس الجاهزة 

ومستلزمات تصنيعها والقمشة والمنسوجات والكسسوارات الحريمى والرجالى والساعات  ومستحضرات 

التجميل والمستلزمات الطبية و الجهزة الطبية ومستلزمات المعامل والتعبئة والتغليف والمنتجات  البلستيكية 

ومستلزمات المطاعم والكافيهات ومستلزمات الفنادق و القرى السياحية بكافة انواعهم.  -اقامة و تشغيل و ادارة 

المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع  المأكولت و التيك 

اواى.  التصدير .  تقديم الستشارات التسويقية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة 

بالتقييم بمناسبة زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات 

العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( 

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

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

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

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

محافظة القاهرة مكتب 47 - المبنى الدارى قسم 1 - سيتى سنتر -

122 - نوكس للمقاولت Nooks شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    

9506 ورقم قيد  201965    مركز عام  عن - المقاولت العامة  - اعمال التشطيبات المتكاملة  - ادارة 

المشروعات  مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقية و شروط 

وإجراءات الترخيص بها.  - الستثمار العقارى  - التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

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

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

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 6 ش اسماعيل قبانى - الدور 

الثالث -

123 - حاج عثمان للتجارة والتوريدات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم 

ايداع    9507 ورقم قيد  201966    مركز عام  عن انشطه داخل قانون الستثمار 72 /2017 :  تجاره 

الجمله والتجزئه للدوات الكهربائية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  انشطه خارج قانون 

الستثمار 72 /2017 :  التوريدات العمومية للدوات الكهربائية  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل 

للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

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

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

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية مكتب رقم 4-مبنى 3-خدمات 63 شارع الشباب -
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124 - مادس للرسومات المعماريه MADS شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   2023-02-05 

برقم ايداع    9510 ورقم قيد  201967    مركز عام  عن -اعداد التصميمات المعماريه الهندسيه  -الشراف 

على تنفيذ المشروعات  - ادارة المشروعات عدا الدارة الفندقية  - التصدير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

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

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

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة قطعه 5196 تقسيم منطقه ه - 

الهضبه العليا -

 Yazel for financial and administration services 125 - يازل للستشارات المالية والدارية

شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    9511 ورقم قيد  201968    

مركز عام  عن تقديم الستشارات المالية والدارية والقتصاديه والفنيه)فيما عدا الستشارات القانونية 

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

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

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  اعداد دراسات الجدوى للمشروعات  -اعادة الهيكلة الدارية للشركات  -

اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

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

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

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 6 الدور السادس بالعقار المقام على 

قطعه ارض رقم 32 بلوك 64 -ش مكرم عبيد

مع معز الدولة -

126 - كيشنى لدارة المشروعات شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    

9512 ورقم قيد  201969    مركز عام  عن -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -التوريدات 

العمومية.  - إقامة وتشغيل مركز خدمة وصيانة السيارات.  - التصدير والتوكيلت التجارية.  تلتزم الشركة 

بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة  أي حق 

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

بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  - تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات 

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

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

ولئحته التنفيذية ( .  - ادارة المشروعات.  مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات 

الدارة الفندقية و شروط وإجراءات الترخيص بها.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

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

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

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عمارة 2 بلوك 34 ش مصطفى النحاس - 

المنطقة التاسعة -
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127 - ماجوريل للتسويق السياحي شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    

9515 ورقم قيد  201970    مركز عام  عن الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية 

والقرى السياحية  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد 

بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  أقامه وتشغيل المخيمات السياحيه على ال يقل مستواها عن ثلثه نجوم  

السياحة العلجية للمرضى وذلك بتنظيم إجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز الطبية والعلجية, وغيرها 

مما يصدر  بتحديده قرار من الوزير المختص بالصحة بالتنسيق مع الوزير المختص بالسياحة.  يجوز للشركة ان 

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

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

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

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

القليوبية 2 حارة الشيمي - من شارع عبد الحافظ -

128 - ايه جلل للتوريدات والمقاولت AYA GALAL FOR CONTRACTING شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    9517 ورقم قيد  201972    مركز عام  عن 

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

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الثاني - بالعقار رقم 46 - 

اللوتس الجنوبية - المنطقة السادسة - المدخل الثاني -

التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - أول -

131 - اس اند اس للتسويق السياحى  S AND S شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   

05-02-2023 برقم ايداع    9523 ورقم قيد  201975    مركز عام  عن الدارة والتسويق السياحي للفنادق 

والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية  -تسويق وتشغيل يخوت السفارى.  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  يجوز 

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

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

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

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

القاهرة 7 ش مصطفى مختار - هليوبوليس -

132 - إيه جى إم لتجارة المنتجات الحديدية شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   2023-02-05 

برقم ايداع    9524 ورقم قيد  201976    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / 

التوريدات العمومية  -تجارة و تسويق و توزيع المنتجات الحديدية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

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

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

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية اسواق الفتاح العليم - الطريق 

البطىء - ميت حلفا -
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Dumanlar Broda for fabrics dyeing & 133 - دومانلر برودة للصباغة وتجهيز القمشه والتجارة

finishing  شركة  رأس مالها 2,500,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    9525 ورقم قيد  

201977    مركز عام  عن : انشطة قانون 72  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجهيز وصباغه القمشه 

والملبس والجبير المطرز والتطريز اللى والتنجيد وقص  السفنج  -تجارة جمله وتجزئة باحدي المناطق النائية 

او المجتمعات العمرانية الجديده  : -انشطة خارج ق 72  -التصنيع لدى الغير  -التصدير  -مع افراد حسابات 

ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

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

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

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية فيل 1 بلوك 51 -ش المام مالك-الحى 

السادس -

134 - جي اس ام للشبكات GSM NETWORKS شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   

05-02-2023 برقم ايداع    9527 ورقم قيد  201978    مركز عام  عن المقاولت العموميه والنشائيه 

وجميع اعمال البناء والتشطيب  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  واستيراد الزيوت ومشتقاتها ومعدات 

المان والسلمه والصحه المهنيه بكل مشتملتهاوكافة مستلزمات مراكز التدريب  وكافه اجهزه التصالت 

والمعلومات ومستلزمات الشبكات وادوات تركيب وتشغيل الشبكات  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 

1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين  وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ 

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

الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا / التوريدات العمومية  الستثمار والتسويق العقارى .  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد 

البشرية  تقديم الستشارات الهندسية والفنية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة 

بالتقييم بمناسبة  زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات 

العاملة في مجال الوراق  المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( 

.  •تركيب وتشغيل شبكات التصالت والمعلومات السلكيه واللسلكيه بعد الحصول على ترخيص من الجهات 

المعنيه وفقا  للقوانين المعمول بها ول يشمل ذلك الذاعه والتلفزيون  •تشييد وتجهيز المواقع لقامه الشبكات من 

بنيه تحتيه بما فى ذلك من اعمال الحفر ومد الكوابل والخرسانات وتركيب  التكييفات واجهزه النذار ومكافحه 

الحريق وكافه التجهيزات المكمله للشبكات وتوصيلت الكهرباء  •توريد كافه مستلزمات شبكات التصالت 

والمعلومات من حاسبات اليه واجهزه الكترونيه وبرامجها وملحقاتها  ومستلزماتها  •تصميم وانتاج برامج وانظمه 

الحاسبات الليه وتطبيقاتها بمختلف انواعها وتشغيلها والتدريب عليها  •تصميم وتطوير البرمجيات بادخال 

البيانات على الحاسبات بالوسائل اللكترونيه وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات  اللكترونيه وانتاج 

المحتوى اللكترونى بصوره المختلفه من صوت وصوره وبيانات  •اداره وتشغيل شبكات نقل الصوت والصوره 

وتقديم خدمات القيمه المضافه  •انشاء واداره مركز تدريب لعداد الباحثين ونقل التكنولوجيا  •بيع وشراء 

وتقسيم الراضى والعقارات  •الوساطه التجاريه  •استصلح الراضى الزراعيه وتجهيزها  •مقاولت اعمال 

الطرق وكبارى والسكك الحديديه والمطارات واعمال الشغال العامه واعمال محطات القوى الحريريه  والمائيه 

والعمال الكهروميكانيكيه واللكترونيه وشبكات التصال  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

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

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

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 63 - شارع سيد طنطاوي - المنطقة الولى 

- شارع التسعين الجنوبي - التجمع الخامس -

القاهرة الجديدة - أول -
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135 - تيك فوكس للستشارات الهندسية والعلمية TECH-Focus شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   05-02-2023 برقم ايداع    9529 ورقم قيد  201979    مركز عام  عن التوكيلت التجارية  تلتزم 

الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين  

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

التراخيص  اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  

التوريدات العمومية  1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و 

تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال 

التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم 

وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- 

إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات 

وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير 

النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ 

و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في 

تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات 

نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية 

ويشمل ذلك شبكات الهاتف المحمول.  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه 

واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه 

والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء 

والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 

لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء 

وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - 

حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت 

وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي والثقافي والفني.  تقديم الستشارات 

الهندسية والعلمية)فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة  زيادة رأس 

المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق  

المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 10 بلوك 13 حي 

السفارات- قسم أول -

136 - برو كريج للتسويق العقارى شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    

9530 ورقم قيد  201980    مركز عام  عن التسويق العقارى.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الخامس - عمارة 262 - 

البنفسج عمارات - التجمع الخامس -
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137 - بانرايز للستثمار التجارى والصناعى Banrays شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   

05-02-2023 برقم ايداع    9534 ورقم قيد  201981    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

غرف العزل الطبية.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  الستيراد والتصدير.  - تلتزم الشركة 

باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين, ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى  مزاولة 

غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام  

القوانين المنظمة لهذا الغرض.  تجارة وبيع وتأجير ماكينات التصوير واجهزة الفاكس والطابعات ومستلزماتهم 

وقطع الغيار والحبار وورق التصوير.  التوريدات العمومية.  تشغيل وإدارة مركز لصيانة الجهزة والمعدات 

الطبية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة الدور الثانى - الفيل المقامة على القطعة رقم 187 - منطقة 6 - البنفسج - التجمع الول -

138 - طيبه لنظمه التحكم TIBA FOR CONTROL SYSTEMS شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    9535 ورقم قيد  201982    مركز عام  عن توريد و تركيب 

الجهزة اللكترونية للمنشات من الداخل فقط من )كاميرات المراقبة   اجهزه النذار   البوابات  اللكترونية( 

والصيانة المتنقلة لما سبق.    توريد و تركيب معدات السلمه واطفاء الحريق والنظمة الكهروميكانيكية 

والصيانة المتنقلة لما سبق.  مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  المقاولت 

العامه  التوريدات العموميه  تجاره السيارات  ايجار السيارات فيما عدا التأجير التمويلى و النقل السياحى و 

الليموزين  تجاره الذهب و الفضه و المعادن النفيسه وليتم مزاولة النشاط البعد الحصول على التراخيص 

اللزمة من مصلحة سك الدمغة و الموازين التابعة لوزارة التموين و التجارة الداخلية  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة ع 15 - مجموعه 

62 مدينتى - التجمع الخامس -

139 - ام ام او للمقاولت والتوريدات العمومية M.M O شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

05-02-2023 برقم ايداع    9537 ورقم قيد  201983    مركز عام  عن - المقاولت العمومية  - 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 الغربية 2 ش جامع بركات - محلة مرحوم -

140 - شراينول للكيماويات Shrinol Chemicals شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

05-02-2023 برقم ايداع    9539 ورقم قيد  201984    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا.  تجارة الكيماويات .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة غرفة بالعقار رقم 17 ب - شارع 210 - دجلة المعادى -
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141 - حماد و نافع للمقاولت و التوريدات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-05 

برقم ايداع    9540 ورقم قيد  201985    مركز عام  عن المقاولت العامه  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 عماره رقم 8- مدخل 1- عمارات القبه القديمه - الدور الرضى - شقه 1-

142 - مدينه الحديد للستثمار الصناعى MADINAT ALHADEED شركة  رأس مالها 

100,000,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    9542 ورقم قيد  201986    مركز عام  عن 

اقامة وتشغيل مصنع لصهر الحديد و تصنيع التى :  - تصنيع المواسير الصلب الغير ملحومه بجميع مقاستها و 

اقطارها  - تصنيع قطاعات الحديد بكل مقاستها حتى 600 ملى  - تصنيع حديد التسليح بكل مقاساته و اقطاره  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا 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 1-عقار رقم 88 - حى 4/3 - التجمع الخامس -
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INDEX FOR SOFTWARE AND   143 - اندكس للبرمجيات و الستشارات العلنيه

ADVERTISING CONSULTING شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2023-02-05 

برقم ايداع    9543 ورقم قيد  201987    مركز عام  عن : نشاط داخل ق 72  - صناعة تكنولوجيا 

المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و 

أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات 

وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد 

البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  - إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة 

من صوت وصورة وبيانات .  - إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  - أعمال التوصيف 

والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  - أعمال 

التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  - تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  - التصالت 

وخدمات النترنت  - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و 

النماذج و الرسوم الصناعية  .  - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة 

بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية .  - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت 

السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول على  ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه 

والتليفزيون  - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء 

والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 

لسنه 2003  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  - إنشاء وإدارة 

مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  - حاضنات العمال 

التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى 

محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  : نشاط خارج ق 72  التسويق اللكترونى 

عبر النترنت  التوريدات العموميه  -تقديم الستشارات العلنيه )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 فى 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته  التنفيذية(  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار,  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 16 ش على شلبى-

144 - ام ار ايه اس جروب لدارة المطاعم M R A S Group شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   

05-02-2023 برقم ايداع    9545 ورقم قيد  201988    مركز عام  عن إدارة الكافتريات والمطاعم 

والمنشآت السياحية.  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما 

ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 100 شارع الحجاز -
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145 - مصنع تتبيلة الشيف للتعبئة والتغليف شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-05 

برقم ايداع    9547 ورقم قيد  201989    مركز عام  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار  - اقامة وتشغيل 

مصنع لخلط وتعبئة وتغليف المواد الغذائية والتوابل  أنشطة من خارج قانون الستثمار  - التصدير  مع افراد 

حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 6 شارع مكة المكرمة - مدينة 

الفردوس -

146 - كيه او جروب لتجارة وتوريد وتوزيع مواد البناء K O GROUP شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    9549 ورقم قيد  201990    مركز عام  عن تجارة وتوريد وتوزيع 

مواد البناء  ادارة وتشغيل المحطات والخلطات الخرسانية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحدة G-الدور الثاني - 53 مول كابيتال - 

خلف المحكمة - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة -- أول-

147 - خباز لدارة المطاعم شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    9550 

ورقم قيد  201991    مركز عام  عن إدارة وتشغيل المحلت والسلسل التجارية والكافيهات والمطاعم )فيما 

عدا العائمة(.  التوريدات العمومية وعلى الخص توريد المواد الغذائية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 7 - مول سيتى بلزا 

من ش اخناتون - التجمع الخامس -

148 - نانستوب فور فود للتوكيلت التجاريه Nonstop 4 food شركة  رأس مالها 2,000,000.000 

قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    9551 ورقم قيد  201992    مركز عام  عن 4- الغرض من تأسيس 

الشركة:  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية والمحسنات والضافات الغذائية  التوريدات 

العمومية  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون 

رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين  وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى 

حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص  اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل 

يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  تجارة وتوريد وصيانه اللت والمعدات اللزمة للنتاج  استغلل 

العلمات التجاريه )الفرنشايز(  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 3ش مكرم عبيد -
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149 - هابينس هب لخدمات الغسيل والعنايه بالسيارات Happiness Hub شركة  رأس مالها 

6,000,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    9552 ورقم قيد  201993    مركز عام  عن - 

اقامة وتشغيل مغسلة لتقديم خدمات الغسيل والعنايه بالسيارات.  - التسويق اللكتروني عبر النترنت.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة عدد اربعه باكيه بمحطة شيل أوت - ميدور - الكائنه بشارع التسعين الشمالي - التجمع

الخامس -

150 - ايكوالز شيب للشحن والتسويق اللكترونى والستثمار العقارى Equals Shib شركة  رأس مالها 

60,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    9554 ورقم قيد  201996    مركز عام  عن - 

الشحن البرى الداخلى للبضائع .  ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب )الداخلي / الدولي( أو النقل البري 

للبضائع )الداخلي / الدولي( والمهمات  وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه ال بعد القيد بسجل 

الناقلين واستخراج الترخيص بمزاولة النشاط من جهاز  تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.  - التسويق 

اللكترونى عبر النترنت .  - الستثمار العقارى .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية بلوك 14058 - قطعه 3 - شارع الرقم بن 

الرقم - الحى السادس -

151 - بي ايه اند ان كيه للعقارات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    

9555 ورقم قيد  201997    مركز عام  عن الستثمار والتسويق العقاري  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 39 شارع طرابلس من عباس 

العقاد - المنطقة السادسة -

ENERTECH FOR CONTRACTING AND  152 - إنرتيك للمقاولت والتوريدات العمومية

GENERAL SUPPLIES  ش.ذ.م.م شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم 

ايداع    9556 ورقم قيد  201998    مركز عام  عن المقاولت العامة  التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة مبنى رقم 41 هليوبوليس جاردنز الدور الول - شيراتون -
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153 - فرحات للتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    

9557 ورقم قيد  201999    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات 

العمومية  تجارة وتوريد الحدايد والبويات ومواد البناء ومستلزمات الديكور ولوازم المعمار والدوات الكهربائية 

والصحية  التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله 

التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة 

غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحدة رقم 1 - 

الدور الرضي - باراديس مول - الشروق -

154 - السدين لرصف الطرق شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    

9560 ورقم قيد  202000    مركز عام  عن المقاولت العامة.  التوريدات العمومية.  مقاولت انشاء ورصف 

وصيانة الطرق.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 84 شارع سيدى بلل - من شارع الحرية - عين شمس الشرقية

155 - ديليس لتصنيع مستحضرات التجميل Delice شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

05-02-2023 برقم ايداع    9561 ورقم قيد  202001    مركز عام  عن تصنيع مستحضرات التجميل لدى 

الغير  - تجارة مستحضرات التجميل  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحدة N10 من 53  كابيتال - مول خلف المحكمة - الدور 

الثانى - التجمع الخامس-

156 - تعالى هاشبعك لتجارة وبيع المأكولت الجاهزة شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   

05-02-2023 برقم ايداع    9562 ورقم قيد  202002    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا.  التوريدات العمومية.  -اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم وبيع جميع 

أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع  أنواع المأكولت و التيك اواى.  - تقديم خدمات الضيافة )

الكاترينج(.  عرض المصنفات السمعية و البصرية عن طريق التلفزيون والدش.  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية عقار رقم 2 -

شارع مخزن النابيب بجوار محل عصائر الناحل - متفرع من شارع الصرف

الصحى - الخصوص -
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157 - حسن جمال حسن احمد وشريكيه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم 

ايداع    9563 ورقم قيد  202003    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع ابواب مصفحه وتشكيل 

معادن  اقامة وتشغيل مصنع تصنيع المواد الغذائية  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات الغزل والنسيج  اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

البلستيك  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكمامات ومستحضرات التجميل  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة مكتب رقم 2 في القطعه رقم 135 ش الشريف -

158 - محمود نجاح اسماعيل الهريدى وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2023-02-05 

برقم ايداع    9564 ورقم قيد  202004    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكيه 

بكافه انواعها  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية عماره 31 شقة 4-المنطقة 3 -

159 - افرو سورس للتوريدات العمومية Afro Source شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

05-02-2023 برقم ايداع    9565 ورقم قيد  202005    مركز عام  عن - التوريدات العمومية  - التصدير  

- المقاولت العامة  - التجارة اللكترونية عبر النترنت  - ادارة المواقع اللكترونية  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 2 شارع طاهر 

الجزائرلى - قطعة 32 - بلوك 29 - الحى السابع -
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160 - الردنيه للتشييد والبناء  Jordanian For Construct And Build شركة  رأس مالها 

100,000,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    9566 ورقم قيد  202006    مركز عام  عن 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البتروكيماويات . إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف الزيوت النباتية 

وكافه أنواع المواد الغذائية إقامة وتشغيل المراكز التجارية في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة. 

تجارة الجملة وتجارة التجزئة في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة. سلسل المداد في المناطق 

النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة . إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع خليا الطاقة الشمسية ومكوناتها ومكونات 

المحطات )النفرتر - شعيرات اللياف الضوئية(. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مدخلت مشروعات إنتاج 

الهيدروجين الخضر ومشتقات الوقود الخضر.  لنتاج الهيدروجين الخضر. )Electrolyser( . إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع المحلل الكهربائي . إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مكونات محطات طاقة الرياح 

ومستلزماتها. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البطاريات بانواعها )الهيدروجين والحرارية والليثيوم(. إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع سيارات الركوب والتوبيسات الكهربائية والتي تعمل بالغاز الطبيعي. إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المحركات الكهربائية الخاصة بالمطاطيه. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع أسطوانات الغاز. إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع مشروعات محطات شحن المركبات الكهربائية. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع محطات شحن 

المركبات الكهربائية. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث متعدد الغراض. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع أدوات 

مائدة زجاجية )بايركس(. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كربونات الصوديوم )صودااش(. إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع خشب البلكاش. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخشب المصنع. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع ورق 

الكتابة والطباعة من عجائن الورق.المصنع من المخلفات الزراعية. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع لب الورق 

وأخشاب )HDF( .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع ورق مقوى مغطى بطبقات بلستيكية )مثيل تتراباك(. إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع ألواح طباعة. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع أحبار طباعة وتصوير. إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع قطع غيار سيارات مطاطية. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع إطارات سيارات. إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع سيور نقل حركه مطاطية . إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملونات العضوية. إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع إضافات تشحيم متخصصة. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع بلستيك الكلريليك . إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع اليبوكسي. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الراتنجات المينية. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الراتنجات 

البلستيكية. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البولي )يوريثان كربونات ايثيرات(. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

البلستيك. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخضروات والفواكه المجففة. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع تدوير 

المخلفات الزراعية. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المحضرات الغذائية. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع التمور. 

إقامة وتشغيل محطات معالجة الصرف الصحي الصناعي وتحلية مياه البحر مع استخدم تكنولوجيا صديقة للبيئة 

وجميع أنواع التكنولوجيا الحديثة. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة اللكترونية والكهربائية. إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع اللت والمعدات وخطوط النتاج )المخارط اللية للمعادن والخشاب(. إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع صناعة الحاويات. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البوردات غير المطبوعة BCB . إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع مستلزمات تحلية المياه. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مضخات سوائل. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الجرارات الزراعية )جرارات الجر(. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الهواتف المحمولة. إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع أثاث معدني طبي. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع السطمبات )المعدنية/ البلستيك(. إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المراجل ومستلزماتها. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المشتقات ما بعد فصل راكزات الرمال السوداء )

الجارنيت واللمنيت والمونازيت(. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المحركات الكهربائية )مواتير(. إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع كباسات تبريد . إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع شيلرز للتكييف المركزي. إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع صمامات سوائل وغاز )صمامات صناعية( . إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مرشحات سوائل وهواء )

فلتر(. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجرارات الزراعية )جرارات الجر(. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اقفال 

واكسسوارات الثاث او الملبس الجاهزة او المنتجات الجلدية او لوحات التوزيع. عدد القطاع والثقب واللقم 

والعدد واللت واليدوية. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الرولمان بلي بأنواعه )المدحرجات(. إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الواح الصاج الخاصة بصناعة الجهزة المنزلية. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الواح ومواسير استنلس 

استيل. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اسياخ اللحام. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواسير وانابيب - مواسير غير 
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ملحومة . إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع لوازم مواسير وانابيب . إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مسامير وصواميل 

وورد. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع زوايا وقطاعات. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع تصنيع الليد الخاص 

باللمبات. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع تصنيع الثرموستات. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع تصنيع أجهزة 

الحاسب اللي. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع خيوط الغزول 

الصناعية . إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اقمشة مسنرة او كروشيه )تريكو(. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع دنيم 

من قطن. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع القمشة المنسوجة. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الجلدية )

الملبس المصنوعة من الجلود(. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحذية والحقائب وغيرها.استصلح وتجهيز 

الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. استزراع الراضي المستصلحة.ويشترط في الحالتين 

أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع 

وليس الري بطريق الغمر. تربية جميع أنواع الحيوانات, سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين 

أو اللحوم. تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو 

التسمين أو اللحوم. تربية الخيول. المزارع السمكية. الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية. إنشاء أو 

إدارة أو تشغيل المدارس. إنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني. إقامة وتشغيل الفنادق, الثابتة 

ويخوت السفاري, والموتيلت, والشقق والجنحة الفندقية, والقرى السياحية, والنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك 

سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية, واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها, على 

أل يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم, وأل يزيد إجمالي 

مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع. الدارة 

والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية. مشروعات السكان التي يتم 

تأجيروحداتها بالكامل لغراض السكن غير الداري , بشرط أل يقل عدد تلك الوحدات عن خمسين وحدة سكنية 

,سواء أقيمت في شكل بناء واحد أو عدة أبنية. مشروعات السكان الجتماعي ومشروعات السكان الموجهة 

لمحدودي الدخل . الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة, والمناطق النائية, والمناطق خارج 

الوادي القديم. إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف الصحي أو الصرف الصناعي والتنقية 

وتوصيلتها. إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وإدارتها واستغللها وصيانتها. تصميم أو إنشاء أو إدارة 

وتشغيل وصيانة خطوط متروالنفاق أو أجزاء منها . تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو 

السطحية داخل المدن أو بين المدن.  تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل أنفاق السيارات. إقامة أو إدارة وتشغيل 

الجراجات متعددة الطوابق بنظام النشاء والتشغيل وإعادة التسليم سواء كانت تحت سطح )b.o.t( الرض أو 

فوقها وعدادات تنظيم انتظار السيارات بنظام .b.o.t . إعداد الدراسات والبحوث الفنية والقتصادية ودراسات 

الجدوى للمشروعات الستثمارية في مجال البنية الساسية. تصميم أو إنشاء أو إدارة أو تشغيل أو استغلل أو 

صيانة خطوط السكك الحديدية وخطوط المترو بالداخل والخارج. تشغيل وصيانة واستغلل وحدات النقل 

المتحرك بالداخل والخارج. إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات طلمبات مياه الري وشبكات توزيعها وخطوط 

نقلها للراضي المخصصة للستصلح والستزراع. تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية )المناطق 

الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم (. انشاء الطرق الحرة والسريعة 

والرئيسية واداراتها واستغللها وصيانتها. انشاء محطات تموين السيارات . انشاء مناطق الخدمات التجارية 

والترفيهية. تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة خطوط مترو النفاق السطحية أو أجزاء منها. داخل المدن 

أو بين المدن. مشروعات الجر الكهربي بين المدن. إدارة وتشغيل ورش الصيانة الخاصة بخطوط مترو النفاق. 

تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل أنفاق السيارات. إقامة أو إدارة وتشغيل الجراجات متعددة الطوابق بنظام 

النشاء والتشغيل وإعادة التسليم سواء كانت تحت )b.o.t( سطح الرض أو فوقها وعدادات تنظيم انتظار 

السيارات بنظام .b.o.t . إعداد الدراسات والبحوث الفنية والقتصادية ودراسات الجدوى للمشروعات 

الستثمارية في مجال البنية الساسية. تصميم أو إنشاء أو إدارة أو تشغيل أو استغلل أو صيانة خطوط السكك 

الحديدية )ركاب/ بضائع/ جر كهربي/ ديزل( وخطوط المترو بالداخل والخارج. إدارة وتشغيل وصيانة القطارات 

)ركاب/ بضائع/ جر كهربي/ ديزل(. إدارة وتشغيل ورش الصيانة الخاصة بخطوط السكك الحديدية.   إدارة 

وتشغيل المصانع المغذية لصناعات السكك الحديدية )قضبان/ فلنكات/ مقاعد/ وغيرها(. تصميم أو إنشاء أو إدارة 
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وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة على اختلف مصادرها. الخدمات المتعلقة بالستكشاف 

البترولي. صيانة آبار البترول وتنشيطها. صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية. حفر آبار المياه والبار غير 

العميقة اللزمة لغراض البترول. العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة. معالجة السطح من 

الترسيبات. الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج. انشاء ومد خطوط نقل الزيت الخام 

والمنتجات البترولية والغاز. انشاء مستودعات تعبئة وتخزين الزيت الخام والمنتجات البترولية وتعبئة البوتاجاز. 

أنشطة إنتاج وتكرير المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والبتروكيماوية أولية ووسيطة ونهائية.تصنيع وتجميع 

وصيانة معدات الحفر والمضخات البترولية.مد الشبكات الداخلية لعمال توصيل الغاز الطبيعي للعملء )منزلي/

تجاري/وصناعي(.   تصنيع عدادات ومهمات أعمال توصيل الغاز الطبيعي. محطات تموين السيارات بالغاز 

الطبيعي المضغوط والمسال. مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط والمسال. إقامة أو إدارة 

محطات استقبال الغاز الطبيعي أو إعادة تغييزه أو إعداده للتوزيع. مد خطوط شبكات الغاز من مواقع النتاج إلى 

مواقع الستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلت المتخصصة أو النابيب, ول يشمل ذلك نقل 

البترول. أعمال نقل الغاز الطبيعي المضغوط للمناطق غير المخدومة بخطوط الغاز الطبيعي. إنتاج الهيدروجين 

غير الخضر بأنواعه ومشتقاته وتخزينهما وتداولهما. إنتاج الوقود الحيوي والكتلة الحيوية والصناعات التكميلية 

والتحويلية القائمة عليها. مشروعات تحسين كفاءة الطاقة بالمشروعات البترولية. مشروعات خفض وإزالة 

الميثين. مشروعات خفض وإزالة الكربون. مشروعات استغلل وتخزين الكربون. تصنيع المنتجات الولية 

والوسيطة والنهائية للبتروكيماويات.   المشروعات الناشئة لتطبيقات صناعة البتروكيماويات )مثل المشروعات 

الصغيرة والمتوسطة(. تصنيع المنتجات البتروكيماوية الخضراء مثل )البلستيك الخضر/ الخشاب من 

المخلفات الزراعية/ مشروعات إعادة   التصنيع( والمستقبلية. تصنيع السمدة بأنواعها مثل )السمدة 

المتخصصة/ السمدة المركبة/ اليوريا الصناعية/ السمدة بطيئة التحلل( والصناعات القائمة عليها . النشطة 

المكملة لمشروعات البتروكيماويات مثل )تحلية المياه/ انتاج الغازات الصناعية/ التخزين/ التداول/ الشراء والبيع 

والتسويق/ انتاج الضافات والعوامل الحفازة/ استيراد وتصدير الخدمات اللوجيستية والبحرية/ معامل 

الختبارات(. النشطة الخاصة بالتنقيب عن الخامات التعدينية واستخراجها وتقطيعها وتجهيزها واستخلصها 

وتنقيتها واجراء أي عمليات صناعية عليها ول يشمل ذلك محاجر الزلط والرمل. أعمال المسح الجوي والحفر. 

معامل تحاليل معتمدة دوليا  واختبارات المعادن. تصنيع الخامات التعدينية. معامل تكرير الذهب واستخلص 

المعادن. مجمعات تعدينية أو صناعية ذات صلة بالتعدين كمشروعات الفوسفات والكوارتز والرمال البيضاء 

والتلك وباقي الخامات التعدينية الخرى. أعمال البنية التحتية الخاصة بالتعدين. وحدات تركز المعادن والخامات. 

إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها 

وتدويرها, وفقا للمعايير الفنية والعلمية المقررة في هذا الشأن. صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت, بما 

تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات, ومراكز البيانات, وأنشطة التعهيد وما يرتبط بها من 

تنمية بشرية, وتطوير البرمجيات, والتعليم التكنولوجي. تصميم وتطوير وتصنيع اللكترونيات. مراكز البيانات 

ومراكز التصال. أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها. 

أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب 

عليها. إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات. إدخال البيانات على الحاسبات 

وبالوسائل اللكترونية. أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها. إنتاج وتطوير النظم المدمجة 

وتشغيلها والتدريب عليها. أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات . تنفيذ وادارة شبكات نقل 

وتداول البيانات. التصالت وخدمات النترنت. المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما 

في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية. إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم 

خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية. اقامه واداره وتشغيل وصيانة محطات 

وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول على  ترخيص من الجهات المعنية ول 

يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون. مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم 

علوم الفضاء والستشعار عن بعد) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. )مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج 

الحربي رقم 64 لسنه 2003(. إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات . 
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إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها. 

حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال. النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت 

وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني. يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 65 ج حدائق 

الهرام - الدور الثالث - بوابه الولى - قسم الهرم

161 - تو برايم لتطبيقات الموبايل 2Prime  شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم 

ايداع    9567 ورقم قيد  202007    مركز عام  عن تسويق وبيع تطبيقات الموبايل.  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الغربية محلة مرحوم - 

بجوار الوحدة المحلية -

162 - احفظ وتعلم للتدريب والخدمات التعليمية شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   2023-02-05 

برقم ايداع    9568 ورقم قيد  202008    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة دور الحضانة للطفال  - تملك 

وتشغيل وادارة المدارس وتقديم الخدمات التعليمية  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية 

وتنمية مهارات الطفال والطفال ذوى الحتياجات الخاصة  والتدريب على النطق والتخاطب  - اعداد وتقديم 

الدورات التدريبية  - اقامة وتشغيل وادارة مركز لتحفيظ القراءن  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا / التوريدات العمومية  إقامة وتنظيم المعارض)عدا السياحية( والمؤتمرات والحفلت العامة والمناسبات 

والمهرجانات )بشرط استصدار  التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة(.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية شارع توكيل توشيبا العربى - 

امام محكمة طوخ - طوخ -

163 - عزت عزالدين Ezzat EzAldien شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم 

ايداع    9569 ورقم قيد  202009    مركز عام  عن تقديم الستشارات الدارية )فيما عدا الستشارات 

القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات 

المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 

من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  إعداد وتنظيم الدورات التدريبية.  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 2 - عمارة 4 

- بلوك 41 - المنطقة التاسعة - الحى الثامن -
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164 - نجمة الملز للتوريدات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    

9570 ورقم قيد  202010    مركز عام  عن الشحن والنقل البرى الداخلى للبضائع  ول يتم مزاولة نشاط النقل 

البرى للركاب أو البضائع )الداخلى - الدولى( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى أو  خارجه ال بعد 

القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاوله النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى  

التصدير.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  التوريدات العمومية.  اعمال تفريغ البضائع.  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة البحر الحمر شقة بالدور الثالث - عمارة المحكمة القديمة - شارع الحرفيين -

165 - لينجو شاك للترجمه والتسويق Lingo Shack for Translation and Marketing شركة  رأس 

مالها 1,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    9571 ورقم قيد  202011    مركز عام  عن 

تقديم خدمات الترجمه  التسويق فيما هو مسموح به قانونا   اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد 

البشرية  إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحدة رقم 

G214-الدور الثاني – 11 ش يوسف الجندي -

166 - النيشان العقارية شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    9572 

ورقم قيد  202012    مركز عام  عن - شراء وبيع وتأجير وامتلك الراضي بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها 

بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد  اقامه المنشآت عليها واقامه المباني والوحدات السكنية والتجارية 

والدارية والملهى الترفيهية للطفال لتمليكها او  تأجيرها او اداراتها او استغللها لحساب الشركة او لحساب 

الغير  - تجهيز الراضي بمرافق البنية الساسية )مياه / صرف صحي / كهرباء / تليفونات / طرق( واستغللها 

بالتمليك او  اليجار وتنسيق الحدائق والطرق والميادين )اللند سكيب(  - الستثمار العقارى  - التسويق العقارى  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 165 ش التسعين الجنوبى - الحى الثانى - المنطقة السادسة-التجمع الخامس-
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167 - ايكونيك للدعايه والعلن Iconic for Advertising شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

05-02-2023 برقم ايداع    9573 ورقم قيد  202013    مركز عام  عن الدعاية والعلن بكافة الوسائل 

المسموعة والمقروءة والمرئية  تنظيم المعارض )عدا السياحيه( والمؤتمرات والجتماعات )بشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة(.  تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات 

والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال  والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية 

لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص  عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال 

ولئحته التنفيذية ( .  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  التصدير 

والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية 

ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها 

من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار 

الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  

التسويق فيما هو مسموح به قانونا   التسويق اللكتروني عبر النترنت  تصميم وإعداد وبرمجه وتوريد برامج 

وتطبيقات اجهزة الحاسب اللي والهاتف المحمول  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة بالدور الول بعد الرضي - 18 ش نبيل 

الوقاد - ارض الجولف -

172 - بلك وولف للتسويق اللكترونى Black Wolf شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

05-02-2023 برقم ايداع    9580 ورقم قيد  202018    مركز عام  عن التسويق اللكترونى عبر النترنت.  

تجارة المجوهرات.وليتم مزاولة النشاط البعد الحصول على التراخيص اللزمة من مصلحة سك الدمغة و 

الموازين التابعة لوزارة التموين و التجارة الداخلية  إعداد تصميمات الزى الموحد )اليونيفورم(.  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة تقسيم عمر بن الخطاب - جسر السويس - بجوار الجامع الكبير -

173 - جا. يو .ال.أى لداره المطاعم و الكافيهات J-U-L-I شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

05-02-2023 برقم ايداع    9583 ورقم قيد  202019    مركز عام  عن تشغيل وادارة المطاعم والكافتريات 

الثابتة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 20 ش عائشه التيموريه - جاردن سيتى-
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SPRIX EDUCATION AND  168 - سبريكس للتعليم والخدمات التكنولوجيه مصر

TECHNOLOGY SERVICES EGYPT شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   

05-02-2023 برقم ايداع    9574 ورقم قيد  202014    مركز عام  عن  أنشطة من داخل ق 72 لسنة 

2017 :  - إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس.  - إنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني.)فيما عدا 

معاهد التعليم العالى(  - صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت, بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم 

وتطوير اللكترونيات, ومراكز  البيانات, وأنشطة التعهيد وما يرتبط بها من تنمية بشرية, وتطوير البرمجيات, 

والتعليم التكنولوجي.  - تصميم وتطوير وتصنيع اللكترونيات.  - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم 

للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء 

قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  - إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره 

المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  - إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  - أعمال 

التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها 

والتدريب عليها.  - تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات البنية الساسية للمعلومات والتصالت:  - أعمال التوصيف 

والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات .  - تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.  - التصالت وخدمات 

النترنت .  - المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج 

والرسوم الصناعية.  - مشروعات البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية, والمشروعات التي تدعم علوم 

الفضاء والستشعار عن بعد  ومشروعات التكنولوجيا الحديثة .  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين 

ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات .  - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت 

المعلومات والتصالت وتطويرها.  - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  - النشطة المتعلقة 

بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى  العلمي 

والثقافي والفني .   أنشطة من خارج ق 72 لسنة 2017 :  - صيانة الجهزة اللكترونية  - تقديم خدمات 

الرشفة اللكترونية  - تصدير المعدات اللكترونية  - اعداد الدورات التدريبية  - تصميم الرسومات المتحركة و 

الجرافيك  - اقامة و تشغيل و ادارة مركز لعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية.  - مع اللتزام بافراد حسابات 

مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار,  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة المكتب رقم 501 الدور الخامس 

مبنى P5 -مشروع بوديوم الدارى -الفطيم -
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169 - ريكت للتكنولوجيا Rect Technologies شركة  رأس مالها 2,000.000 قيدت فى   

05-02-2023 برقم ايداع    9575 ورقم قيد  202015    مركز عام  عن 1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و 

التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و 

تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم 

لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال 

التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - 

التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك 

براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم 

خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية.  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه 

محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من الجهات 

المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية 

والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار 

وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز 

نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات 

والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة المتعلقة 

بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي 

والثقافي والفني.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية امام كليه طب اسنان - برج التميز بلزا - الدور الثالث علوي - طريق شبين 

الكوم مليج -

170 - اي ان للتسويق العقارى A N Real Estate Marketing شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت 

فى   05-02-2023 برقم ايداع    9577 ورقم قيد  202016    مركز عام  عن التسويق العقارى  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 238 التسعين الشمالى -الدور الرابع -التجمع الخامس -
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171 - ان دييب لقامة وتنظيم المعارض Indeep شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

05-02-2023 برقم ايداع    9579 ورقم قيد  202017    مركز عام  عن إدارة المشروعات .  مع مراعاه 

القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  

الترخيص بها  التسويق العقارى .  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  - تجارة الكيماويات .  - 

تجارة مستحضرات التجميل وتصنيعها لدى الغير .  - التوريدات العمومية.  - التوريدات الزراعية .  اقامة 

وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية.  ادارة وتشغيل وصيانة المولت و المراكز التجارية .  

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة.  

إقامة وتنظيم المعارض فيماعدا السياحية )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة(.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 32 ش محمد عبدل - ميدان فيكتوريا -

174 - شركة بست دايف جروب للغوص Best Dive Group شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   

05-02-2023 برقم ايداع    9603 ورقم قيد  202031    مركز عام  عن - إقامة وتشغيل مارينا اليخوت 

وملعب الجولف ومراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها  -بيع وشراء وتملك وتاجير الوحدات 

البحريه)القائمه بالفعل والسابق حصولها على تراخيص(  - إقامة و تشغيل 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 و ثقافية  - ادارة وتشغيل المطاعم السياحية الثابتة 

والمتحركة القائمة بالفعل والسابق حصولها على التراخيص  - إدارة وتشغيل مراكز اللعاب المائية )الكوا سنتر( 

ومراكز النشطة البحرية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة البحر الحمر تقسيم النتركونتيننتال 5 الفنادق والبنسيونات - بفندق جراند 

بلوسانت ماريا -

175 - سهم للتطبيقات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    9605 

ورقم قيد  202032    مركز عام  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار  - صناعة تكنولوجيا المعلومات و 

التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و 

تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  أنشطة من خارج قانون الستثمار  - التسويق اللكترونى 

عبر النترنت  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة الدور 11 - برج معمار المرشدى - بجوار مول سما دوم - الماظة -

Page 108 of 1644 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

176 - محمد محمد شوقى عبدالفتاح وشريكيه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2023-02-05 

برقم ايداع    9607 ورقم قيد  202033    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البواب المصفحة 

والخزن وتشكيل وتشغيل المعادن.  اقامة وتشغيل مصنع للغزل والنسيج.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الكيماويات.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية.  اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الكمامات ومستحضرات التجميل.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء )فيما عدا 

خام السمنت وخام الحديد والصلب(.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 7 شارع كمال شريف - ارض 

الشركة -

177 - طارق محمد السيد ابوشحاط وشريكه شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2023-02-05 

برقم ايداع    9609 ورقم قيد  202034    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف بكافة 

انواعها.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية المصنع المقام على القطع رقم ) 346,333 ( - المرحلة الثانية 

- المنطقة الصناعية -

178 - مخدوم للصناعات الغذائية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    

9611 ورقم قيد  202035    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية و 

اللحوم والدواجن المصنعة.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المكونات والمواد الخام اللزمة لتصنيع المواد 

الغذائية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القليوبية قطعة الرض رقم 13 - بلوك 20017 - المنطقة الصناعية -

179 - بلو سكاى للتنقيب Blue Sky Exploration شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   

05-02-2023 برقم ايداع    9653 ورقم قيد  202036    مركز عام  عن التوريدات العمومية.  تأجير 

المعدات واللت الثقيلة والنقل الثقيل )فيما عدا التأجير التمويلى والليموزين(.  أعمال المناجم والمحاجر من )

البحث والستكشاف والتنقيب عن الخامات التعدينية و المعادن و استخراجها(.  إقامة المزارع السمكية.  الوساطة 

التجارية.  التوكيلت التجاريه.  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال 

الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس  الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما  ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  استغلل 

العلمات التجارية )الفرنشايز(.  التسويق والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  المقاولت العامة والمتخصصة 

والمتكاملة.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية غرفة رقم 3 - الشقة رقم 6 - قطعة 52 - الحى السادس -

180 - المناهل للتدريب شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    9655 ورقم 

قيد  202037    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية .  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 12 فيل 96 - البنفسج - التجمع الول -
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181 - سلطان جروب لصناعة الرضيات المرتفعة شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

05-02-2023 برقم ايداع    9672 ورقم قيد  202039    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الرضيات المرتفعة والصناعات الهندسية .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور 15 - شقة 1-9 عمارات العبور - ش صلح سالم -

182 - فيبز لتصميم واجهات المبانى FEABS شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

05-02-2023 برقم ايداع    9685 ورقم قيد  202040    مركز عام  عن اعداد التصميمات الهندسية 

وتصميمات واجهات المبانى.  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 ( .  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -التوريدات العمومية  -التصدير  

المقاولت العامة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 24 شارع الشهيد سيد زكريا - مساكن شيراتون

183 - يوسف همام للستثمار العقارى YOUSSEF HAMAM شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

05-02-2023 برقم ايداع    9686 ورقم قيد  202041    مركز عام  عن  نشاط داخل قانون 72 لسنه 

2017: الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم. 

نشاط خارج قانون 72 لسنه 2017: التطوير العقارى. مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة شقة 3 - عمارة 22 - مشروع 109

184 - روديو لخدمات الترفيه Redeo شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   2023-02-05 

برقم ايداع    9703 ورقم قيد  202042    مركز عام  عن اقامه المناطق الترفيهية للطفال.  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة مبنى - B07 المبنى الدارى السكنى بيرل دى روا - منطقة خدمات 2 منتجع لى روا -
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185 - مسارات لدراسات الجوده شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    

9704 ورقم قيد  202043    مركز عام  عن تقديم الستشارات في المجالت التيه:-  - العلميه والدارية 

والماليه  - تقييم البنيه التنظيميه للمؤسسات العامة والخاصه وإعداد الهياكل التنظيميه والدارية واللوائح الداخليه 

بها.  - إعداد الوصف والتوصيف الوظيفي لكافة أنواع الشخاص العتباريه.  - التعامل مع المنظمات الحكوميه 

وغير الحكوميه المحليه والدوليه.  - الدارة العامة.  - تطوير الداء المؤسسي.  - وضع خطط التدريب للقطاعات 

المختلفه داخل المؤسسات.  - وضع نظام تقييم الداء.  - تحديد الرؤيه والرساله والهداف الستراتيجيه 

للمؤسسات.  - تطوير وإعادة هيكله الجهاز الوظيفي.  - التقييم الفني للمشروعات.  - تصميم الدوات التعليميه 

للطفوله المبكره والتربيه  - تطوير أعمال الجهات والمؤسسات غير الحكوميه.  - التعاون مع مؤسسات التدريب 

والمراكز البحثيه الدوليه.  - تقديم الوراق البحثيه والدراسات في المؤتمرات والفعاليات الدوليه والمحليه 

والقليميه  - تطوير نظم تعليم ذوي الحتياجات الخاصه.  )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 ( .  تنظيم الدورات التدريبيه وورش العمل وحملت التوعيه والشراف عليها في كافه 

المجالت.  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب 

وتنمية الموارد البشرية  إعداد دراسات الجدوى للمشروعات  إعداد الدراسات في مجالت:  - تقويم أعمال 

الشركات وإعداد الجدول الزمني لجميع مستنداتها.  - دراسه المجتمع المدني.  - دراسه المشروعات الصغيره.  - 

العلم والعلقات العامة.  - الجودة والتوعيه وتكنولوجيات المعلومات.  إعداد الدراسات والبحاث القتصاديه 

والداريه.  إعداد دراسات وأبحاث السوق  تنظيم الحملت العلنيه.  إعداد الدراسات والبحوث الدارية والفنيه 

في مجال التربيه والتعليم  الستيراد والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 

والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين  وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس 

الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص  اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  - تصميم نظم إجراءات الجوده ومراقبتها  - تصميم 

نظم الرشفة اللكترونيه.  - إنتاج وتطوير المحتوى اللكتروني للبرامج والحقائب التدريبيه.  - تطوير نظم 

التعليم وتعليم ذوي الحتياجات الخاصه  اقامة وتنظيم المؤتمرات العلميه  إستغلل العلمات التجاريه )الفرنشايز(  

إعادة الهيكلة الدارية للشركات  إلحاق العمالة المصريه للعمل بالداخل  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 12 ش محمد شلبي - مصر 

والسودان -

186 - كارفان ديزاين للمقاولت العامة والتشطيبات والديكور CARAVAN DESIGN شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    9745 ورقم قيد  202047    مركز عام  عن - 

المقاولت العامة  - مقاولت أعمال التشطيبات والديكور  - التوريدات العمومية  - مقاولت النشاءات وأعمال 

التشييد والبناء  - مقاولت اعمال الحفر وردم الطرق  - القيام بأعمال تنسيق وصيانة وادارة وتجميل الحدائق 

والطرق والميادين )اللند سكيب(  - توريد الجهزة اللكترونية للمنشأت من الداخل فقط من) كاميرات المراقبة - 

اجهزة النذار - البوابات اللكترونية (  - توريد وتركيب وصيانة أجهزة التبريد والتكييف  مع مراعاة قرار وزير 

الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة ب 84 - مساكن الشركة السعودية - السواح -
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188 - ايرس للتسويق العقارى IRIS FOR REALESTATE شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

فى   05-02-2023 برقم ايداع    9778 ورقم قيد  202049    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية.  التسويق العقارى .  تقديم الستشارات التسويقية والهندسية )فيما عدا 

الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم  بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال  الوراق المالية المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  المقاولت العامة والمتخصصه والمتكاملة .  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة الوحدة رقم ) 5-3-7 (-مبنى 7 - وحدة 5 - الدور الثالث -مجمع E D N C -منطقة خدمات ايست تاون 

- شارع التسعين الجنوبى - التجمع الخامس --

189 - فورشن للتسويق العقارى Fortune for Real Estate شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

فى   05-02-2023 برقم ايداع    9779 ورقم قيد  202050    مركز عام  عن التسويق العقارى .  تقديم 

الستشارات التسويقية والهندسية بكافة انواعها)فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة  

بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات 

العاملة في  مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( 

.  -التوريدات العمومية  -التجارة العامه فيما هو مسموح به قانونا  -المقاولت العامه  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الوحدة رقم 5 

-3-7 مبنى 7 وحده 5بالدور الثالث-مجمع EDNC منطقة خدمات ايست تاون-ش التسعين الجنوبى-

190 - الينابيع لدارة وتشغيل المطاعم وتجهيز الحفلت شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

05-02-2023 برقم ايداع    9781 ورقم قيد  202051    مركز عام  عن - اقامة وتشغيل وادارة المطاعم 

الثابتة  - تجهيز الحفلت العامه  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقه 15 -20 شارع شبل محمد -من شارع مصر والسودان -
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187 - هيوستن للستثمار والتنمية العمرانية HOUSTON شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت 

فى   05-02-2023 برقم ايداع    9776 ورقم قيد  202048    مركز عام  عن نشاط داخل قانون 72 لسنه 

2017:  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه وتغليف المواد الغذائيه  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس 

الجاهزه والغزل والنسيج  -اقامه وتشغيل الثلجات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه والمنتجات الصناعيه 

والمواد الغذائيه وتبريدها او تجميدها  ومحطات الحاويات وصوامع حفظ وتخزين الغلل  -اقامه وتشغيل المخابز 

الليه  -اقامه وتشغيل الفنادق الثابته ويخوت السفاري والموتيلت والشقق والجنحه الفندقيه والقرى السياحيه 

والنشطه  المكمله او المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهيه او رياضيه او تجاريه او ثقافيه واستكمال 

المنشات الخاصه بها  والتوسع فيها على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحه الفندقيه والقرى 

السياحيه عن ثلثه نجوم وال  يزيد اجمالى مساحه الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه 

من الطاقه اليوائيه للمشروع  -انشاء واداره وتشغيل المدارس  -انشاء واداره وتشغيل مدارس ومعاهد التعليم 

الفنى  -تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده  -اقامه وتشغيل المراكز التجاريه 

بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده  -تخطيط واقامه وتنميه المناطق العمرانيه)المناطق الصناعيه 

والمجتمعات العمرانيه والمناطق النائيه والمناطق خارج  الوادى القديم(  -الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات 

العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم  -انشاء مبانى مصانع بالمنطقه الصناعيه تقدم 

جاهزه للمشروعات  -اداره المنطقه الصناعيه وصيانه المرافق والمنشات بداخلها  -استصلح وتجهيز الراضى 

بالمرافق الساسيه التى تجعلها قابله للستزراع  -استزراع الراضى المستصلحه   ويششترط فى الحالتين ان 

تكون الراضى مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه فى  الستزراع 

وليس الرى بطريق الغمر  -تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين 

او اللحوم  -تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او 

التسمين او اللحوم  -المزارع السمكيه  -انشاء محطات تموين السيارات   نشاط خارج قانون 72 لسنه 2017: 

اقامه وتشغيل واداره المخازن والمستودعات )عدا مخازن الكيماويات والمواد الخطره(  -إقامة وتنظيم المعارض 

)فيما عدا السياحية( والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل  معرض على حده  -

اقامه واداره وتشغيل وتجهيز الملهى الترفيهيه للطفال  -اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم 

جميع أنواع المأكولت والتيك اواى وجميع أنواع المشروبات  )عدا الكحولية(  -إقامة وتشغيل مركز خدمة 

وصيانة السيارات.  -إقامة وتشغيل مغسلة للسيارات.  -إدارة مشروعات  -التطوير العقارى  -إقامة وتشغيل 

ممشى سياحى  - الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 

والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين  وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه, ول ينشئ تأسيس 

الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص  اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  -المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة  مع 

اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة مكتب 2 - الدور 

الرضى بالعقار رقم 165 - شارع عبدالمنعم رياض - الحى المتميز - 6

اكتوبر
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191 - سوفت وايز للحلول الرقمية Soft Wize Digital Solutions شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    9782 ورقم قيد  202052    مركز عام  عن النشطة داخل ق 72  - 

صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و 

مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  - أعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات 

وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  - إنتاج المحتوي اللكتروني 

بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  - إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  - 

أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب 

عليها .  - أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي 

من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  النشطة 

خارج ق 72  - تصميم وإنشاء وإدارة المواقع اللكترونية  - التوريدات العمومية  مع افراد حسابات ماليه ومركز 

مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 20 ش السد العالى متفرع من ش 7 - الدور 7 

- شقة 73 -

192 - جى تى كمبانى للتطوير العقارى G T Company شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت 

فى   05-02-2023 برقم ايداع    9800 ورقم قيد  202053    مركز عام  عن - التطوير العقارى .  - 

التسويق العقارى .  - المقاولت العامه والمتكامله والمتخصصه  - إدارة المولت التجارية  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة فيل 4 مجموعه 125 كمبوند ليندا حى الملتقى العربى

193 - جلم للفنادق العائمه والثابته  Glam For Nile Cruises and Hotels شركة  رأس مالها 

2,000,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    9801 ورقم قيد  202054    مركز عام  عن 

ادارة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او 

المرتبطه  بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية ,  الدارة والتسويق السياحي 

للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان 

شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  - ادارة الفنادق العائمه القائمه بالفعل 

والسابق الحصول لها على ترخيص من الجهات المعنيه  - ادارة المشروعات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 105 شارع السيد الميرغنى
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194 - جنيف للتجارة والتوريد والشحن البحرى والجوى والتصدير شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

05-02-2023 برقم ايداع    9803 ورقم قيد  202055    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  - الشحن البحرى  - الشحن الجوى  - التصدير  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة السماعيلية ش جمال 

عبدالناصر - مركز القنطره غرب

195 - السلم للدراسات الستراتيجية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    

9819 ورقم قيد  202057    مركز عام  عن اعداد الدراسات القتصادية والستراتيجية .  اقامة وتشغيل مركز 

لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 6 -8شارع المنيا -

196 - ستون باركس للمدن الترفيهية STone parks شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

05-02-2023 برقم ايداع    9821 ورقم قيد  202058    مركز عام  عن - إدارة المراكز والمدن الترفيهية 

للطفال وتشغيل وبيع وتوريد اللعاب الكهربائية للمراكز الترفيهية ومدن الملهى  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 36 عمارات 

حدائق الفدا - محور محمد نجيب - التجمع الول - الدور الول - شقة 2 -
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197 - سولت ميديا للدعاية والعلن اس . ام . ايه Salt Media and Advertising S.M.A شركة  رأس 

مالها 1,000,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    9833 ورقم قيد  202059    مركز عام  

عن - الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية  - 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 ( .  - تنظيم المؤتمرات والمعارض )عدا المعارض السياحية( مع 

اللتزام باستصدار التراخيص اللزمه لكل معرض على حده  - انتاج البرامج التليفزيونيه والفلم الوثائقيه 

والقيام بتصميم الجرافيك  - القيام باعمال المقاولت المتعلقه بالدعايه والعلن  - النتاج الفنى والتوزيع 

للمصنفات المسموعة والمرئية  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  - 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 تاجير ها و اماكن التصوير و دور العرض) كل ما سبق فيما عدا تملك 

استديوهات  البث الذاعى (  - تاجير كافة المعدات للتصوير و الضاءه و بيعها فيما عدا التاجير التمويلى  - 

ادارة و تشغيل دور العرض السينمائى  - تنظيم المهرجانات الفنيه و الثقافيه و الغنائيه  - تأجير المساحات 

العلنيه  - شراء وبيع واستغلل حقوق الملكية الفكرية المرتبطه بالنشاط  - القيام بأعمال الترجمه بكافة انواعها  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة الجيزة الدور 24 عقار رقم 8 جزيرة العرب -المهندسين

198 - اي ماتر لتنميه المهارات I Matter شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم 

ايداع    9900 ورقم قيد  202063    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية المهارات 

والموارد البشرية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة برج رقم 14 - برج فلوريدا - امام نادي وادي دجلة - زهراء المعادي -

199 - إم إتش إس للمستلزمات الطبيه MHS for Medical Supplies شركة  رأس مالها 4,000.000 

قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    9901 ورقم قيد  202064    مركز عام  عن تجارة وتوزيع 

المستلزمات الطبيه )عدا الدويه(  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الغربية شقة رقم 3 - الدور الثالث علوي - برج الرياض - تقاطع شارع 

الفاتح مع شارع الميهي - اول

طنطا -
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200 - دونار فيل للمأكولت والشاورما Doner Vill شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

06-02-2023 برقم ايداع    9902 ورقم قيد  202065    مركز عام  عن تشغيل وادارة المطاعم الثابتة 

والكافتريات لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع المأكولت  والتيك اواى 

والشاورما.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 40 التعاونيات - الحى الثامن -

201 - باباى للضيافة شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    9904 ورقم 

قيد  202066    مركز عام  عن --اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع 

المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع  المأكولت و الشاورما و الكلت السورية و التيك اواى وتقديم 

خدمات الضيافة )الكاترينج(  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة المحل الكائن بالعقار رقم 17 ش شمس الدين الذهبى - ارض الجولف -

204 - شركة مركز الراكان لذوى الهمم Alrakan For Those Who Are Inspired شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    9913 ورقم قيد  202071    مركز عام  عن اقامة 

وتشغيل مركز لتأهيل ذوى الهمم.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شارع سيد نصار - بجوار قطعتين 9104 و 9109 - الهضبة 

الوسطى -

205 - ويكى دريس لتسويق الملبس Wiki Dress شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

06-02-2023 برقم ايداع    9914 ورقم قيد  202072    مركز عام  عن تسويق الملبس  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 86 عباس العقاد -

211 - اركانيو للمقاولت والتوريدات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    

9937 ورقم قيد  202087    مركز عام  عن المقاولت العامة.  مقاولت اعمال التشطيبات .  التوريدات 

العمومية.  الوساطة فى انهاء الجراءات الدارية أمام الجهات الغير حكومية .  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 18 شارع دار 

الصناعة - منيل الروضة
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202 - هارو للمكملت الغذائية Haro Supplements شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

06-02-2023 برقم ايداع    9909 ورقم قيد  202068    مركز عام  عن •انهاء اجراءات تسجيل الدوية 

البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات والمستحضرات الدوائية والمستلزمات والجهزة  الطبية والتعويضية 

والمحاليل الطبية بمختلف انواعها والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة والعشاب الطبية  ومستحضرات 

التجميل والمطهرات والمبيدات والعشاب الطبية والغذية الطبية والبان الطفال والسمدة والكواشف  المعملية 

والكميائية ومستلزمات المعامل والحاصلت الزراعية المجففه والغير مجففه والعلف السائلة والبودرات  

والبرمكسات ومستحضرات معهد التغذية وهيئة سلمة الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة 

والتصنيع  لدى الغير لكل ما سبق.  • التوريدات العمومية.  • استغلل العلمات التجارية (فرنشايز).  • إقامة 

وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية .  • تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية 

ومستحضرات التجميل بكافة أنواعها.  • اعداد الدراسات والبحاث العلمية.  • التجارة العامة وتجارة الجملة 

والتجزئة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  • التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير.  • تجارة وتوزيع 

مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات  العلف 

والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما  

سبق لدى الغير.  • الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  • الستعلم الميداني عن الشركات 

والشخاص (عدا الستعلم الئتماني).  • التعليم عن بعد.  • إدارة المشروعات (مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط  واجراءات الترخيص بها).  • تجارة وتوزيع وتسويق 

الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها لدى الغير.  • التصدير والتوكيلت التجارية  - تلتزم الشركه باحكام 

القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول  ينشئ تأسيس 

الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات  

المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  • تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة أنواعها.  

• تقديم الستشارات (فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات 

والدراسات  المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية 

لنشطة الشركات  العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال 

ولئحته التنفيذية(.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 53 شارع المؤرخ محمد رفعت -النزهه الجديده -

203 - هيليوس جروب للتجارة و التوكيلت التجارية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

06-02-2023 برقم ايداع    9910 ورقم قيد  202069    مركز عام  عن -التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  -التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 

, ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد  الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة 

غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا  الغرض .  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 52 عمارة 

96 محمد فريد -
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206 - خالد السعيد حسن الفخرانى وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2023-02-06 

برقم ايداع    9915 ورقم قيد  202073    مركز عام  عن  نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017 :  -اقامه 

وتشغيل المستشفيات المتخصصه او المتكامله او العامه وما تضمه من انشطه داخليه علجيه او طبيه ,بشرط أن  

تقدم 10 % سنويا بالمجان من عدد السرة التي يتم شغلها.  -اقامه وتشغيل المراكز الطبية المتخصصة فى القلب 

وفى الجراحه وفى الرعايه المركزيه وفى الشعه وفى التحاليل  الطبيه.  بشرط أن تقدم 10 % سنويا بالمجان 

من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلجية او التشخيصيه لها.  -تجاره الجمله والتجزئه للمستلزمات 

الطبيه )فيما عدا الدوية(والجهزه الطبيه داخل المناطق النائيه والمجتمعات  العمرانيه الجديده.   نشاط خارج 

قانون 72 لسنه 2017 :  -اداره المراكز الطبيه والعيادات الطبيه التخصصيه  -اقامه وتشغيل واداره مركز 

لخدمه وصيانه الجهزه الطبيه  - تقديم خدمات التمريض والخدمات الطبية المنزلية لرعاية المرضى وكبار السن.  

مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة عمارة 433 أ - الدور الرضى - شقة 4 - الحى الرابع - التجمع الخامس -

207 - احمد صبرى عبدالعزيز وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم 

ايداع    9917 ورقم قيد  202074    مركز عام  عن  انشطة من داخل قانون 72 :  استصلح وتجهيز 

الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين 

الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  

الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج .   انشطة من 

خارج قانون 72 :  التوريدات العمومية .  تأجير المعدات الزراعية فيما عدا التأجير التمويلى .  مع اللتزام 

بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

المنوفية B  8 -شارع ابوبكر الصديق - المنطقة الولى -

208 - أسطى على دونر اسطنبول Usta Ali Doner istanbul  ش.ذ.م.م شركة  رأس مالها 

200,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    9928 ورقم قيد  202084    مركز عام  عن إقامة 

وتشغيل محل لبيع المأكولت والمشروبات )عدا الكحولية(.  إقامة وادارة المطاعم الحديثه )عدا العائمة(  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة محل رقم 5 - كوبرى شارع الميرغنى - التحادية -

209 - كلوو لتاجير مساحات العمل المشتركه CLUE.CO شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

06-02-2023 برقم ايداع    9933 ورقم قيد  202085    مركز عام  عن تأجير مساحات العمل المشتركة )

كوورك سبيس (.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الرضى - شقة 2 - ش 17 - عمارة 119 - ميدان رامى هلل - الحى 

الخامس -

التجمع الخامس -
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 MEDITERIAN FOR TRADEING AND SUPPLIES  210 - ميديتيريان للتجارة والتوريدات

شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    9935 ورقم قيد  202086    

مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  التوريدات العمومية .  الستيراد والتصدير .  

- تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين ول ينشئ تأسيس الشركة اى 

حق فى  مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل 

يخل باحكام  القوانين المنظمة لهذا الغرض.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 102 ب شارع الميرغنى -

212 - عبد الراضى جروب لخدمات السيارات شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2023-02-06 

برقم ايداع    9938 ورقم قيد  202088    مركز عام  عن اقامه و تشغيل مركز لخدمه السيارات  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 101 مجاوره ورش حرفيه -المنطقه الصناعيه -التجمع الثالث -

213 - جوفيسوليديس إيجيبت للتدريب Jovesolides EGYPT شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت 

فى   06-02-2023 برقم ايداع    9939 ورقم قيد  202089    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد 

وتدريب وتنمية الموارد البشرية  إقامة وتنظيم المعارض )عدا المعارض السياحية( والمؤتمرات بشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لكل معرض على حده  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 16 ش عين شمس - عزبة النخل -الدور الول -

214 - الوفاق للستشارات الدارية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    

9940 ورقم قيد  202090    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  

الحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل  تأجير مساحات العمل المشتركة والمكاتب الدارية  تقديم الستشارات 

الدارية 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 ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 7 بالدور 

الرابع بالعقار 31 -المنطقة السادسة-شيراتون -
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218 - خالد كريستال للمقاولت العمومية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم 

ايداع    9949 ورقم قيد  202094    مركز عام  عن -مقاولت عامة  -التوريدات العمومية  -مقاولت توريد 

وتركيب حمامات السباحة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة محل بالدور الثانى بالعقار رقم2/12 المتميز مول المتميز - الشروق -

219 - برايت إسكن لمسحضرات التجميل BRIGHT SKIN COSMETICS شركة  رأس مالها 

20,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    9951 ورقم قيد  202095    مركز عام  عن التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  -التوريدات العمومية.  -التصنيع لدى الغير.  -التصدير.  تجارة 

وتوريد وتوزيع مستحضرات التجميل  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 15 مايو - مجاورة 15 - مجموعة 6 - عمارة 2 -

215 - ستوكهولم للستثمار الصناعي شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    

9941 ورقم قيد  202091    مركز عام  عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه وتغليف العلف والسمده 

والمبيدات الحشريه السائله والبودره بكافه انواعهم  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبيه  -اقامه 

وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء )فيما عدا خام الحديد والصلب وخام السمنت(  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

الكيماويات  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزه اللكترونيه  -اقامه وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع 

وحفظ وتبريد وتعبئه وتغليف الحاصلت الزراعيه والخضروات والفاكهه  -اقامه وتشغيل الثلجات الخاصه 

بحفظ الحاصلت الزراعيه والمنتجات الصناعيه والمواد الغذائيه ومحطات الحاويات  وصوامع الغلل ويشمل 

ذلك تملك واستئجار الثلجات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه والمنتجات الصناعيه والمواد  الغذائيه 

وتبريدها او تجميدها ومحطات الحاويات وصوامع حفظ وتخزين الغلل  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

المخللت وعصر الزيتون وتصنيع الزيوت  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع اللت والمعدات الصناعيه وخطوط 

النتاج  -اعمال اداره التنفيذ للمشروعات الصناعيه ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف انشطتها واعاده 

الهيكله الفنيه  والداريه للمصانع  -انشاء البنيه الساسيه ومصادر البنيه الساسيه الخارجيه للمنطقه الصناعيه  -

انشاء مبانى مصانع بالمنطقه الصناعيه تقدم جاهزه للمشروعات  - اداره المنطقه الصناعيه وصيانه المرافق 

والمنشات بداخلها  -التسويق والترويج لراضى المنطقه الصناعيه لجذب رؤوس الموال والمشروعات 

الصناعيه للمناطق الصناعيه  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع وحدات التكييف والتبريد والتجميد  -اقامه 

وتشغيل مصنع لتصنيع مفاتيح التوزيع والتحكم واللوحات الكهربائيه  -اقامه وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل 

المعادن  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكيه  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع خراطيم 

ومستلزمات الرى العاديه وبالتنقيط وقطع ووصلت بلستيكيه والرولت والكياس  والعبوات والصناديق 

والنابيب والمواسير والخراطيم البلستيكيه  -اقامه وتشغيل مصنع للغزل والنسيج وتصنيع الملبس ودبغ الجلود  

-اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون والورق  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 4 - الدور الرضي - عقار رقم 42 - 

الحي الثالث - الشروق -
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216 - مسار لصناعة الورق Mssar For Paper Industry شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت 

فى   06-02-2023 برقم ايداع    9944 ورقم قيد  202092    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الورق بكافة انواعة.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية قطعة رقم 25 وجزء من 24 - بلوك 12003 - المنطقة الصناعية -

217 - ريكاز للتوكيلت التجارية Rikaz For Commercial Agencies شركة  رأس مالها 

2,000,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    9945 ورقم قيد  202093    مركز عام  عن -

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  - التجارة العامة وتجارة الجملة والتجزئة و التوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا  - التوريدات العمومية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 

1982 فى شان سجل المستوردين  وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة 

غرضها إل بعد الحصول على التراخيص  اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 235 المنطقة الدارية الثانية - التجمع الخامس

220 - شعيب لصناعه الملبس الجاهزة شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم 

ايداع    9952 ورقم قيد  202096    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة  -تجارة 

الجمله والتجزئة باحدي المناطق النائية او المجتمعات العمرانية الجديده  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 18 درب الدليل -

221 - لمودا للتجاره والتوريدات Lamoda For Trade And Supplies شركة  رأس مالها 

10,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    9953 ورقم قيد  202097    مركز عام  عن التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  التوريدات العمومية.  بيع وتوزيع اجهزة تغليف الحذية .  التصنيع 

لدى الغير لجهزة تغليف الحذية .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 33 شارع المام مالك - متفرع من جمال عبدالناصر -
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Fady and Soliman For Trading and  222 - فادى أند سليمان للتجارة وإدارة المشروعات

Projects Management شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    

9954 ورقم قيد  202098    مركز عام  عن -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات 

العمومية  -تجارة الجملة والتجزئة  -اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة والمتنقلة )دون العائمة( 

لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا  الكحولية(و تقديم جميع أنواع المأكولت و التيك اواى  -ادارة المشروعات 

فيماعدا 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 او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 27 ش سمير عبدالرووف - امتداد مكرم عبيد -

223 - فوروارد ديفيلوبمنت للتشييد والبناء Forward Development شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    9956 ورقم قيد  202099    مركز عام  عن المقاولت العامة 

ومقاولت التشييد والبناء  -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 البحر 

الحمر الدور الثالث - عمارة الهضبة هيلز بجوار جولدز جيم - تقسيم الجبل الشمالى -

224 - ار اف ايه للتجارة والمقاولت R F A شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   2023-02-06 

برقم ايداع    9959 ورقم قيد  202101    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة  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 44 شارع ذاكر حسين - سنتر 

الشهداء - مكتب رقم 5 -
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225 - وجهه للتحول الرقمى شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    

9960 ورقم قيد  202102    مركز عام  عن - صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة 

صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم 

التكنولوجي .  - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  

- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها 

والتدريب عليها  .  - إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  - إدخال البيانات 

علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  - أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  - إنتاج 

وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  - أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  - 

التصالت وخدمات النترنت  - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات 

الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية  .  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل 

تكنولوجيا المعلومات  - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات 

والتصالت وتطويرها.  - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى 

رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 3 مكرم عبيد الرئيسى بالتقاطع مع مصطفى 

النحاس بجوار محجوب -الدور السادس -

226 - اى سى بى لخدمات البحوث  ICP RESEARCH SERVICES شركة  رأس مالها 

1,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    9964 ورقم قيد  202103    مركز عام  عن -تقديم 

الستشارات التجاريه و الستشارات فى مجال ابحاث السوق )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات  

والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية 

لنشطة  الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال 

ولئحته التنفيذية  . )  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 15 أ ش الهرام -

 CALIFORNIA FOR REAL ESTATE  INVESTMENT227 - كاليفورنيا للستثمار العقارى

شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    9965 ورقم قيد  202104    

مركز عام  عن : نشاط داخل ق 72  الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية 

والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة  شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  . 356 لسنة 2008  : نشاط خارج ق 72  تسويق 

المنتجات  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار,  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 52 ش الطيران -
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228 - فيتالي لتطبيقات الذكاء الصطناعي VITALLY شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   

06-02-2023 برقم ايداع    9966 ورقم قيد  202105    مركز عام  عن 1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و 

التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و 

تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم 

لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال 

التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - 

التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك 

براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم 

خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية.  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه 

محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من الجهات 

المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية 

والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار 

وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز 

نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات 

والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة المتعلقة 

بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي 

والثقافي والفني.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مبنى واحة العلوم والبتكار - بالجامعة البريطانية - قطعة رقم 42 - الحي 

الخامس - الشروق-

229 - دوبل جي فودز Double G Foods شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-06 

برقم ايداع    9967 ورقم قيد  202106    مركز عام  عن - تجارة المواد الغذائية والخضروات المجمدة 

والفواكه المجمدة والعصائر واللحوم المصنعة ومنتجات اللبان ومشتقاتها  والمخبوزات وتصنيع كل ما سبق لدى 

الغير.  - التصدير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحدة N9 الكائنة مقرها فى 53 مول كابيتال - خلف المحكمة - الدور الثانى - 

التجمع الخامس

 EAST FOR FRIENDLY PRODUCTS E.F.P 230 - الشرق لتصنيع المنتجات الصديقة للبيئة

شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    9968 ورقم قيد  202107    

مركز عام  عن   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبيه الصديقة للبيئة .  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية المنشاة الجديدة - 

طريق شبيبن الكوم الباجور - الباجور -
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231 - ميديتارينيان للتوكيلت والستشارت شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم 

ايداع    9969 ورقم قيد  202108    مركز عام  عن التوكيلت التجارية.  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 

120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة  أي حق في مزاولة غرضها 

إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  بأحكام القوانين 

المنظمة لهذا الغرض.  تقديم الستشارات المالية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات 

المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس  المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة 

الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته 

التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 21 شارع اللفي -

232 - ايه .ال . دى للمقاولت A.L.D شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم 

ايداع    9970 ورقم قيد  202109    مركز عام  عن المقاولت المتكاملة .  التوريدات العمومية.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة برج المختار المقام على قطعه 1552 - شارع خالد عبدالشافى - من شارع الخمسين -

233 - هاندز أوف هوب فارما شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    

9971 ورقم قيد  202110    مركز عام  عن - تجارة وتوزيع المكملت الغذائية والدوية ومستحضرات 

التجميل والجهزة الطبيه وأجهزة العلج الطبيعي وتصنيع ما  سبق لدى الغير.  - إعداد البحاث العلميه.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة شقة رقم 1 - عقار 21 ش نخله المطيعي - ميدان سفير -

234 - مى سى تى وانج للصناعات الغذائية Mi Si Te WANG شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت 

فى   06-02-2023 برقم ايداع    9973 ورقم قيد  202111    مركز عام  عن : - انشطة من داخل قانون 

72  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتجهيز واعداد وتغليف وتجميد كافة انواع المواد الغذائية والمصنعات 

الغذائية .  : انشطة من خارج قانون 72  التصدير .  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية قطعه ارض صناعية رقم 18 - بلوك المحاجر - بالمنطقة 

الصناعية )ب , ج( -
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235 - اتش اند اتش للستائر H & H Blinds شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2023-02-06 

برقم ايداع    9975 ورقم قيد  202113    مركز عام  عن التوريدات العمومية وعلى الخص توريد وتركيب 

وصيانة جميع انواع الستائر والشيش الحصير والتند وسلك الناموس  التصدير  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 3 

بالدور الول بالشروق سيتي مول 2 ق 1 مركز خدمات الحي الثاني - الشروق -

236 - بركس للتشييد Brix construction شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   2023-02-06 

برقم ايداع    9976 ورقم قيد  202114    مركز عام  عن المقاولت العامة  مقاولت اعمال التشييد والبناء  

التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 12 شارع الفريق محمود شكري - كوبري القبة -

237 - ارض السمر للنقل شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    9977 

ورقم قيد  202115    مركز عام  عن • التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  

- اداره و تشغيل 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 و ثقافية  

مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقية و شروط وإجراءات الترخيص 

بها  • التعبئة والتغليف لدى الغير  • تنظيم المعارض والحفلت العامة (فيما عدا المعارض السياحية( وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على  حدة.  • ايجار و استئجار السيارات فيما عدا التأجير التمويلى و 

النقل السياحى و الليموزين  • توريد الوجبات الجاهزه  • تقديم خدمات النظافة و ابادة الحشرات و القوارض  • 

النقل البرى الداخلي والدولي للركاب والبضائع  ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب والبضائع والمهمات 

وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه ال بعد القيد  بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمة 

بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.  • التخليص الجمركي  • تأجير و استئجار السفن 

فيما عدا التأجير التمويلى  • تشغيل و ادارة المخازن و المستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة و فيما عدا 

الدويه  • اعداد دراسات الجدوى للمشروعات  • اعداد البحاث العلميه  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 6 أ ش قصر النيل - التحرير -
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238 - واى أف أيه للمقاولت والتوريدات  Y.F.A شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

06-02-2023 برقم ايداع    9978 ورقم قيد  202116    مركز عام  عن •المقاولت العامة.  •التوريدات 

العمومية.  •مقاولت اعمال البناء والتشطيبات.  •مقاولت اعمال الحفر والردم.  •تأجير المعدات فيما عدا 

التأجير التمويلى.  •توريد مواد البناء والمواد الغذائية ومستلزمات المصاعد ومستلزمات التكييف والجلود 

الطبيعية والصناعية ومستلزمات  الفنادق والرخام والسيراميك والعدد واللت والكيماويات ومستلزمات الديكور 

والسمنت والزلط والرمل والسن والطوب  والخرسانة الجاهزة والصاج والكروم والستانلس والنحاس 

واللومنيوم والورق والكرتون والبلستيك والملبس  الجاهزة والقمشة والدوات الكهربائية وادوات السباكة 

والدوات المكتبية وقطع غيار السيارات والمواد الخام واجهزة  الكمبيوتر ومستلزماتها واجهزة المحمول 

ومستلزماتها والخشاب والثاث الخشبى والمعدنى والزجاجى وادوات الورش  والمصانع ومعدات الصيانة 

والصلح والجهزة الكهربائية والمنزلية والزجاج والكسسوارات.  -توريد جميع انواع الخشاب  -توريد 

مستحضرات التجميل والمستلزمات والجهزة الطبيه والبيطريه  -توريد السمده الزراعيه  -توريد العدد واللت 

الميكانيكيه  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 1 ش حسن صقر اول عباس العقاد -مدينه نصر اول - -

239 - او دي سي لمراكز الغوص ODC FOR DIVING CENTERS شركة  رأس مالها 

2,000,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    9979 ورقم قيد  202117    مركز عام  عن : 

انشطة داخل قانون الستثمار 72  اقامة وتشغيل مراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.  أقامه 

وتشغيل المخيمات السياحيه على ال يقل مستواها عن ثلثه نجوم  اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت 

والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه  بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او 

رياضية او تجارية او ثقافية , واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على  ال يقل مستوى الفنادق 

والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى مساحه  الوحدات 

المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع  : انشطة خارج قانون الستثمار 

72  اقامة وتشغيل المطاعم الثابتة والكافتريات لتقديم كافة انواع المأكولت والمشروبات والتيك اواي "فيما عدا 

المشروبات  الكحولية وفيما عدا المطاعم العائمة"  ادارة وتشغيل وتأجير الوحدات البحرية القائمة بالفعل والسابق 

الحصول لها على تراخيص  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة وحدة رقم 1 - بالعقار رقم 4 - شارع 299 -

240 - اشبيليه للنشاءات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    9982 

ورقم قيد  202118    مركز عام  عن المقاولت العامة ومقاولت التشييد والبناء ومقاولت انشاء المبانى 

ورصف الطرق.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عقار 1033 الحى الثامن المجاورة الثامنه - الشروق 3 - الشروق -
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241 - اطلس للستائر Atlas شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    

9983 ورقم قيد  202119    مركز عام  عن التوريدات العمومية.  توريد وتركيب الستائر ومستلزماتها.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة فيل 27 - البنفسج - التجمع الول -

242 - هوست للتوزيع HOST شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    

9985 ورقم قيد  202120    مركز عام  عن نشر وتوزيع الكتب  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مبنى رقم 5158 - الدور 

الرضي - المجاورة الخامسة - مدينة المعراج - خلف كارفور

المعادي -

243 - ان جى ار للملبس الجاهزة N.G.R شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2023-02-06 

برقم ايداع    9986 ورقم قيد  202121    مركز عام  عن : -انشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الرياضية والملبس الجاهزة واللبسة من التريكو والمنسوجات 

بكافة انواعها.  تجارة الجملة والتجزئة في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  : -انشطة خارج قانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017  التصدير.  التصنيع لدى الغير.  - مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز 

مالي مستقل لكل نشاط على حدة.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية القطعة رقم 35 - بلوك الصناعات الصغيرة - المنطقة 

الصناعية ب , ج -

244 - الجندى وعبيد وشريكيهما فارما Elgendy & Ebeid And Associates Pharma شركة  رأس 

مالها 20,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    9987 ورقم قيد  202122    مركز عام  عن 

تجارة وتوزيع الدوية البشرية والبيطرية والمكملت الغذائية والكيماويات ومستحضرات التجميل 

والمستحضرات  التشخيصية والمستلزمات الطبية و المطهرات والمبيدات الحشرية والمنظفات الصناعية 

والسمدة العضوية والغذية  الطبية والغذية البيطرية والعشاب الطبية.  تصنيع كل ما سبق لدى الغير .  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة الغربية شقة رقم 1 - عقار رقم 1 امام صيدناوى - شارع طه الحكيم
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245 - استريت لين لريادة العمال STRAIGHT LINE شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

06-02-2023 برقم ايداع    9988 ورقم قيد  202123    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد 

وتدريب وتنمية الموارد البشرية  تقديم الستشارات في مجال ريادة العمال )فيما عدا الستشارات القانونية 

والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم  بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال  الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  تاجير الوحدات والمساحات الدارية  تنظيم المعارض والمؤتمرات )فيما 

عدا المعارض السياحية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة(.  التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 

1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة 

لهذا الغرض.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 24 شارع الشهيد مصطفى رياض - المنطقة الولى -

246 - المتحدة للمستلزمات المعملية UCM شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   2023-02-06 

برقم ايداع    9989 ورقم قيد  202124    مركز عام  عن تجارة وتوريد المستلزمات والجهزة الطبية )فيما 

عدا الدوية(  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 

والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين  وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس 

الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص  اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الوحدة رقم 276 بالعقار رقم 7 شارع وهدان - 

مدينة نصراول -

247 - السراء للحاصلت الزراعية شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم 

ايداع    9996 ورقم قيد  202129    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / 

التوريدات العمومية  - تجارة الحاصلت الزراعية والمنتجات الغذائية  - التصدير  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية برج الفردوس - 

كورنيش النيل - شبر الخيمة اول -
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248 - اف جى ار للنقل البرى F G R شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم 

ايداع    9998 ورقم قيد  202130    مركز عام  عن - النقل البرى الداخلى للبضائع  ول يتم مزاولة نشاط 

النقل البري للركاب )الداخلي / الدولي( أو النقل البري للبضائع )الداخلي / الدولي( والمهمات  وخدمات النقل 

داخل القطر المصري أو خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاولة النشاط من جهاز  

تنظيم النقل البري الداخلي والدولي  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية 3ش حسن عبد العال - عزبة رستم - حوض العمده - باسوس -

249 - أتش . إيه . دى جروب لتصنيع الدواجن H . A . D شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

06-02-2023 برقم ايداع    9999 ورقم قيد  202131    مركز عام  عن : انشطة من داخل قانون 72  اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف الدواجن المطهية والنصف مطهية واللحوم والحلويات والمعجنات 

والبطاطس  النصف مقلية و الدواجن المبردة و المجمدة .  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديدة .  : انشطة من خارج قانون 72  التصدير .  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 2 - بالعقار المقام على قطعه ارض رقم 51 - تقسيم 

حور محب ) مباحث الموال

العامة ( -

250 - ديكورزما لللومنيوم Decorisme For Aluminum شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت 

فى   06-02-2023 برقم ايداع    10001 ورقم قيد  202132    مركز عام  عن : انشطة من داخل ق 72 

لسنة 2017  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البواب و الشبابيك وواجهات المبانى من اللومنيوم  -تجارة الجملة 

و التجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة  شبه 

جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و مراعاه  

قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008  : انشطة من خارج ق 72 لسنة 2017  الستيراد و 

التصدير  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين , ول ينشئ تأسيس 

الشركة اى حق فى  مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ل يخل باحكام  القوانين المنظمة لهذا الغرض .  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مصنع رقم 881 منطقة اللف مصنع -التجمع الثالث
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251 - ار ام اس للخدمات التجارية R.M.S FOR TRADING SERVICES شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    10036 ورقم قيد  202135    مركز عام  عن  

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا. التوريدات العمومية. التصدير والتوكيلت التجارية . تلتزم 

الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه . ول ينشئ تأسيس الشركة 

اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما 

ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة s6 / )2( الحى الول - المنطقة السادسة - التجمع الخامس

252 - ميراكى انتيريورز استوديو MERAKI INTERIORS STUDIO شركة  رأس مالها 

1,000,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    10081 ورقم قيد  202140    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 ( .  -المقاولت العامة  -القيام باعمال الديكورات والتشطيبات.  -التوريدات 

العمومية.  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  -ادارة المشروعات فيما عدا 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 او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 40 شارع الشهيد عبدالمنعم حافظ

254 - شركة مصنع الصعيد لتكرير وخلط وتعبئة الزيوت وتصنيع الشحوم المعدنية شركة  رأس مالها 

50,000,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    10120 ورقم قيد  202143    مركز عام  عن 

- اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتكرير وخلط وتعبئة الزيوت وتدويرها ووتصنيع الشحوم المعدنية وزيوت 

التزييت  ومنتجات ومشتقات البترول  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية عماره 24 محلية 12 -الحى الول - مدينه العبور

255 - محمد حسن وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    

10131 ورقم قيد  202149    مركز عام  عن ادارة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة 

الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه  بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او 

تجارية او ثقافية , واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على  ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق 

والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى مساحه  الوحدات المبيعه منها على نصف 

اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع  ادارة وتشغيل مارينا اليخوت وملعب الجولف ومراكز 

الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.  ادارة وتشغيل المخيمات السياحيه على ال يقل مستواها عن ثلثه 

نجوم  ادارة وتشغيل يخوت السفارى على ال يقل مستواها عن ثلثه نجوم  ادارة وتشغيل مراكز الغوص 

والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 4 ش الزهور -
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256 - بدر العتيبى وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    

10132 ورقم قيد  202150    مركز عام  عن انشطه داخل قانون الستثمار 72 /2017 :  - اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الثاث الخشبى والموبليا بكافة انواعه  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجلود والحذية والشنط   

انشطه خارج قانون الستثمار 72 /2017 :  - إقامة و تنظيم وتجهيز وادارة المعارض )فيما عدا السياحية( 

والمؤتمرات والحفلت العامة والفعاليات المحلية والدولية  بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على 

حده  - التصدير  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 2 ابراج المهندسين -ش فؤاد الجمال -من شارع الطيران -

257 - المحترف استار للضيافه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    

10142 ورقم قيد  202152    مركز عام  عن - اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافيهات الثابتة لتقديم 

جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع  المأكولت و التيك اواى.  - اقامة وتشغيل وحدات 

الطعام المتنقلة.  إقامة وتنظيم المعارض فيماعدا السياحية و المؤتمرات )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل 

معرض على حدة(.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 20 شارع محمد سعيد - شبرا مصر -
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253 - شركة مجموعة دى دبليو للطاقة D W GROUP شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   

06-02-2023 برقم ايداع    10084 ورقم قيد  202141    مركز عام  عن نشاط داخل قانون 72 لسنه 

2017: 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. تربية جميع أنواع الحيوانات, سواء كان 

ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم. تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج 

السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم. تربية الخيول. المزارع السمكية بما تشمله من أقفاص 

بحرية واستزراع سمكي تكاملي ومفرخات بحرية. الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية. صناعة 

تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات 

وأنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي. أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات 

وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها. أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات 

ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها. إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات. إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية. أعمال التوصيف والتصميم لنظم 

الحاسبات بمختلف أنواعها. إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها. أعمال التوصيف والتصميم 

لشبكات نقل وتداول البيانات . تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات. التصالت وخدمات النترنت . 

المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم 

الصناعية. إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على 

ترخيص من الجهات المعنية. اقامه واداره وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية 

والقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون . 

مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد 

ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. )مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 لسنه 2003(. 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. إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المنتجات. إقامة وتشغيل مصنع 

لتعبئة وتغليف الزيوت النباتية والمسلى الصناعي والمواد الغذائية بكافة أنواعها واشكالها. إقامة وتشغيل مصنع 

لعادة تدوير المخلفات الصلبة والورقية والبلستيكية والمخلفات والخردة بكافة انواعهم. إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع البتروكيماويات بكافة أنواعها والسمدة بكافة أنواعها.  تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة 

محطات توليد الكهرباء والطاقة على اختلف مصادرها.  إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس. النشطة الخاصة 

بالتنقيب عن الخامات التعدينية واستخراجها وتقطيعها وتجهيزها واستخلصها وتنقيتها واجراء أي عمليات 

صناعية عليها ول يشمل ذلك محاجر الزلط والرمل. إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه 

وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها, وفقا للمعايير الفنية والعلمية المقررة في هذا 

الشأن. نشاط خارج قانون 72 لسنه 2017: المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة ومقاولت التشييد والبناء. 

التوريدات العمومية. التصدير. استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز( . إدارة المشروعات. الشراف على تنفيذ 

المشروعات مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار. يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 

65 ج حدائق الهرام - الدور الول - بوابه الولى - قسم الهرم
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258 - شعل للدارة والتسويق السياحى Shaal Management and Tourism شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    10192 ورقم قيد  202153    مركز عام  عن نشاط 

من داخل قانون 72 لسنة 2017:  - الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى 

السياحية  - تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية 

والمناطق خارج  الوادي القديم (.  اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى 

السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه  بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية , 

واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على  ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية 

والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى مساحه  الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات 

المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع  اقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملعب الجولف ومراكز الغوص والنشطة 

المكملة لها أو المرتبطة بها.  نشاط صناعة السينما ومنها اقامة او استئجار استوديوهات او معامل النتاج 

السينمائى او دور العرض او تشغيلها, بما  فى ذلك من تصوير وتحميض وطبع وانتاج وعرض وتوزيع  - اقامه 

وتشغيل المراكز التجاريه وسلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده  - تجاره الجمله 

والتجزئه للدوات والمستلزمات والملبس الرياضيه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده  : نشاط من 

خارج قانون 72 لسنة 2017  - اقامة وتشغيل وادارة مدن ملهى ترفيهيه للطفال وما تتضمنه من )فيديو جيم - 

سيميليتور - بلي ستيشن(  - توريد مستلزمات الفنادق والقرى السياحية ومدن الملهى الترفيهيه من الت 

ومعدات )فيما عدا التأجير التمويلى(  - توريد مستلزمات المطاعم والفنادق الثابته والقرى السياحيه والكافيتريات 

من معدات والت واغذية ومشروبات )فيما  عدا الكحولية(  - اقامة وتشغيل مراكز للعناية بالبشره والشعر 

والجسم )بيوتى سنتر(  - مقاولت اعمال تركيب المعدات الكهروميكانيكيه وصيانتها  - مقاولت تجهيز الملعب 

والصالت الرياضية وحمامات السباحه وصيانتها  - مقاولت تجهيز وفرش الرضيات والجدران بجميع انواعها 

وتركيب السقف المعلقه  - الدعايه والعلن بكافة الوسائل المسموعه والمقروءه والمرئية  • مع اللتزام بافراد 

حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 73 شارع مصدق

259 - أنيمارك بيت كير لتجارة العلف Animarc pet care شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت 

فى   07-02-2023 برقم ايداع    10252 ورقم قيد  202156    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  تجارة وبيع وتسويق أعلف الحيوانات وإضافاتها والمبيدات والدوية 

البيطرية واللقاحات البيطرية وتصنيع كافة ماسبق  لدى الغير  التوكيلت التجارية.  تلتزم الشركة بأحكام القانون 

رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة  أي حق في مزاولة 

غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  بأحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عمارة 43 شارع 85 معادي السرايات -
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260 - ان اس ام للمقاولت العامة والمتخصصه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2023-02-07 

برقم ايداع    10254 ورقم قيد  202158    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتخصصه  تجارة وبيع المواد 

الغذائية بالتجزئة والجمله  إدارة المحال التجاريه والسوبر ماركت والمطاعم والكافتريات والكافيهات  القيام 

بأعمال تنسيق الحدائق )اللندسكيب(  إستغلل العلمات التجاريه )الفرنشايز(  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 8 شارع 

الشيخ محمود ابوالعيون - جسر السويس - خلف نادي النصر -

261 - فريدة للستثمار التجارى والصناعى شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم 

ايداع    10255 ورقم قيد  202159    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / 

التوريدات العمومية  - اعداد درسات الجدوى للمشروعات.  - تقديم الستشارات فى مجال الستثمار التجارى 

والصناعى)فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات  المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال 

والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات  العاملة في مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحدة بالدور 

الرضى فيل 101 ميراج سيتى - التجمع الول -
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262 - قرطبة للستثمار الصناعى شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    

10256 ورقم قيد  202160    مركز عام  عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه وتغليف العلف والسمده 

والمبيدات الحشريه السائله والبودره بكافه انواعهم  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبيه  -اقامه 

وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء )فيما عدا خام الحديد والصلب وخام السمنت(  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

الكيماويات  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزه اللكترونيه  -اقامه وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع 

وحفظ وتبريد وتعبئه وتغليف الحاصلت الزراعيه والخضروات والفاكهه  -اقامه وتشغيل الثلجات الخاصه 

بحفظ الحاصلت الزراعيه والمنتجات الصناعيه والمواد الغذائيه ومحطات الحاويات  وصوامع الغلل ويشمل 

ذلك تملك واستئجار الثلجات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه والمنتجات الصناعيه والمواد  الغذائيه 

وتبريدها او تجميدها ومحطات الحاويات وصوامع حفظ وتخزين الغلل  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

المخللت وعصر الزيتون وتصنيع الزيوت  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع اللت والمعدات الصناعيه وخطوط 

النتاج  -اعمال اداره التنفيذ للمشروعات الصناعيه ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف انشطتها واعاده 

الهيكله الفنيه  والداريه للمصانع  -انشاء البنيه الساسيه ومصادر البنيه الساسيه الخارجيه للمنطقه الصناعيه  -

انشاء مبانى مصانع بالمنطقه الصناعيه تقدم جاهزه للمشروعات  - اداره المنطقه الصناعيه وصيانه المرافق 

والمنشات بداخلها  -التسويق والترويج لراضى المنطقه الصناعيه لجذب رؤوس الموال والمشروعات 

الصناعيه للمناطق الصناعيه  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع وحدات التكييف والتبريد والتجميد  -اقامه 

وتشغيل مصنع لتصنيع مفاتيح التوزيع والتحكم واللوحات الكهربائيه  -اقامه وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل 

المعادن  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكيه  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع خراطيم 

ومستلزمات الرى العاديه وبالتنقيط وقطع ووصلت بلستيكيه والرولت والكياس  والعبوات والصناديق 

والنابيب والمواسير والخراطيم البلستيكيه  -اقامه وتشغيل مصنع للغزل والنسيج وتصنيع الملبس ودبغ الجلود  

-اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون والورق  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الرضى شقة 2 - عمارة 7 - الحى 

الثالث -

263 - صالح للدهانات شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    10257 

ورقم قيد  202161    مركز عام  عن تجارة البويات والدهانات الملونه عن طريق الحاسب اللي  اقامة وتشغيل 

مصنع لخلط وتلوين الدهانات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة بالدور الرضي - عقار رقم 149 أ - ش النصر -

264 - مصطفى صبحي عبد التواب وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2023-02-07 

برقم ايداع    10258 ورقم قيد  202162    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتلميع المجوهرات 

والمشغولت الذهبية والفضية.ول يتم مزاولة النشاط ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة من مصلحة الدمغة 

والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية 14 شارع جمال عبد 

الحليم - من حسن زكي - الخصوص -
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265 - سيلز كيوبيكال للتجارهSALES CUBICLE شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

07-02-2023 برقم ايداع    10259 ورقم قيد  202163    مركز عام  عن تقديم الستشارات )فيما عدا 

الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال  والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص  عليها في 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  تسويق المنتجات  التجارة العامة فيما هو مسموح به 

قانونا  التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 5 ش الفضل متفرع من ش طلعت حرب - مبنى القنصليه- وسط البلد - 

-

266 - ايمان محمد للبرمجيات شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    

10260 ورقم قيد  202164    مركز عام  عن - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد 

البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  - إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات .  - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي 

بما في ذلك رقمنه المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

B11- كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الخامس - عمارة 28 - مجموعة

111-مدينتي - القاهرة الجديدة - أول -

267 - جادفاذر للتسويق العقارى Godfather شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2023-02-07 

برقم ايداع    10262 ورقم قيد  202166    مركز عام  عن - التسويق العقارى  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 625 - 

كمبوند النخيل - التجمع الول -

268 - نسيم الليل لتجارة مخلفات الخردة شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2023-02-07 

برقم ايداع    10263 ورقم قيد  202167    مركز عام  عن تجارة وتوزيع مخلفات الخردة  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القليوبية 2 شارع ابو عوف - برج اولد جاد - متفرع من شارع 15 مايو -
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269 - مديسبك لبرامج الرعاية الصحية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم 

ايداع    10264 ورقم قيد  202168    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز طبى .  - تأجير المعدات الطبية 

فيماعدا التأجير التمويلى.  - تقديم خدمات التمريض المنزلى لرعاية المسنين وزوى الهمم .  - اعداد برامج 

الرعاية الصحية فيماعدا الوساطةالتأمينية و التأمين الطبى .  - التوكيلت التجارية .  تلتزم الشركه باحكام 

القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى 

مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  

باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 9شارع الرياضة المتفرع من شارع الطيران -

270 - وليد ابراهيم محمد سبع وشريكيه شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2023-02-07 

برقم ايداع    10269 ورقم قيد  202171    مركز عام  عن -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة المستلزمات و 

الملبس الطبية )فيما عدا الدوية(  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المطهرات  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة 

المنتجات البلستيكية  -تجارة الجملة والتجزئة للمستلزمات و الملبس الطبية )فيما عدا الدوية( بالمناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة  والمناطق خارج الوادي القديم  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية قطعة 

رقم 53 - مرحلة ثانية - ورش مشروعات الشباب - امتداد المنطقة الصناعية الخامسة -

271 - ريشو للنتاج الفنى Reesho Art Production شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

07-02-2023 برقم ايداع    10270 ورقم قيد  202172    مركز عام  عن النتاج الفنى والتوزيع للمصنفات 

المسموعة والمرئية.  وكالة عن الفنانين .  اقامة وتنظيم الحفلت العامة .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 9 شارع احمد عثمان - متفرع 

من الفريق عامر -

272 - اوناتي لتصميم الحلي  Onaty شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم 

ايداع    10271 ورقم قيد  202173    مركز عام  عن التجارة اللكترونيه عبر النترنت  التصنيع لدى الغير  

إعداد تصميمات الحلي  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 3 - الدور الثالث - قطعه رقم 1171 - شارع 9 - متفرع من 

ش نادي الشرق

للتأمين - المنطقة الخامسة -
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273 - ازيموت ستيت  Azimuth Estate شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-07 

برقم ايداع    10272 ورقم قيد  202174    مركز عام  عن شراء وبيع وتاجير وامتلك الراضى بهدف 

تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد  اقامه المنشات عليها واقامه المبانى 

والواحدات السكنيه والتجاريه والداريه والترفيهيه لتمليكها او تاجيرها او اداراتها  او استغللها لحسابها او 

لحساب الغير .  الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية.  مع مراعاه 

القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  

الترخيص بها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة البحر الحمر وحدة رقم 1 الدور الرضى - عقار رقم 145 أ - تقسيم الحياء -

274 - هوبو كومباني لدارة المطاعم والكافيهات Hoopoe Company شركة  رأس مالها 

300,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    10273 ورقم قيد  202175    مركز عام  عن 

اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات )عدا العائمه(  المقاولت العامة  التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا  - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف 

أنواعها .  - إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  - إدخال البيانات علي 

الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  - أعمال 

التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 15 ش نجيب شكور - الدور الول -

275 - اورينسى للمقاولت Ourense for contracting شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

07-02-2023 برقم ايداع    10276 ورقم قيد  202176    مركز عام  عن المقاولت العامة  -مقاولت 

اعمال شبكات الصرف الصحى واعمال شبكات مياه الشرب ومقاولت اعمال شبكات الكهرباء  -مقاولت اعمال 

تصميم وبناء محطات الوقود والغاز  -التجارة العامه 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 

المنوفية 1 ش متولى - بركه السبع -

276 - إتش أبو طيرة إيجيبت ETSH ABOTIRA EGYPT شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

فى   07-02-2023 برقم ايداع    10278 ورقم قيد  202177    مركز عام  عن : انشطة داخل قانون 

الستثمار 72  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الشنط الجلدية الحريمي  : انشطة خارج قانون الستثمار 72  

التصدير  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الرضي 

بالعقار رقم 12 شارع ابو جعفر النحاس -
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277 - كريا للبرمجيات Cria شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    

10280 ورقم قيد  202178    مركز عام  عن : انشطة من داخل قانون 72  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج 

والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  - إنتاج المحتوي 

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  : انشطة من خارج قانون 72  - النقل البرى للركاب 

باستخدام تكنولوجيا المعلومات.  ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب )الداخلي / الدولي( أو النقل البري 

للبضائع )الداخلي / الدولي( والمهمات  وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه ال بعد القيد بسجل 

الناقلين واستخراج الترخيص بمزاولة النشاط من جهاز  تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.  - التجارة 

اللكترونية عبر النترنت .  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة شقة 44 الدور الرابع - عمارة 6 بلوك 6 - عمارات الواحة - الحى العاشر -

278 - البلدوزر للتوكيلت التجارية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    

10281 ورقم قيد  202179    مركز عام  عن المقاولت العامة  التوريدات العمومية  التوكيلت التجارية.  

تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية, ول ينشئ تأسيس 

الشركة  أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ل يخل  بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عمارة رقم 7 عمارات شرق التوستراد بجوار 

مسجد التيسير الدور الثالث شقة 9 - صقر

قريش -

279 - مجد حريرى لتجاره الملبس الجاهزه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-07 

برقم ايداع    10283 ورقم قيد  202180    مركز عام  عن تجاره الملبس الجاهزه  تعبئه و تغليف الملبس 

لدى الغير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 3 ش مدرسه الراشد- تقسيم السكه الحديد-

280 - يو ام تك للتسويق الرقمي U M Teck شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   2023-02-07 

برقم ايداع    10284 ورقم قيد  202181    مركز عام  عن - التسويق اللكتروني عبر النترنت  - إدارة 

وتشغيل البرامج والتطبيقات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 3 - الدور الثالث - قطعه رقم 1171 تقاطع شارع 9 - نادي 

الشرق للتأمين -

المنطقة الخامسه -
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281 - راما للتدريب Rama شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    

10286 ورقم قيد  202182    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  

تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس 

المال  والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق 

المالية المنصوص  عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  إدارة المشروعات  مع 

مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  

الترخيص بها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور السادس - 3 مكرم عبيد - تقاطع مصطفى النحاس -

282 - سيلوفا فارما Cilova pharma شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم 

ايداع    10287 ورقم قيد  202183    مركز عام  عن - تجارة المكملت الغذائية والغذية الخاصة والدوية 

العشبية وتصنيعها لدى الغير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 81 - الدور الثامن - عمارة 77 - ش/ النزهه عمارات رابعة 

الستثمارى -

283 - رغد عمر ابو بكر مصطفى وشريكيها شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2023-02-07 

برقم ايداع    10288 ورقم قيد  202184    مركز عام  عن : نشاط داخل قانون 72 لسنة 2017  الستثمار 

العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة  

شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس 

الجمهورية رقم  . 356 لسنة 2008  : أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  المقاولت العامة.  تلتزم الشركة 

بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 19 شارع الشيخ القويسني -

284 - لنش بوكس للغذية Lunch Box شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم 

ايداع    10289 ورقم قيد  202186    مركز عام  عن - اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات الثابتة 

لتقديم جميع انواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع انواع  المأكولت والوجبات السرسعة الجاهزة والتيك 

اواى  - تقديم خدمات الكاترنج  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - تجارة وتوريد المواد الغذائية  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة الدور الرضى - مكتب رقم 2 بالعقار رقم 25 أ - ش 84 سرايات المعادى -
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Emala for Consulting and human  285 - عمالة للستشارات وخدمات الموارد البشرية

resources services شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    

10290 ورقم قيد  202187    مركز عام  عن تقديم خدمات التعهيد )Out source( -تقديم الستشارات 

الخاصه بالموارد البشرية وشئون العمال وانتداب الخبرات)فيما عدا الستشارات القانونية  والستشارات 

والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق  المالية 

لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال  

ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 44 ش أحمد محمد ابراهيم المتفرع من عباس العقاد-المنطقة الثامنة -

286 - الرونق للستشارات الهندسية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    

10291 ورقم قيد  202188    مركز عام  عن تقديم الستشارات الهندسية )فيما عدا الستشارات القانونية 

والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية (.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عقار بالقطعة 7502 الحى 6 ق / 5و - ش محمد محمود

287 - احمد الدسوقي للحاق العمالة بالخارج والداخل شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

07-02-2023 برقم ايداع    10292 ورقم قيد  202189    مركز عام  عن الحاق العمالة المصرية للعمل 

بالداخل والخارج  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة الغربية 10 شارع محمود ابوزيد - المتفرع من كوبري الفخراني - خلف الوحدة الصحية 

- ميت حبيب -

288 - جيرونا للحاق العمالة GEIRONA شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-07 

برقم ايداع    10295 ورقم قيد  202191    مركز عام  عن الحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل والخارج  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القليوبية 15 رابعة العدوية - الخصوص العمومي - الخصوص -
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289 - وسيط المهاجر شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    10305 

ورقم قيد  202192    مركز عام  عن -تقديم خدمات التعليم عن بعد.  -انهاء الجراءات الدارية امام الجهات 

الغير حكومية.  تقديم الستشارات في مجال الهجرة والتعليم. )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات 

والدراسات المتعلقة بالتقييم  بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية 

لنشطة الشركات العاملة في مجال  الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال 

ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 5 ش ايران - امام كافيه خان المعز

290 - كى ام بى للدعاية والعلن K M B شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم 

ايداع    10351 ورقم قيد  202194    مركز عام  عن الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة 

والمرئية  تنظيم المهرجانات الفنية والثقافية والغنائية  تقديم الستشارات في مجال السوشيال ميديا )فيما عدا 

الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم  بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال  الوراق المالية المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 3 ش الوادى الجديد من حسنى مبارك -زهراء 

مدينة نصر -

291 - فينكس لدارة المراكز التجارية شركة  رأس مالها 20,000,000.000 قيدت فى   2023-02-07 

برقم ايداع    10352 ورقم قيد  202195    مركز عام  عن - اقامة وتشغيل وتجهيز وإدارة المراكز التجارية 

والمولت التجارية  -اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا 

الكحولية(و تقديم جميع أنواع  المأكولت و التيك اواى  - توريد الوجبات الجاهزة  - تقديم خدمات الكاترينج  - 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  - استغلل العلمات التجارية )

الفرنشايز(  - المقاولت العامة  - ادارة المشروعات عدا الدارة الفندقية  - الستثمار والتطوير العقارى  

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 

121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين  وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق 

فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص  اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل 

يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية فيل 13 - بلوك 18054 - الحي التاسع -
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292 - وايتفيزار للتدريب White Feather Training شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

07-02-2023 برقم ايداع    10353 ورقم قيد  202196    مركز عام  عن - اقامة و تشغيل و ادارة مركز 

لعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية.  - التجارة اللكترونية  - إدارة المواقع اللكترونية  - تقديم خدمات 

التعليم عن بعد  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 5 ش الفضل متفرع من ش طلعت حرب - باب اللوق - -

293 - سابورت للخدمات اللكترونية Support شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   2023-02-07 

برقم ايداع    10356 ورقم قيد  202197    مركز عام  عن التجارة اللكترونية والتسويق اللكترونى عبر 

النترنت.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة الغربية 7 شارع خالد بن الوليد -

294 - اوكسجين للتسويق اللكترونى Oxygen شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

07-02-2023 برقم ايداع    10357 ورقم قيد  202198    مركز عام  عن -التسويق اللكترونى عبر 

النترنت  -الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 149 حى الملتقى العربى-مساكن 

شيراتون -

295 - بافوس لصناعة التكيفات Paphos شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2023-02-07 

برقم ايداع    10359 ورقم قيد  202199    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع اجهزه 

التكييف والتبريد.  تجاره الجمله والتجزئه لقطع غيار التكييفات )بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة(.  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 181 شارع السعادة - روكسى -

296 - صوفا هوم للتصدير Sofa Home For Export شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

07-02-2023 برقم ايداع    10361 ورقم قيد  202200    مركز عام  عن -التصدير  -التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 1 ش الجزار -ميدان زين العابدين -
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300 - ميخا للتجارة العامة MI HE شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    

10369 ورقم قيد  202207    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات  - تجهيز 

وتوريد الوجبات الجاهزة ) خدمات الكاترنج (  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات 

العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة قطعة 17 - مركز خدمات البنفسج 1 - التجمع الول-

 MUJIA HUI FOR FOOD INDUSTRY CO LTD 297 - موجيا هوى لصناعة المواد الغذائية

شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    10362 ورقم قيد  202201    

مركز عام  عن -انشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة 

المواد الغذائية.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات اللبان والزيوت ومنتجات الدواجنوالمجمدات والحبوب.  

تجارة الجملة والتجزئة في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.   -انشطة خارج قانون الستثمار رقم 

72 لسنة 2017 :  إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا 

الكحولية( وتقديم جميع أنواع  المأكولت والتيك اواى.  التصدير.  - مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز 

مالي مستقل لكل نشاط على حدة.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 28 - برج 100 - ابراج امتداد المل - الوتوستراد -

298 - ديو كير للحلول الطبية Duocare شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   2023-02-07 

برقم ايداع    10363 ورقم قيد  202202    مركز عام  عن تقديم الستشارات الدارية والتسويقية 

والستشارت الفنية الدوائية والستشارات فى مجال الصحة العامة )فيما عدا  الستشارات القانونية والستشارات 

والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات  المالية عن الوراق المالية 

لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من  قانون سوق رأس المال 

ولئحته التنفيذية ( .  - إدارة المشروعات.  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات 

الدارة الفندقية و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  - اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية 

الموارد البشرية.  - التصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان 

تنظيم اعمال الوكالة التجارية , ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  - 

إعادة الهيكلة الدارية للمستشفيات.  - إقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من 

أنشطة علجية أو طبية.  - اقامة وتشغيل وإدارة المراكز الطبية التشخيصية أو العلجية.  - إقامة وتشغيل وإدارة 

العيادات الطبية التخصصية.  - إعداد وادارة برامج الرعاية الصحية ) فيما عدا التأمين والوساطة فى التأمين (  - 

تقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية لكبار السن.  - اعداد الدراسات والبحاث العلمية.  - إعداد الدورات 

التدريبية.  - استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز(.  - التعليم عن بعد.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 12 شارع دكتور زكريا 

البرديسى - النزهة الجديدة -

Page 146 of 1644 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

299 - جيفلور للتوزيعGFLOWER شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم 

ايداع    10367 ورقم قيد  202205    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى 

الخص تجارة وتوزيع المنظفات ومستحضرات التجميل  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية 4 ش طارق بركات من ش الشعراوى - بهتيم 

-

301 - ابوحمده للتصدير شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    10370 

ورقم قيد  202208    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 او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 95 عمارات الشرطة - امتداد المل - 

الوتوستراد -

302 - كال للتنمية والتعليم شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    10374 

ورقم قيد  202209    مركز عام  عن إعداد وتنظيم الدورات التدريبية.  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب 

وتنمية الموارد البشرية وتعليم اللغات الجنبية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة غرفة )B2( -شقة بالدور الخامس - 42 شارع 

البحر الرئيسى - شيراتون -

303 - اصول لجمع المخلفات البيئية العضوية والغير عضوية والزيوت وتصديرها osol شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    10376 ورقم قيد  202210    مركز عام  عن - 

جمع ونقل المخلفات البيئة والعضوية والغير عضوية والزيوت  - تجارة المخلفا ت البيئية والعضوية والغير 

عضوية والزيوت فيما عدا الخطرة  - اعادة تصنيع وتدوير كل ما سبق لدى الغير  - التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا  - التصدير  - التوكيلت التجارية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى 

شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول  ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات  المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  - 

ادارة المشروعات عدا الدارة الفندقية  ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب )الداخلي / الدولي( أو النقل 

البري للبضائع )الداخلي / الدولي( والمهمات  وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه ال بعد القيد بسجل 

الناقلين واستخراج الترخيص بمزاولة النشاط من جهاز  تنظيم النقل البري الداخلي والدولي  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القليوبية 2 ش محمد نصار مساكن اسكو - بهتيم - قسم ثان شبرا الخيمة -
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304 - تى اس ام للتسويق اللكترونى T.S.M شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2023-02-07 

برقم ايداع    10379 ورقم قيد  202212    مركز عام  عن - التسويق اللكترونى  - تقديم خدمات الدعم الفنى 

فى مجال غرض الشركة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الوحدة رقم 1 بالدور الميزانين بالعقار 20 ش سمير عبد الرؤوف - 

مكرم عبيد -

311 - المغربي للحوم شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    10392 

ورقم قيد  202219    مركز عام  عن التوريدات العمومية وعلى الخص توريد المواد الغذائية واللحوم  التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 

بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الغربية 1 ش الجيزاوي - 

كفر الزيات -

 Medical investors For trading and industry 305 - المستثمرون الطبيون للصناعة والتجارة

شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    10380 ورقم قيد  202213    

مركز عام  عن النشطة داخل ق 72  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع المستلزمات الطبية بجميع أنواعها 

فيما عدا الدوية  -أقامة المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة, وما تضمه من أنشطة داخلية علجية أو 

طبية.  - أقامة المراكز الطبية التشخيصية أو العلجية.  بشرط أن تقدم ) 10 %( سنويا بالمجان من عدد السرة 

التي يتم شغلها بالنسبة للمستشفى أومن الحالت التي يتم تقديم  الخدمة الطبية أو العلجية أو التشخيصية لها 

بالنسبة للمركز.  - تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  - 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.  النشطة خارج ق 72  - التصدير  - 

التوكيل التجارية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول 

ينشئ  تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات  المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  - توريد المستلزمات الطبية بجميع أنواعها 

فيما عدا الدوية  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 27 ش احمد عرابى - التوفيقية - مول الجوهرى -

306 - هوم داى للتسويق العقارى HOME DAY شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

07-02-2023 برقم ايداع    10382 ورقم قيد  202214    مركز عام  عن التسويق العقارى  التوريدات 

العموميه  اعمال التشطيبالت و الديكور  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة ع 10 - مجموعه 117 - مدينه الرحاب - التجمع الول -
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307 - لكونتا لتقسيم الراضى La Qunta شركة  رأس مالها 180,000.000 قيدت فى   2023-02-07 

برقم ايداع    10384 ورقم قيد  202215    مركز عام  عن الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت 

والشقق الفندقية والقرى السياحية.  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة 

الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  شراء وبيع وتاجير وامتلك الراضى بهدف تقسيمها 

وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد  اقامه المنشات عليها واقامه المبانى والوحدات 

السكنيه والتجاريه والداريه والترفيهيه لتمليكها او تاجيرها او اداراتها  او استغللها لحسابها او لحساب الغير.  

الستثمار العقارى.  التسويق العقارى.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة البحر الحمر عقار رقم بدون 302 س - بجوار منتجع نجوى - مركز 

الغردقة السياحى - طريق الغردقة

رأس غارب -

308 - اى بى ار للتسويق العقارى A B R REAL ESTATE شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

07-02-2023 برقم ايداع    10387 ورقم قيد  202216    مركز عام  عن -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 و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتب 12 بالدور الرضى 

بالمبنى الدارى - مدينه الرحاب -التجمع الول -
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309 - تيدا للحلول التكنولوجيهTIDA Solutions شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   

07-02-2023 برقم ايداع    10390 ورقم قيد  202217    مركز عام  عن 1- صناعة تكنولوجيا المعلومات 

و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد 

و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم 

لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال 

التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - 

التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك 

براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم 

خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية .  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه 

محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من الجهات 

المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية 

والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار 

وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز 

نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات 

والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة المتعلقة 

بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي 

والثقافي والفني.  التسويق والتجارة اللكترونية عبر النترنت .  ادارة منصات التواصل الجتماعى .  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة غرفة A1-بشقة بعقار 9ه - شارع 5 احمد عبدالعظيم من النصر الرئيسى -

310 - تيان فود للصناعات الحديثة TIAN Food For Modern Industries شركة  رأس مالها 

600,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    10391 ورقم قيد  202218    مركز عام  عن  

انشطة من داخل ق 72 لسنة 2017 :  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و تعبئة المواد الغذائية و المنتجات 

الزراعية والخضراوات والفواكهة  -تجارة الجملة و التجزئة للمنتجات الزراعية و الحبوب و الماشية و الدواجن 

بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية  الجديدة والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء 

فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد  بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و مراعاه قرار رئيس 

جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008   انشطة من خارج ق 72 لسنة 2017 :  --اقامة و تشغيل و 

ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع  المأكولت و 

التيك اواى  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة عمارة 29 ش 232 - دجلة المعادى -

Page 150 of 1644 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

312 - ميند لبز للحلول الرقمية MIND LABS FOR DIGITAL SOLUTIONS شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    10393 ورقم قيد  202220    مركز عام  عن 

تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس 

المال  والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق 

المالية المنصوص  عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  تقديم خدمات التعهيد "

الوتسورسينج"  - صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير 

اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  3- أعمال تصميم 

وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  - 

إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  - إدخال البيانات علي الحاسبات 

وبالوسائل اللكترونية .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة قطعة رقم 43 - مركز خدمات البنفسج 1 - التجمع الول - القاهرة 

الجديدة - أول -

313 - لينتل للستثمار والتسويق العقارى Lintel شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

07-02-2023 برقم ايداع    10395 ورقم قيد  202222    مركز عام  عن -الستثمار و التسويق العقارى  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة عمارة 19 الدور الخامس ش مصطفى ابراهيم -

314 - اى جى اى تى للتسويق العقارى  IGET Real Estate Marketing شركة  رأس مالها 

20,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    10396 ورقم قيد  202223    مركز عام  عن - 

التسويق العقارى  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 281 - النرجس 6 - التجمع الخامس -

315 - كيه ام ان جروب للتجارة اللكترونية K M N GROUP شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت 

فى   07-02-2023 برقم ايداع    10414 ورقم قيد  202236    مركز عام  عن • الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 في 

شان سجل المستوردين  وتنظيم اعمال الوكالة التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل 

بعد الحصول على التراخيص  اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين 

المنظمة لهذا الغرض.  • التوريدات العمومية.  • التجارة والتسويق اللكتروني عبر النترنت.  • تجارة وتوزيع 

المستلزمات البيطرية فيما عدا الدوية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 230 البنفسج 11 امام مول ووتر واى - التجمع الول -
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316 - وادي العلوم للتدريب SCIENCE VALLEY TRAINING COMPANY شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    10425 ورقم قيد  202238    مركز عام  عن  

اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  اعداد الدورات التدريبية  العمل فى مجال نشاط 

التحكيم فى المنازعات المدنية و التجارية و اعداد و تدريب المحكمين على ال يكون من بين  اغراضها القيام 

باعمال المحاماة.  تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم 

بمناسبة زيادة رأس المال  والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في 

مجال الوراق المالية المنصوص  عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 10 شارع عمار بن ياسر -

317 - اميرة محمد للتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    

10426 ورقم قيد  202239    مركز عام  عن التوريدات العمومية  توريد مستلزمات المصانع  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 28 شارع مكرم عبيد -

318 - الفريقيه للفعاليات شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    10428 

ورقم قيد  202241    مركز عام  عن تقديم الستشارات العلميه )فيما عدا الستشارات القانونية 

والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  التسويق فيما هو مسموح به قانونا   اقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات 

والفعاليات وورش العمل  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الخامس - عماره 11 - مربع 1154 - شيراتون -

319 - أس فى أن-إن للتشطيبات ومستلزمات البناء SVN-N شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   

07-02-2023 برقم ايداع    10429 ورقم قيد  202242    مركز عام  عن • المقاولت العامة والمتخصصة 

والمتكاملة ومقاولت التشطيبات والديكور ومقاولت العمال الكهروميكانيكية واعمال  السباكة واعمال الحفر 

والردم ومد شبكات الصرف الصحى.  • التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا والتوريدات العمومية 

وعلى الخص تجارة وتوريد وتركيب الرخام  والجرانيت وتجارة وتوريد مواد ومستلزمات البناء بكافة انواعها 

وتوريد وتركيب وصيانة اجهزة ومستلزمات التبريد  والتكييف.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 50 عمارات رابعة الستثمارى 

- ش النزهه -
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320 - عصام مانع سالم بن مخاشن وشريكه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2023-02-07 

برقم ايداع    10430 ورقم قيد  202243    مركز عام  عن الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية 

الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة  شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد 

بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  . 356 لسنة 2008  تجاره 

الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الغربية كفر ابو 

داود-شارع مسجد الصديق-بجوار مسجد الفردوس -

321 - بيكادوو لتجارة والتصدير Peekadoo شركة  رأس مالها 25,000.000 قيدت فى   2023-02-07 

برقم ايداع    10456 ورقم قيد  202245    مركز عام  عن تجارة المشغولت اليدوية )منتجات الكروشيه ( .  

تصدير المشغولت اليدوية )منتجات الكروشيه (.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة قطعه 6064 - منطقة ج -

322 - فكرة لنقل وتداول البيانات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    

10459 ورقم قيد  202246    مركز عام  عن : انشطة من داخل قانون 72  - أعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات 

وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  - إنتاج المحتوي اللكتروني 

بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  - تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات .  - النشطة 

المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى  

العلمي والثقافي والفني.  تجاره الجمله والتجزئه لجهزة الحاسب اللى بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

الجديدة .  : انشطة من خارج قانون 72  - تقديم الستشارات فى مجال ادارة المشروعات)فيما عدا ما يتعلق 

باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية  والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس 

المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق  المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق 

المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال  ولئحته التنفيذية(  - اقامة و تشغيل و ادارة 

مركز لعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية.  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 3 شارع ابراهيم - الكوربة -

Page 153 of 1644 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

323 - وولف انترتمنت لصناعة السينما WOLF ENTERTAINMENT شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    10460 ورقم قيد  202247    مركز عام  عن : 

انشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  نشاط صناعة السينما ومنها اقامة او استئجار استوديوهات او معامل النتاج 

السينمائى او دور العرض او تشغيلها, بما  فى ذلك من تصوير وتحميض وطبع وانتاج وعرض وتوزيع .  اقامة 

وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه  

بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية , واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها 

على  ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد 

اجمالى مساحه  الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع  اقامة 

وتشغيل مارينا اليخوت وملعب الجولف ومراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.  أقامه وتشغيل 

المخيمات السياحيه على ال يقل مستواها عن ثلثه نجوم  : انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  التسويق 

اللكترونى .  إقامة وتنظيم المعارض )عدا المعارض السياحية( والمؤتمرات والحفلت العامة والمهرجانات فنيه 

واستعراضيه ) بشرط  استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده(.  مع افراد حسابات ماليه ومركز 

مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة L1-22 الدور الول - مول سنترو مصر - 

منطقة اللوتس - التجمع الحامس -

324 - بي - جكت للستثمار الصناعي  P-JECT شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

07-02-2023 برقم ايداع    10462 ورقم قيد  202248    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنتجات الخشبية بكافة انواعها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 2 - عمارة رقم 80 - الدور الرضي - المنطقة السابعة - المجاورة 

الولى - الشروق -

325 - ايمن صابر ابراهيم صبيحه وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2023-02-07 

برقم ايداع    10463 ورقم قيد  202249    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوية والكمامات 

ومستحضرات التجميل  - اقامة وتشغيل مصنع للصناعات الهندسية  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل 

والنسيج  - اقامة وتشغيل مصنع للصناعات البلستيكية  - اقامة وتشغيل مصنع للصناعات الغذائية  - اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء فيما عدا خام السمنت والحديد والصلب  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة وحدة رقم 8 - بلوك 83 - ش الخليفة المأمون - الحي السادس -
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326 - بابلك بيل سوفت للحلول الرقميه Public Bella Soft شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   

07-02-2023 برقم ايداع    10464 ورقم قيد  202250    مركز عام  عن صناعة تكنولوجيا المعلومات 

والتصالت, بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات, ومراكز  البيانات, وأنشطة التعهيد 

وما يرتبط بها من تنمية بشرية, وتطوير البرمجيات, والتعليم التكنولوجي.  - تصميم وتطوير وتصنيع 

اللكترونيات.  - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  

- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها 

والتدريب عليها.  - إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  - 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 غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة البحر الحمر 20 شارع الشيراتون - 

بجوار مترو ماركت -

327 - ميرات للستيراد والتصدير شركة  رأس مالها 3,000,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم 

ايداع    10466 ورقم قيد  202252    مركز عام  عن التوريدات العمومية.  توريد المواد الغذائية .  الستيراد 

والتصدير والتوكيلت التجارية.  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 

1982 فى شان سجل المستوردين  وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة 

غرضها إل بعد الحصول على التراخيص  اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 101 شارع 105 ميدان احمد عدوية - حدائق المعادى -

408 - دونزا هوم للتسويق اللكترونى Donza Home شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

09-02-2023 برقم ايداع    11218 ورقم قيد  202361    مركز عام  عن التسويق اللكترونى عبر 

النترنت  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة فيل 185 - قطعة 34 /ه - شارع 15 - كمبوند النخيل - التجمع الول -

328 - زيكسان لتجارة المكملت الغذائية ومستحضرات التجميل Zixan شركة  رأس مالها 10,000.000 

قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    10467 ورقم قيد  202253    مركز عام  عن تجارة وتوزيع 

وتسويق والتسجيل لدى الجهات المختصةالدوية البشرية والبيطرية والمكملت الغذائية والمستلزمات  الطبية 

والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل والعلف والعشاب والمطهرات والمنظفات الصناعية 

والكيماوية  والغذية الخاصة والمنظفات الصناعية والكيماوية ومستخلصات الزيوت الطبيعية والعطور ومواد 

التعقيم المعملية  ومستحضرات معهد التغذية وهيئة سلمة الغذاء وإضافات العلف السائلة والبودرات 

والبرمكسات والمصال  والمطهرات الصناعية وتصنيع وتغليف كل ما سبق لدى الغير.  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 32 شارع 

مصطفى النحاس -
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329 - نوع للتصدير No 3 شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    

10468 ورقم قيد  202254    مركز عام  عن - تصدير الملبس والمفروشات القطنية .  - التصنيع لدى الغير 

.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة شقة 19 الدور الخامس - 9 شارع غنيا -

 Open Eng for Engineering Consultation 330 - اوبين اينج للستشارات والتصاميم الهندسيه

شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    10491 ورقم قيد  202255    

مركز عام  عن - إعداد التصميمات الهندسيه  - 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 ( .  - إعداد دراسات الجدوى القتصاديه للمشروعات وتكاليف المشروعات وجداول تنفيذها  - 

إعداد الدراسات والبحاث الهندسيه  - الشراف على تنفيذ المشروعات الهندسيه  - إعداد وتنظيم الدورات 

التدريبيه.  إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و 

وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحدة رقم 4 - عمارة 263 فالري - خلف سيتي 

سنتر الماظه - شيراتون -

331 - ادرس اربعة وثلثون للدارة والصيانه Address 34 شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

07-02-2023 برقم ايداع    10492 ورقم قيد  202256    مركز عام  عن إدارة وصيانه وتأجير الجراجات 

وساحات النتظار  تقديم خدمات النظافة للمبانى والمنشات والمولت التجاريه والداريه.  التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان 

شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة قطعه 34 مركز خدمات المدينه 

- التجمع الخامس -

332 - جى ال بى للتوريدات العمومية والتوكيلت التجارية G L P شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت 

فى   07-02-2023 برقم ايداع    10493 ورقم قيد  202257    مركز عام  عن التوريدات العمومية .  

التوكيلت التجارية .  - تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله 

التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة 

غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 1 - الحى 

الرابع - 241 ب - التجمع الخامس -
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333 - ايه . ال.ار .ام للمقاولت A.L.R.M شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2023-02-07 

برقم ايداع    10494 ورقم قيد  202258    مركز عام  عن المقاولت العامه و المتكامله  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 ش ال 27 - برج الندلس - الدور الول - شقه 3- النزهه 2- -

334 - مونتيرى للتوريدات العموميه MONTERRY شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

07-02-2023 برقم ايداع    10496 ورقم قيد  202259    مركز عام  عن التوريدات العمومية و على 

الخص توريد المواد الغذائيه  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 6 ب ش حسن دحية-

335 - ستاند اوت للتشطيبات والتصميمات شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم 

ايداع    10498 ورقم قيد  202260    مركز عام  عن المقاولت العامة والتشطيبات  المقاولت المتكاملة  

اعداد التصميمات الهندسية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 8 ش الشهيد سيد زكريا خليل -مساكن شيراتون -

336 - فيو نيل ورلد للدورات التدريبية View Nile World شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

07-02-2023 برقم ايداع    10499 ورقم قيد  202261    مركز عام  عن - التسويق .  - اعداد الدورات 

التدريبية فى مجال تعليم اللغات و الكمبيوتر و السعافات الولية و السلمة والصحة المهنية و فى مجال  التنظيم 

والدارة و الموارد البشرية .  انشاء دور الحضانة للطفال .  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد 

البشرية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة المنوفية الدور الثانى - برج حجازى الدارى رقم 1 - شارع مستشفى الجامعه - شبين الكوم -
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337 - استريم للتنمية العمرانية STREAM FOR URBAN DEVELOPMENTS شركة  رأس مالها 

90,000,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    10525 ورقم قيد  202263    مركز عام  عن  

نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017: تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات 

العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج  الوادي القديم (.  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العبوات البلستيكية  

-إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس.  -إقامة وتشغيل المراكز التجارية وسلسل المداد بالمناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة.  -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.  -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.  -إنشاء مباني مصانع 

بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات.  -إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها.  -

إقامة وتشغيل الفنادق الثابتة ويخوت السفاري, والموتيلت, والشقق والجنحة الفندقية, والقرى السياحية, 

والنشطة  المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية, واستكمال 

المنشآت الخاصة بها  والتوسع فيها, على أل يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى 

السياحية عن ثلثة نجوم, وأل  يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية 

من الطاقة اليوائية للمشروع.  -الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية.  

-إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المكرونة  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات والحاصلت الزراعية   -إقامة 

وتشغيل المخابز الليه  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء عدا تصنيع السمنت  -إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الخرسانة الجاهزة  -إقامة وتشغيل المجازر اللية  -انشاء محطات تموين السيارات  -إنتاج المحتوى 

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  نشاط خارج قانون 72 لسنه 2017:  -شراء وبيع 

وتأجير وامتلك الراضى بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد  إقامة 

المنشات عليها وإقامة المباني والوحدات السكنية والتجارية والدارية والترفيهية لتمليكها او تأجيرها او اداراتها.  

-إقامة وتشغيل المخازن والمستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة  -تسويق المنتجات  -إقامة وتشغيل دور 

الحضانة  -إقامة وتشغيل وإدارة مراكز خدمة وصيانة للسيارات  -اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات 

الثابتة لتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك اواى وجميع أنواع المشروبات  )عدا الكحولية(  -إقامة وتشغيل 

مغاسل السيارات  -المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة  -القيام بأعمال تنسيق وصيانة وادارة وتجميل 

الحدائق والطرق والميادين )اللند سكيب(  -إقامة وتنظيم المعارض )فيما عدا السياحية( والمؤتمرات والحفلت 

العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل  معرض على حده  -إقامة وتشغيل ملهي الطفال الترفيهية  مع 

اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتب 3 - الدور 

الول B07 - بيزنس بارك - كمبوند ميفيدا - التجمع الخامس

338 - ار جى للتنمية العمرانية R.G شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم 

ايداع    10558 ورقم قيد  202265    مركز عام  عن - الستثمار العقارى .  - التطوير العقارى .  - 

المقاولت العامه .  - تخطيط وتنمية المناطق العمرانيه .  - انشاء المجمعات العمرانيه المتكامله  - انشاء المولت 

التجارية والدارية  - توريد المواد الغذائية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية شقه 1 سنتر البطل -شارع فاطمة الزهراء
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Gosour For Real Estate Asset  339 - جسور لدارة الصول العقارية - جى ار أيه ام

Managment - GRAM شركة  رأس مالها 4,000,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    

10559 ورقم قيد  202266    مركز عام  عن الستثمار العقارى.  -التطوير العقارى.  -ادارة الصول 

العقارية.  -ادارة المشروعات.  -شراء وتقسيم وبيع الرضى.  -بناء وتمليك وتأجير واستئجار الوحدات السكنية 

والدارية وامدادها بالمرافق اللزمة من مياة ومحطات صرف صحى  وكهرباء.  -المقاولت العامة والمتخصصة  

-القيام باعمال الديكور والتشطيبات.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 11 - الدور السادس - بالعقار رقم 38 شارع عباس 

العقاد - مدينه نصر اول

341 - نوفيوم للمنتجات الكهربائية Novum For Electrical Products شركة  رأس مالها 

1,700,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    10696 ورقم قيد  202269    مركز عام  عن - 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة وتوزيع كافة الدوات والمنتجات 

الكهربائية  واللكترونية والمقابس الكهربائية والفيش الكهربائية والسلك الكهربائية والنجف والضاءات 

واللمبات والشاسيهات  الحديدية والمعدنية والكهربائية وكافة اكسسواراتها والجهزة الكهربائية بكافة انواعها 

والدوات البلستيكيه  - التوريدات العمومية  - التصدير  - التصنيع لدى الغير  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

وتجميع الدوات والمنتجات الكهربائية والسلك الكهربائية والشاسيهات المعدنيه  والحديدة والبلستيكية بكافة 

انواعها واللمبات الكهربائية والنجف والمقابس الكهربائية والفيش الكهربائية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة المبنى الدارى رقم 5 -منتجع 

زيزينيا -التجمع الخامس

342 - وائل على ابوسريع على وشريكته شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم 

ايداع    10704 ورقم قيد  202270    مركز عام  عن النشطة داخل ق 72  - اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل 

وتشغيل المعادن  النشطة خارج ق 72  - التوريدات العمومية  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل 

للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية ش العاشر من رمضان - بجوار مركز 

قليوب للشعة - قليوب -

343 - المصرية اليابانية لنتاج وتصنيع قطع غيار واكسسوارات ومستلزمات السجاير اللكترونية شركة  رأس 

مالها 1,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    10707 ورقم قيد  202271    مركز عام  عن 

اقامة وتشغيل مصنع لنتاج وتصنيع قطع غيار واكسسوارات ومستلزمات السجاير اللكترونية ) عدا التبغ 

النسخن  وسوائل التدخين اللكترونية (  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 10/6 زهراء المعادى -
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390 - نالكو مصر شركة  رأس مالها 389,055,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    

10886 ورقم قيد  202330    مركز عام  عن تصنيع مجموعة من الكيماويات المتخصصة والمنظفات 

والتجار فيها وتقديم الخدمات المرتبطة بها للصناعات القائمة في جمهورية مصر العربية بما في ذلك صناعة 

البتروكيماويات وإنتاج وتكرير الزيت ومصانع الورق ومعالجة المياه في مختلف الصناعات والتصدير 

والمقاولت. وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما 

يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  

بجهة محافظة القاهرة شارع التسعين الجنوبى - التجمع الخامس - مبنى رقم 67 -
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340 - شادو للستثمار الصناعى Shadow شركة  رأس مالها 50,000,000.000 قيدت فى   

07-02-2023 برقم ايداع    10571 ورقم قيد  202267    مركز عام  عن نشاط من داخل قانون 72 لسنة 

2017:  - اقامه وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكيه  -

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع خراطيم ومستلزمات الرى العاديه وبالتنقيط وقطع ووصلت بلستيكيه والرولت 

والكياس  والعبوات والصناديق والنابيب والمواسير والخراطيم البلستيكيه  -اقامه وتشغيل مصنع للغزل 

والنسيج وتصنيع الملبس ودبغ الجلود  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون والورق  -اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع وتعبئه وتغليف العلف والسمده والمبيدات الحشريه السائله والبودره بكافه انواعهم  -اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع المنتجات الخشبيه  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء )فيما عدا خام الحديد والصلب وخام 

السمنت(  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزه اللكترونيه  -اقامه 

وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع وحفظ وتبريد وتعبئه وتغليف الحاصلت الزراعيه والخضروات والفاكهه  

-اقامه وتشغيل الثلجات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه والمنتجات الصناعيه والمواد الغذائيه ومحطات 

الحاويات  وصوامع الغلل ويشمل ذلك تملك واستئجار الثلجات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه والمنتجات 

الصناعيه والمواد  الغذائيه وتبريدها او تجميدها ومحطات الحاويات وصوامع حفظ وتخزين الغلل  -اقامه 

وتشغيل مصنع لتصنيع المخللت وعصر الزيتون وتصنيع الزيوت  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع اللت 

والمعدات الصناعيه وخطوط النتاج  -اعمال اداره التنفيذ للمشروعات الصناعيه ومشروعات الخدمات والمرافق 

على اختلف انشطتها واعاده الهيكله الفنيه  والداريه للمصانع  -انشاء البنيه الساسيه ومصادر البنيه الساسيه 

الخارجيه للمنطقه الصناعيه   -انشاء مبانى مصانع بالمنطقه الصناعيه تقدم جاهزه للمشروعات  - اداره المنطقه 

الصناعيه وصيانه المرافق والمنشات بداخلها  -التسويق والترويج لراضى المنطقه الصناعيه لجذب رؤوس 

الموال والمشروعات الصناعيه للمناطق الصناعيه  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع وحدات التكييف 

والتبريد والتجميد  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مفاتيح التوزيع والتحكم واللوحات الكهربائيه  -اقامه وتشغيل 

المراكز التجاريه بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده  -تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائيه 

والمجتمعات العمرانيه الجديده  -إقامة وتشغيل مطحن لطحن الحبوب  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل 

والنسيج والملبس الجاهزة  -إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنظفات الصناعية والصابون السائل  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور والزيوت العطرية.  - اقامة 

وتشغيل مخبز الى.  - اقامة وتشغيل سلسل امداد في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  استصلح 

وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  

في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري 

الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 

لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة   2008.  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.  الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية 

الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة  شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد 

بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم   356 لسنة 2008  نشاط 

من خارج قانون 72 لسنة 2017:  - ادارة المراكز التجارية  - اقامة وتنظيم المعارض )فيما عدا السياحية( 

والمؤتمرات مع اللتزام باستصدار التراخيص اللزمه لكل معرض على  حده  • مع اللتزام بافراد حسابات 

مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية محل رقم 4 بمشروع خدمات هيئة الوقاف 

المصرية قطعه رقم 1 الحى 12
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344 - اصبيحه موسى حسين وشريكها شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم 

ايداع    10708 ورقم قيد  202272    مركز عام  عن : نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017    اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع السفنج الصناعي    اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع وصيانه طلمبات ومعدات المياه 

والصرف الصحي    اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل    اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه 

المواد الغذائيه   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور والزيوت    اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع العبوات 

البلستيكيه    اقامه وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن والصناعات الهندسيه    اقامه وتشغيل مصنع لنشر 

وجلى الرخام والطوب السمنتى    اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزة وملبس 

الطفال والصباغه    اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الورق والكرتون    اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الحذيه 

والجلود     اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث)معدنى وخشبى(    اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الومنيوم 

واللوميتال    اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات الصحيه    اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الزجاج    اقامه 

وتشغيل مصنع لتصنيع لتصنيع النجف وقواطع معدنيه    اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع كافه انواع العلف    

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه السمده والمبيدات السائله والبودره    اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

الكيماويات    اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزه اللكترونيه والجهزة المنزلية والكهربائية ولمبات الليد    

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المواد اللصقه   اقامه وتشغيل مصنع لفرز وتعبئه وتبريد الحاصلت الزراعيه 

والمواد الغذائيه   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنظفات الصناعية بكافة أنواعها   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   اقامه وتشغيل المراكز التجاريه وسلسل المداد بالمناطق 

النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .  الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية 

والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة  شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  . 356 لسنة 2008    إعداد الدراسات القتصادية 

والتخطيطية للمنطقة الصناعية.    إعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.    إنشاء 

البنية الساسية ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية.    التسويق والترويج لراضي المنطقة 

الصناعية لجذب رؤوس الموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية.    إنشاء مباني مصانع بالمنطقة 

الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات.    إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها.   أعمال إدارة 

التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية  

والدارية للمصانع.  تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية)المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق 

النائية والمناطق خارج  الوادي القديم (.  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة 

للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة 

لغراض الستصلح والستزراع  وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  

فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 

لسنة  . 2008  تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  

تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو 

اللحوم.  إقامة المزارع السمكية .  1  تربيه الخيول  2  الهندسه الوراثيه في المجالت النباتيه والحيوانيه  انشاء 

او اداره او تشغيل المدارس .  تجاره الجمله والتجزئه لمواد البناء والصناعات الكيماوية والغزل والنسيج ومواد 

التعبئة والتغليف والصناعات الغذائية و  العطور والزيوت بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .  : 

نشاط خارج قانون 72 لسنه 2017   إقامة وتشغيل وادارة مركز خدمة وصيانة السيارات.    اقامه و تشغيل و 

اداره المخازن و المستودعات)عدا مخازن الكيماويات الخطره(.   مقاولت بناء مجمعات صناعية وورش 

صناعية.   التطوير العقارى.  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتب 1 - الدور الول - مول الفاروق - الشروق -
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345 - الزهرة هاب للتسويق اللكترونى Al zahra Hub شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

08-02-2023 برقم ايداع    10709 ورقم قيد  202273    مركز عام  عن -التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  -التسويق اللكترونى  -اقامة وتجهيز المعارض و المؤتمرات فيما عدا 

المعارض السياحية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض  على حده  - تشغيل و ادارة مركز لعداد و 

تنمية و تدريب الموارد البشرية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 18 الدور الثانى عمارة 3 أ المنطقة الثانية المحلية 

الولى التجمع الثالث

346 - آية محمد عبد الوهاب للمقاولت والتوريدات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

08-02-2023 برقم ايداع    10710 ورقم قيد  202274    مركز عام  عن المقاولت العامة  التوريدات 

العمومية  تأجير واستئجار السيارات فيما عدا التأجير التمويلي والليموزين  توريد السمنت والرمل والزلط 

والصاج والكروم والستانلس والنحاس واللومنيوم والدوات الكهربائية وأدوات السباكة  والمعدات.  توريد 

جميع أنواع البلستيك والورق والكرتون والدوات المكتبيةوأجهزة المحمول وقطع غيار السيارات  توريد جميع 

انواع القمشة والملبس الجاهزة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية 20 شارع الجامع أمام محطة البنزين -

347 - ريموز للتوريدات العمومية Remoz شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم 

ايداع    10712 ورقم قيد  202275    مركز عام  عن التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 11 ش حسن 

دحية من شارع المدينة المنورة النزهة الجديدة -

353 - السيد لتجاره الكيماويات والمستحضرات التجميلية ELSaid Chemicals شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    10723 ورقم قيد  202283    مركز عام  عن - 

تجارة الجهزة والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل فيما عدا الدوية  - تجارة المبيدات الحشرية  - تجارة 

الكيماويات الزراعية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 2 ش مصطفى رمضان -
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354 - اكوا كاى للبناء والتشييد شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    

10726 ورقم قيد  202284    مركز عام  عن - بيع وتأجير الوحدات السكنية  - تصميم وتشطيب الوحدات 

السكنية  - تقديم خدمات النظافة  - المقاولت العامة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة البحر الحمر عمارة اولد بطاطا الدور الرابع شقة 30 

- ش النصر -
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348 - عبد الرحمن وليد محمد حمدان وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2023-02-08 

برقم ايداع    10714 ورقم قيد  202277    مركز عام  عن : • نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017    اقامه 

وتشغيل مصنع لتصنيع السفنج الصناعي    اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع وصيانه طلمبات ومعدات 

المياه والصرف الصحي    اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل    اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

وتعبئه المواد الغذائيه   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور والزيوت    اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع العبوات 

البلستيكيه    اقامه وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن والصناعات الهندسيه    اقامه وتشغيل مصنع لنشر 

وجلى الرخام والطوب السمنتى    اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزة وملبس 

الطفال والصباغه    اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الورق والكرتون    اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الحذيه 

والجلود      اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث المعدنى والخشبى    اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الومنيوم 

واللوميتال    اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات الصحيه    اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الزجاج    اقامه 

وتشغيل مصنع لتصنيع لتصنيع النجف وقواطع معدنيه    اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع كافه انواع العلف    

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه السمده والمبيدات السائله والبودره    اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

الكيماويات    اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزه اللكترونيه والجهزة المنزلية والكهربائية ولمبات الليد    

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المواد اللصقه   اقامه وتشغيل مصنع لفرز وتعبئه وتبريد الحاصلت الزراعيه 

والمواد الغذائيه   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنظفات الصناعية بكافة أنواعها  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     اقامه وتشغيل المراكز التجاريه فى المناطق النائيه 

والمجتمعات العمرانيه الجديده    الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية 

والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا  منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس  . الجمهورية رقم 356 لسنة 2008    إعداد الدراسات القتصادية 

والتخطيطية للمنطقة الصناعية.    إعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.    إنشاء 

البنية الساسية ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية.    التسويق والترويج لراضي المنطقة 

الصناعية لجذب رؤوس الموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية.    إنشاء مباني مصانع بالمنطقة 

الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات.    إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها.   أعمال إدارة 

التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية  

والدارية للمصانع.  • تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية 

والمناطق النائية والمناطق خارج  الوادي القديم (.    استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها 

قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة.  ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة 

لغراض الستصلح والستزراع  وأن تستخدم طرق الري  الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر  

فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 

لسنة  . 2008  • تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  

• تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو 

اللحوم.  • إقامة المزارع السمكية .  •  تربية الخيول.   الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.   

تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة لمواد البناء والمواد الكيماوية والغزل 

والنسيج  ومواد التعبئة والتغليف والصناعات الغذائية والعطور والزيوت  • انشاء او اداره او تشغيل المدارس.  

: نشاط خارج قانون 72 لسنه 2017   إقامة وتشغيل وادارة مركز خدمة وصيانة السيارات.    اقامه و تشغيل و 

اداره المخازن و المستودعات)عدا مخازن الكيماويات الخطره(.   مقاولت بناء مجمعات صناعية وورش 

صناعية.   التطوير العقارى.   مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتب 4 - الدور الثاني - مول المصطفى - الشروق -
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349 - أر دى أف لصناعة المعادن الحديثة R.D.F شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

08-02-2023 برقم ايداع    10715 ورقم قيد  202278    مركز عام  عن : انشطة من داخل قانون 72  

اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن الحديثة.  تجاره الجمله والتجزئه للمعادن الحديثة بالمناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة .  : انشطة من خارج قانون 72  - الستيراد والتصدير .  تلتزم الشركه باحكام 

القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى  مزاولة غرضها 

إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام  القوانين 

المنظمة لهذا الغرض.  - التوريدات العمومية .  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 2 شارع عبدالجواد سالم -

350 - المير للتنمية العمرانية شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    

10717 ورقم قيد  202279    مركز عام  عن 2017/ انشطه داخل قانون الستثمار 72  الستثمار العقارى 

بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة  شبه جزيرة 

سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  . 

356 لسنة 2008  تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية بالمناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق 

النائية والمناطق خارج  الوادي القديم  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة 

للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة 

لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  

فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 

لسنة  . 2008  اقامه وتشغيل المراكز التجاريه وسلسل المداد  2017/ انشطه خارج قانون الستثمار 72  

المقاولت العامه  التوريدات العمومية  التطوير العقارى  صيانة المبانى والمنشات  مع افراد حسابات ماليه 

ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية شقه رقم 6 الدور الثانى قطعه 8بلوك 16079 

-الحى الخامس -

351 - فادى فوزى وشريكه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    

10718 ورقم قيد  202280    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى العلج الطبيعى بشرط 

أن تقدم 10 % سنويا بالمجان من الحالت التي يتم تقديم  الخدمة الطبية أو العلجية او التشخيصيه لها  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 19 شارع الخليفة المامون -

352 - مجدى العجيل للتجارة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    

10719 ورقم قيد  202281    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  - 

التوريدات العمومية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة المركز التجارى بارك مول بالقطعة رقم 22 - القطاع الرابع - القاهرة الجديدة - 

أول -
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355 - ليرن أند جو للستشارات البرمجيه Learn & Go شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

08-02-2023 برقم ايداع    10730 ورقم قيد  202285    مركز عام  عن تقديم الستشارات فى مجال 

البرمجه)فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة  زيادة رأس المال 

والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق  المالية 

المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  اقامة وتشغيل مركز لعداد 

وتدريب وتنمية الموارد البشرية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 10074 - سيتى سنتر بلز تاور - المجاورة العاشرة 

- مدينة المعراج -
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356 - أرابيا لريادة العمال Arabia for Business Entrepreneurship شركة  رأس مالها 

1,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    10732 ورقم قيد  202286    مركز عام  عن انشطة 

قانون 72 لسنة 2017  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوية البشرية ومستحضرات التجميل  اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الجهزة الطبية واللكترونيه  اقامة وتشغيل المراكز التجاريه بالمناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديده  سلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الكيماويات  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي 

المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع  وأن 

تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  1  صناعة تكنولوجيا 

المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و 

أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2  أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات 

وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3  أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد 

البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4  إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره 

المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5  إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6  أعمال 

التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7  إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب 

عليها .  8  أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9  تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول 

البيانات  10   التصالت وخدمات النترنت  11   المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية 

بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12   إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و 

البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية.  13   اقامه و اداره 

وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على 

ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14   مشروعات البحث والتطوير العلمي من 

اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع 

مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15   إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد 

الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16   إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى 

مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  17   حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18   

النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  

المحتوى العلمي والثقافي والفني.  مشروعات السكان التي يتم تأجير وحداتها بالكامل لغراض السكن غير 

الداري, بشرط أل يقل عدد تلك الوحدات عن  خمسين وحدة سكنية, سواء أقيمت في شكل بناء واحد أو عدة 

أبنية.  مشروعات السكان الجتماعي ومشروعات السكان الموجهة لمحدودي الدخل.  تقديم الخدمات البترولية 

المساندة لعمليات الحفر والستكشاف وتشمل :    صيانة آبار البترول وتنشيطها    صيانة معدات الحفر 

والمضخات البترولية    حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول .    العمال المدنية 

المكملة لعمال الحفر والصيانة    معالجة السطح من الترسيبات    الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف 

وأنابيب النتاج    الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي  نشاط صناعة السينما ومنها اقامة او استئجار 

استوديوهات او معامل النتاج السينمائى او دور العرض او تشغيلها, بما  فى ذلك من تصوير وتحميض وطبع 

وانتاج وعرض وتوزيع  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع طفايات الحريف  مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج 

الحربى رقم 64 لسنه 2003  الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  انشطة خارج قانون 72 لسنة 

2017    إعداد البحاث العلميه السريريه    تنظيم وإدارة وتنسيق الدراسات السريريه.  وكل ذلك بعد الحصول 

على التراخيص اللزمه من وزاره الصحه ومع مراعاه القانون رقم 214 لسنة 2020    اقامة وتنظيم 

المؤتمرات والندوات العلميه    نشر وتوزيع الكتب    التوريدات العموميه    التصدير    المقاولت العامة  مع 

افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 
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ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 136 ش الثوره -

357 - الملتقى للتخطيط العمرانى شركة  رأس مالها 3,000,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    

10734 ورقم قيد  202287    مركز عام  عن : -انشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  

الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا 

منطقة  شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس 

الجمهورية رقم  . 356 لسنة 2008  تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية.  : -انشطة خارج قانون الستثمار 

رقم 72 لسنة 2017  التطوير العقارى.  - مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على 

حدة.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 8 ش عبدالرحمن صدقى - المنطقة السادسة -

358 - أيه أم أيه للثاث A M A Furniture شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-08 

برقم ايداع    10736 ورقم قيد  202288    مركز عام  عن -تجارة الثاث المكتبى والمنزلى و الدوات 

المكتبية و الكرتون و الزجاج  -توريد المصاعد بكافة مستلزماتها و توريد المواد الغذائية والخضروات و الفاكهة 

الطازجة والمجمدة و توريد مستلزمات  المطاعم والفنادق  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 2 ش مصطفى رمضان -

359 - ماج بيوتى صالون MAG BEAUTY SALON شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   

08-02-2023 برقم ايداع    10739 ورقم قيد  202289    مركز عام  عن إقامة وتشغيل كوافير حريمى.  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة الدور الرضى - عقار رقم 63 - شارع الحرية -

407 - ار بي ام وليم عبدالشهيد لتجارة السيارات RPM شركة  رأس مالها 2,500,000.000 قيدت فى   

09-02-2023 برقم ايداع    11217 ورقم قيد  202360    مركز عام  عن استيراد وتصدير وبيع وشراء 

السيارات وقطع غيار السيارات والدراجات بكافة انواعها  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 

فى شان سجل المستوردين ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى  مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام  القوانين المنظمة لهذا الغرض.  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 82 ش الثوره -
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360 - اوتو بن . لصيانة السيارات شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم 

ايداع    10741 ورقم قيد  202290    مركز عام  عن إقامة وتشغيل مراكز لخدمة وصيانة السيارات.  تجارة 

قطع غيار السيارات الجديدة والمستعملة.  بيع وشراء السيارات.  التوريدات العمومية.  الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجارية.  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى 

شان سجل المستوردين  وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها 

إل بعد الحصول على التراخيص  اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين 

المنظمة لهذا الغرض  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية شارع فيل عبد اهمنعه - قطعة 

25 - بجوار معرض سيارات ال عثمان - القلج -

361 - كودولوجى للبرمجيات Codology Software Development شركة  رأس مالها 

10,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    10742 ورقم قيد  202291    مركز عام  عن - 

صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و 

مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  - أعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات 

وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  - إنتاج المحتوي اللكتروني 

بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  - إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 11 ش احمد خشبة - الحجاز -

ASHIN COMPANY FOR IMPORT  EXPORT  362 - اشين للستيراد و التصدير و التجاره

AND TRADE شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    10746 

ورقم قيد  202294    مركز عام  عن الستيراد و التصدير  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 

فى شان سجل المستوردين , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى  مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام  القوانين المنظمة لهذا الغرض .  

التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتب رقم 705 - الدور السابع -عماره 42 - 

ش رشدى -
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363 - ميداس للستيراد والتصدير Midas Import & Export شركة  رأس مالها 2,000,000.000 

قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    10749 ورقم قيد  202295    مركز عام  عن تجارة وتوزيع 

الكيماويات الدوائية والغذائية والصناعية والدوية البشرية والبيطرية والمستحضرات الطبية ومستحضرات  

التجميل والمستحضرات التشخيصية والمطهرات والمبيدات الحشرية والمنظفات الصناعية والسمدة العضوية 

ومنظمات  النمو والمخصبات الزراعية واللت والمعدات الطبية والجهزة التعويضية واجهزة ومستلزمات 

المعامل والتصنيع لدى  الغير لكل ما سبق  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / الترويدات 

العمومية  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون 

رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين  وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى 

حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص  اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل 

يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 10 شارع عبدالمتجلى من شارع متولى الشعراوى - المنطقة 

العاشرة -

364 - الروسيه للخدمات الطبيه RUSSIAN MEDICAL SERVICES شركة  رأس مالها 

10,000,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    10751 ورقم قيد  202296    مركز عام  عن 

اقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة علجية أو طبية .  تسويق 

المنتجات  الستيراد و التصدير  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين 

, ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى  مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة 

غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام  القوانين المنظمة لهذا الغرض .  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة غرفتين من شقه 

102 - الدور العاشر - 5 ش الدبلوماسين -

365 - برو سكوير اوت سورسينج PRO SQUARE OUTSOURCING شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    10752 ورقم قيد  202297    مركز عام  عن اقامه 

وتشغيل واداره مراكز التصالت )الكول سنتر(.  تقديم خدمات التعهيد )اوت سورس(.  التوريدات العمومية.  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة شقة 702 - الدور السابع - 16 ش عمر بن الخطاب - ميدان السماعيلية -

366 - شركة هاندز اوف هوب كول سنتر HANDS OF HOPE شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت 

فى   08-02-2023 برقم ايداع    10754 ورقم قيد  202298    مركز عام  عن اقامه وتشغيل واداره مراكز 

التصالت )الكول سنتر(.  تقديم خدمات التعهيد )اوت سورس(.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة دبليكس - الدور الثالث - فيل 2 

ش 210 -
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367 - برافا للتقنية والصيانة Brava Technology And Maintenance شركة  رأس مالها 

20,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    10758 ورقم قيد  202300    مركز عام  عن اقامة 

وتشغيل وادارة مركز لصيانة السكك الحديدية والقطارات ومترو النفاق  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح 

به قانونا / التوريدات العمومية  - التسويق لكافة المنتجات المسموح بها قانونا  - حق استغلل العلمات التجارية 

)الفرنشايز(  - المقاولت العامة والمتخصصة  تقديم الستشارات فى مجالت التكنولوجيا والتقنية والتسويق )فيما 

عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات  المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات  العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مبنى رقم 11 ج/ 4 تقسيم اللسكى - المعادى 

الجديدة -

368 - ام بى ام لحفظ وتجارة السماك واللحوم والمواد الغذائية MBM شركة  رأس مالها 500,000.000 

قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    10760 ورقم قيد  202301    مركز عام  عن اقامة وإدارة وتشغيل 

ثلجة لحفظ السماك واللحوم والطيور المجمدة والسماك المملحة.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا وعلى الخص تجارة المواد الغذائية والسماك واللحوم والطيور  المجمدة والسماك المملحة.  التصدير.  

التوريدات العمومية.  التوكيلت التجاريه.  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم 

اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس  الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما  ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

المنوفية شارع جمال عبدالناصر القبلى - الطريق الدائرى - بجوار المطاحن -

369 - الندلس للتعبئة والتغليف شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    

10762 ورقم قيد  202302    مركز عام  عن  اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية ومنها 

البقوليات والرز والسكر ودقيق استخراج 72 %  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية قرية زاوية النجار بجوار مصنع السكر -
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370 - سيركل للحلول المعمارية Sircle شركة  رأس مالها 25,000,000.000 قيدت فى   2023-02-08 

برقم ايداع    10764 ورقم قيد  202304    مركز عام  عن المقاولت العامة  -مقاولت اعمال التشطيبات  -

الستثمار العقارى  -مقاولت التشييد والبناء  -الستيراد والتصدير  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنه 

1982 في شان سجل المستوردين, ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في  مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام  القوانين المنظمة لهذا الغرض.  

تقديم الستشارات المعمارية)فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة 

زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال 

الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة شقة رقم 2-الدور الثانى-العقار رقم 49 أ-ش ابوالفدا-قصر النيل -

371 - واكاندا للمقاولت Wakanda contracting شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

08-02-2023 برقم ايداع    10765 ورقم قيد  202305    مركز عام  عن المقاولت العامة  -مقاولت 

اعمال التشطيبات والديكورات بكافة انواعها  -التوريدات العمومية  تقديم الستشارات الهندسية)فيما عدا 

الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 98 -الياسمين 8-التجمع الول-

372 - مايفنستون لدارة المشروعات MAIVENSTONE شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

08-02-2023 برقم ايداع    10767 ورقم قيد  202306    مركز عام  عن إدارة المشروعات  مع مراعاه 

القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  

الترخيص بها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الثاني - 52 شارع الطيران - امام مستشفى التأمين الصحي -

373 - بنتا للواجهات شركة  رأس مالها 3,000,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    10769 

ورقم قيد  202307    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اعمال الواجهات والحوائط الستائريه .  

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللواح المعدنية من اللومنيوم والزجاج واللواح السمنتيه والخشبيه و البواب 

والشبابيك  من اللومنيوم والزجاج .  مقاولت التشطيبات واعمال الواجهات .  المقاولت العامة والمتخصصة .  

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  توريد وتركيب اعمال الواجهات والحوائط الستائرية .  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 13 شارع احمد سعيد - العباسية -
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380 - دي جي ار للنشاءات DJR CONSTRUCTION شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

08-02-2023 برقم ايداع    10852 ورقم قيد  202314    مركز عام  عن انشاء واقامة محطات خدمة 

وتموين السيارات بالوقود والغاز الطبيعي  المقاولت العامة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 40 ه تقسيم اللسلكي - المعادي الجديده -

381 - ال عياد للستيراد والتصدير شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم 

ايداع    10854 ورقم قيد  202315    مركز عام  عن - تجارة الحدايد والبويات  - التوريدات العمومية  - 

المقاولت العمومية  - امتلك واستئجار وتأجير الوناش بجميع أنواعها فيما عدا التأجير التمويلي  - توريد 

وتركيب الجهزة الخاصة بأنظمة الطاقة الشمسية والمتجددة  - الستيراد والتصدير تلتزم الشركة بأحكام القانون 

رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين ول ينشئ تأسيس  الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما  ل يخل باحكام القوانين المنظمة 

لهذا الغرض.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الثالث - 4ش 202 دجلة المعادى -
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Bottega real estate development and  374 - بوتغا للتطوير العقارى وإدارة المشروعات

Project managment شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    

10780 ورقم قيد  202308    مركز عام  عن - الستثمار العقارى .  - التطوير العقارى  - التسويق العقارى  

- تخطيط واقامة وتنمية المناطق العمرانيه  - أنشطة البناء للسكان العائلي والداري والتجاري  - السكان الذى 

تؤجر وحداته بالكامل خاليه لغراض السكن غير الدارى  - شراء وبيع وتاجير وامتلك الراضى بهدف 

تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد  اقامه المنشات عليها واقامه المبانى 

والواحدات السكنيه والتجاريه والداريه والترفيهيه لتمليكها او تاجيرها او اداراتها  او استغللها لحسابها او 

لحساب الغير  - المقاولت العامه والمتكامله والمتخصصه  - مقاولت اعمال صيانة المبانى والمنشأت واعمال 

الترميمات والتوسعات  - مقاولت اعمال النجارة والسباكه والكهرباء والديكورات والتشطيبات  - مقاولت 

العمال الكهروميكانيكيه  - مقاولت اعمال التشييد والنشاء واقامة الكبارى والطرق والنفاق ومشروعات المياه 

والسدود  - مقاولت الحفر ورفع مخلفات الحفر  - تجارة وتوزيع المستلزمات والمواد واللت والمعدات والعدد 

والدوات اللزمه لعمال البناء والنشاء والتشييد  والمقاولت والتشطيبات والديكورات  الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى 

شان سجل المستوردين  وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها 

إل بعد الحصول على التراخيص  اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين 

المنظمة لهذا الغرض  اقامة وتشغيل المراكز التجارية والدارية )المولت(  - اقامة وتشغيل وادارة المطاعم 

الثابتة والكافتريات لتقديم جميع انواع المأكولت والمشروبات )عدا الكحوليه( وتقديم  جميع المأكولت والتيك 

اواى  - انشاء وادارة وتشغيل المدارس  - اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية 

والقرى السياحية والنشطة المكمله او  المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او 

ثقافية , واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع  فيها  - ادارة المشروعات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الول مكتب 

105,106,107 قطعه رقم 142 -منطقة البنوك -القطاع الول -مركز

المدينة -التجمع الخامس

375 - سوا للتجارة اللكترونية Sawa For E-commerce شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

08-02-2023 برقم ايداع    10783 ورقم قيد  202309    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.  التجارة اللكترونية عبر النترنت  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 5شارع الفضل متفرع من طلعت حرب -باب اللوق -

385 - ذا هيدرز للدعاية والعلن THE HEADERS ADVERTISING شركة  رأس مالها 

10,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    10861 ورقم قيد  202319    مركز عام  عن 

الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 85 شارع 9 -
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376 - أوبال للستثمار الصناعى شركة  رأس مالها 50,000,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم 

ايداع    10842 ورقم قيد  202310    مركز عام  عن أنشطة داخل قانون 72 لسنه 2017: اقامه وتشغيل 

مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن. اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكيه. اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع خراطيم ومستلزمات الرى العاديه وبالتنقيط وقطع ووصلت بلستيكيه والرولت والكياس والعبوات 

والصناديق والنابيب والمواسير والخراطيم البلستيكيه. اقامه وتشغيل مصنع للغزل والنسيج وتصنيع الملبس 

ودبغ الجلود. اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون والورق. اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه وتغليف 

العلف والسمده والمبيدات الحشريه السائله والبودره بكافه انواعهم. اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات 

الخشبيه. اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء )فيما عدا خام الحديد والصلب وخام السمنت(. اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع الكيماويات. اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزه اللكترونيه. اقامه وتشغيل مصنع لفرز 

وتدريج وتشميع وحفظ وتبريد وتعبئه وتغليف الحاصلت الزراعيه والخضروات والفاكهه. اقامه وتشغيل 

الثلجات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه والمنتجات الصناعيه والمواد الغذائيه ومحطات الحاويات و 

صوامع الغلل ويشمل ذلك تملك واستئجار الثلجات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه والمنتجات الصناعيه 

والمواد الغذائيه وتبريدها او تجميدها ومحطات الحاويات وصوامع حفظ وتخزين الغلل . اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع المخللت وعصر الزيتون وتصنيع الزيوت. اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع اللت والمعدات الصناعيه 

وخطوط النتاج. اعمال اداره التنفيذ للمشروعات الصناعيه ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف 

انشطتها واعاده الهيكله الفنيه و الداريه للمصانع. انشاء البنيه الساسيه ومصادر البنيه الساسيه الخارجيه 

للمنطقه الصناعيه. انشاء مبانى مصانع بالمنطقه الصناعيه تقدم جاهزه للمشروعات  . اداره المنطقه الصناعيه 

وصيانه المرافق والمنشات بداخلها. التسويق والترويج لراضى المنطقه الصناعيه لجذب رؤوس الموال 

والمشروعات الصناعيه للمناطق الصناعيه. اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع وحدات التكييف والتبريد 

والتجميد. اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مفاتيح التوزيع والتحكم واللوحات الكهربائيه . اقامه وتشغيل المراكز 

التجاريه بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده. تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائيه والمجتمعات 

العمرانيه الجديده. إقامة وتشغيل مطحن لطحن الحبوب. اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس 

الجاهزة. إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية. اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنظفات الصناعية 

والصابون السائل.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور والزيوت العطرية.  اقامة وتشغيل مخبز الى.  اقامة 

وتشغيل سلسل امداد في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة. الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات 

العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما 

ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . 

أنشطة خارج قانون 72 لسنه 2017: إقامة وتنظيم المعارض )عدا المعارض السياحية( والمؤتمرات والحفلت 

العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده. تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية محل رقم 2 بالمول التجارى بمشروع خدمات اسكان هيئة 

الوقاف - قطعة رقم 1 الحى 12
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377 - مزار لتكنولوجيا المعلومات  MAZAR شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

08-02-2023 برقم ايداع    10846 ورقم قيد  202311    مركز عام  عن انشطة داخل قانون الستثمار 72 

:   تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديده  1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و 

التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و 

تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم 

لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال 

التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - 

التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك 

براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم 

خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية.  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه 

محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من الجهات 

المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية 

والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار 

وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز 

نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات 

والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة المتعلقة 

بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي 

والثقافي والفني.  انشطة خارج قانون الستثمار  72 :  التوريدات العمومية  التجارة والتسويق اللكتروني عبر 

النترنت  الوساطة التجارية  تحصيل الفواتير لحساب الشركة ولحساب الغير  مع افراد حسابات ماليه ومركز 

مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 4 - الدور الثاني - بالعقار رقم 13 شارع 

جمال نوح - الماظة -

378 - كنار الهندسية شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    10848 

ورقم قيد  202312    مركز عام  عن التوريدات العمومية.  المقاولت العامة.  اعداد التصميمات الهندسية .  

الستثمار العقارى .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 18 عمارات مصر للتعمير - الحى الثامن -

379 - عمر ممدوح للتسويق العقارى Omar Mamdouh Investment شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    10850 ورقم قيد  202313    مركز عام  عن 

التسويق العقارى .  التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 52 شارع الطيران -
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382 - لينه قمر للمقاولت Lina Qamar Construction شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

08-02-2023 برقم ايداع    10856 ورقم قيد  202316    مركز عام  عن المقاولت العامة  التوريدات 

العمومية  تقديم الستشارات الهندسيه )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم 

بمناسبة زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في 

مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  إعداد 

التصميمات الهندسيه  التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم 

اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القليوبية ش فريد ندا - بجوار فودافون - امام إدارة الجامعه - شارع غرب الستاد -

383 - تورست بالس لدارة وتشغيل الفنادق Tourist palace شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   

08-02-2023 برقم ايداع    10857 ورقم قيد  202317    مركز عام  عن - اقامة وادارة وتشغيل الفنادق , 

الثابتة , ويخوت السفاري, والموتيلت, والشقق والجنحة الفندقية, والقرى السياحية,  والنشطة المكملة أو 

المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية  مع مراعاة القرار الوزاري رقم 

300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقية و شروط وإجراءات الترخيص بها  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 8-24-1 

ش جواد حسنى - وسط البلد -

384 - الوتراك لعمال اللمنيوم والزجاج شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم 

ايداع    10859 ورقم قيد  202318    مركز عام  عن -تجارة وتوريد وتركيب الزجاج و اللمنيوم والحديد و 

الستانلس والخشب و مستلزماتهم بكافة انواعها  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات 

العمومية  -المقاولت العامة و المتكاملة و المتخصصة  -القيام باعمال الديكور والتشطيبات واللند سكيب  -

المقاولت المتخصصة فى اعمال الحفر و الردم و اعمال التشيد والبناء و مد شبكات البنية التحتية و العمال  

الكهروميكانيكية و انشاء الطرق الحرة و السريعة و الرئيسية  -التوكيلت التجارية والتصدير  تلتزم الشركه 

باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد  الحصول 

على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا  

الغرض .  -اعداد 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 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته  التنفيذية(  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 19 ش شعيب - بركة الحاج - بجوار دار 

المناسبات ش مؤسسة الزكاة -

Page 178 of 1644 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

386 - فاليريا للدعايه والعلن  Valeria شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-08 

برقم ايداع    10864 ورقم قيد  202320    مركز عام  عن الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة 

والمقروءة والمرئية  التسويق اللكتروني عبر النترنت  - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات 

وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد 

البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  - إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة 

من صوت وصورة وبيانات .  - إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية 2ش عبدالفتاح 

فرج من ش جمال عبد الناصر - شبين الكوم -

387 - نيو جنيريشن للحلول الرقمية  New Generation شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

08-02-2023 برقم ايداع    10866 ورقم قيد  202322    مركز عام  عن مقاولت انشاء وتركيب وتوريد 

وصيانة شبكات التصالت وتكنولوجيا المعلومات وتشغيل السنترالت وصيانة شبكات نقل  الصوت والصورة 

وأبراج الهاتف المحمول  - المقاولت المتكاملة فى مجال التصالت  تقديم الستشارات فى مجال الحلول 

الرقمية)فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم  بمناسبة زيادة رأس المال 

والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال  الوراق المالية 

المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 3 شارع مكرم 

عبيد -

388 - سى اى ام العقارية C I M REAL ESTATE شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

08-02-2023 برقم ايداع    10879 ورقم قيد  202326    مركز عام  عن : انشطة 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  تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية )المناطق الصناعية 

والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج  الوادي القديم (.  اقامه وتشغيل المراكز التجاريه 

وسلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .  أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات 

وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .  : انشطة خارج قانون 72 لسنة 

2017  التسويق العقارى.  التطوير العقارى.  المقاولت عامة.  التوريدات العمومية .  مع افراد حسابات ماليه 

ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عقار 20 - ش الصومال -
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389 - هودى للرخام والجرانيت شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    

10885 ورقم قيد  202329    مركز عام  عن تجاره الجمله والتجزئه للرخام والجرانيت بالمناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق خارج الوادي القديم  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة د 3 امتداد الخاء ش الشهيد اسامه عواد -طره 

المعادى -

391 - تيك بارتنر لنظم المعلومات Tech Partner شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   

08-02-2023 برقم ايداع    10888 ورقم قيد  202332    مركز عام  عن - أنشطة داخل قانون 72 لسنة 

2017 :  - صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت, بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير 

اللكترونيات, ومراكز  البيانات, وأنشطة التعهيد وما يرتبط بها من تنمية بشرية, وتطوير البرمجيات, والتعليم 

التكنولوجي.  - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  - 

التصالت وخدمات النترنت.  - أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 :  - التجارة اللكترونية عبر النترنت.  

- توصيل الطلبات باستخدام تكنولوجيا المعلومات.  * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 16 - عمارة 21 - شارع محمد مقلد من مصطفى 

النحاس -

392 - وستباوند سوبريم سولر Wastbound Supreme Solar شركة  رأس مالها 51,000.000 

قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    10901 ورقم قيد  202335    مركز عام  عن  انشطه داخل قانون 

الستثمار 72 /2017 :  تجاره الجمله والتجزئه بالخص تجارة معدات ومستلزمات الطاقة الشمسية بالمناطق 

النائية والمجتمعات العمرانية  الجديدة   انشطه خارج قانون الستثمار 72 /2017 :  التصدير مع افراد حسابات 

ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 50 شارع 18 -سرايات المعادى -

393 - بيزستون أفريقيا Basestone Africa شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

08-02-2023 برقم ايداع    10916 ورقم قيد  202336    مركز عام  عن - التوريدات العمومية  - 

المقاولت العامه والمتكامله والمتخصصه  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 142 الياسمين 8 امام البوابه الرئيسيه لنادى بتروسبورت
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394 - فى . أى . بى لخدمات رجال العمال V.I.P شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

08-02-2023 برقم ايداع    10932 ورقم قيد  202340    مركز عام  عن تقديم خدمات رجال العمال )

فاكس - تصوير مستندات - كتابة كمبيوتر - تليفون(.  التصدير .  السياحة العلجية للمرضى وذلك بتنظيم 

إجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز الطبية والعلجية فى جميع  التخصصات لعلجهم وكل ما سبق ل 

يشمل نشاط الوساطة فى التامين  الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى 

السياحية.  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد 

بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 16 شارع الست صفية -

395 - ار ايه ايه ام للستثمار العقارى شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   2023-02-08 

برقم ايداع    10933 ورقم قيد  202341    مركز عام  عن  نشاط داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه 

2017: الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم  

-استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسيه التى تجعلها قابله للستزراع  -استزراع الراضى المستصلحه  

ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق 

الرى  الحديثه فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنه 2007 وقرار رئيس الجمهوريه رقم 356 لسنه  2008.  -تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان 

ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم  -تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج 

السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم  -تربيه الخيول  -المزارع السمكيه  -الهندسه الوراثيه 

فى المجالت النباتيه والحيوانيه  -انشاء او اداره او تشغيل المدارس  -انشاء او اداره او تشغيل مدارس ومعاهد 

التعليم الفني  -تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده  -اقامه المراكز التجاريه و 

سلسل المداد بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده  -انشاء مبانى مصانع بالمنطقه الصناعيه تقدم 

جاهزه للمشروعات  -اداره المنطقه الصناعيه وصيانه المرافق والمنشات بداخلها  -الخدمات البتروليه المسانده 

لعمليات الحفر والستكشاف وتشمل  -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 وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث المنزلى والمكتبى  -اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع الحلويات الشرقيه والغربيه  - انشاء محطات تموين السيارات  -اقامه وتشغيل محطات انتاج الخرسانه 

الجاهزه  -مشروعات السكان الجتماعى ومشروعات السكان الموجهه لمحدودى الدخل   نشاط خارج قانون 

الستثمار رقم 72 لسنه 2017:  -استيراد وتصدير  - 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.  -توريدات 

عمومية  -انشاء واداره مدن الملهى الترفيهيه للطفال  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 37 شارع مكرم عبيد - الدور 11 - شقة 14
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396 - وى ود للفراح شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    10935 

ورقم قيد  202343    مركز عام  عن تنظيم الفراح والحفلت العامة والمؤتمرات.  توريد مستلزمات الفراح 

والحفلت العامة والمؤتمرات وتوريد الغذية والمشروبات.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 17 شارع النزهه

INNOVATIVE SYSTEM INFORMATION  397 - انوفياتف سيستم لتقنية المعلومات

TECHNOLOGY شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    10936 

ورقم قيد  202344    مركز عام  عن -إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة 

وبيانات.  -إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  -أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات 

بمختلف أنواعها.  -إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  -أعمال التوصيف والتصميم لشبكات 

نقل وتداول البيانات  -تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات  -التصالت وخدمات النترنت  -المشروعات 

التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية.  -إقامة 

شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات  

المعنية.  -اقامه واداره وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد 

الحصول على  ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون  -مشروعات البحث والتطوير 

العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا 

الحديثة. )مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 لسنه 2003  -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.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 21 ش ابو داوود الظاهرى - 

مكرم عبيد - الدور الثالث -
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398 - ثاندر للستثمار والنتاج Thunder For Investment and Production شركة  رأس مالها 

5,000,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    10937 ورقم قيد  202345    مركز عام  عن 

إقامة المزارع السمكية .  - اقامة المزارع السمكيه بجميع انواعها  - تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك 

لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  - الستيراد والتصدير وعلى الخص استيراد وتصدير الفاكهه 

والمنتجات البحرية و السمكية واللحوم المجمده والحاصلت  الزراعية ومحار البحر  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  - توزيع وتوريد المنتجات الغذائية  - مقاولت فرش وتجهيز المطاعم و المدارس  - اقامة 

وتشغيل محطة لتعبئة وتغليف منتجات الشركه  تربية جميع أنواع 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 فى  الستزراع وليس الري 

بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية 

رقم 356 لسنة  2008.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة قطعه 2أ من تقسيم البلوك ح برج حورس الدور الثالث شقه 301 -خلف 

مدارس نفرتارى 

الدولية - السلم ثان

399 - فيمنست الطبيه Feminist Medical شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

08-02-2023 برقم ايداع    10938 ورقم قيد  202346    مركز عام  عن إقامة وتشغيل وإدارة المستشفيات 

المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة علجية أو طبية .  اقامة وتشغيل وإدارة المراكز الطبيه 

التشخيصيه او العلجيه  تجارة وتوزيع الدوية والمستلزمات الطبيه  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  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية 

الموارد البشرية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية 10 بلوك 16004 - الحي الخامس -
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400 - ام ال اس للستثمار والمقاولت M L S شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   

08-02-2023 برقم ايداع    10939 ورقم قيد  202347    مركز عام  عن : انشطه 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    انشاء او ادارة او تشغيل المدارس    انشاء او ادارة او 

تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفنى    تجارة الجمله والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده    

انشاء محطات تموين السيارات    اقامة وتشغيل المراكز التجارية وسلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات 

العمرانيه الجديده     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  . انشطه من 

خارج قانون 72 لسنة 2017  :  مقاولت اعمال انشاء وتجهيز وفرش المستشفيات والمراكز الطبية والعلجية    

اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية( و تقديم جميع 

أنواع  المأكولت و التيك اواى  • المقاولت العامة  مع اللتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة مكتب بالدور الثالث بالعقار رقم 295 الحى الربع المجاورة الولى

OAKLAND FOR GENERAL SUPPLIES  401 - اوكلند للتوريدات العامة والستثمار العقاري

AND REAL ESTATE INVESTMENT شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

08-02-2023 برقم ايداع    10940 ورقم قيد  202348    مركز عام  عن التوريدات العمومية  الستثمار 

العقارى .  المقاولت العامة  التصدير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 50 مجموعة 64 - مدينتي - التجمع الول - القاهرة الجديدة - 

أول -

406 - اكويل للستيراد والتصدير Aquila Import and Export شركة  رأس مالها 2,000,000.000 

قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    11216 ورقم قيد  202359    مركز عام  عن الستيراد والتصدير  

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق 

فى  مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل 

يخل باحكام  القوانين المنظمة لهذا الغرض.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 263 - ش التسعين الجنوبي - التجمع الخامس - -
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402 - واى بى سى لدارة المنشات الفندقية شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   2023-02-08 

برقم ايداع    10999 ورقم قيد  202350    مركز عام  عن اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت 

والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه  بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او 

رياضية او تجارية او ثقافية , واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على  ال يقل مستوى الفنادق 

والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى مساحه  الوحدات 

المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع.  -الدارة والتسويق السياحي 

للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية.  اداره الفنادق العائمه القائمه بالفعل السابق الحصول لها 

على تراخيص.  -إدارة المشروعات.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 31 شارع عبدالوهاب البشرى - مربع الوزراء - شيراتون

403 - بيبليو كافيه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    11000 ورقم 

قيد  202351    مركز عام  عن ادارة وتشغيل الكافيهات لتقديم الوجبات الجاهزة والتيك اواى والمشروبات )

عدا الكحولية(  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة الشيخ زايد مدخل 2 قطعه 31 محور كريزى والتر اما زايد 2000 6اكتوبر 

الوحدة FY203 مول اركان

404 - سينميديا لمهارات التعليم شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    

11214 ورقم قيد  202357    مركز عام  عن - اقامة و تشغيل و ادارة مركز لعداد و تنمية و تدريب الموارد 

البشرية و تعليم اللغات .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقه 603 -20 ش الحريه -

405 - فيكشن لدارة المنشات السياحية FICTION شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

09-02-2023 برقم ايداع    11215 ورقم قيد  202358    مركز عام  عن الدارة والتسويق السياحي للفنادق 

والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات 

الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  ادارة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت 

والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه  بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او 

رياضية او تجارية او ثقافية  ادارة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة البحر الحمر مبنى ايبيزا 

مصر - تقسيم الهضبة الشمالية - طريق الهضبة - بجوار راية - السقالة -
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409 - ارحاب الشام للضيافة شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    

11219 ورقم قيد  202362    مركز عام  عن إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع 

أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع  المأكولت والتيك اواى.  تقديم خدمات الكاترينج.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 5 ش حسن المأمون - الحى الثامن -

410 - روز جاردن جيت ايفنتف لتنظيم الحفلت Rose Garden Gate Eventive شركة  رأس مالها 

10,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    11220 ورقم قيد  202363    مركز عام  عن إقامة 

وتنظيم الحفلت العامة والفراح.  - تصميم الديكورات للحفلت العامة والمؤتمرات.  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 73 /3 الشركة 

السعودية -

411 - ذا نست لدارة المطاعم والكافيهات THE NEST شركة  رأس مالها 400,000.000 قيدت فى   

09-02-2023 برقم ايداع    11221 ورقم قيد  202364    مركز عام  عن تشغيل وادارة المطاعم الثابتة 

والكافتريات لتقديم المأكولت والمشروبات"فيما عدا المشروبات الكحولية"  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة بجوار السوبر جيت - شارع 

السادات - موقف السلم -

412 - حسنا مساعدة للشحن WELL ASSIST شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

09-02-2023 برقم ايداع    11222 ورقم قيد  202365    مركز عام  عن   الشحن الجوي و البحري  تنظيم 

الجنازات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 43 شارع جمال الدين دويدار - المنطقة الثامنة -

413 - اورمة للصناعات الغذائية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    

11223 ورقم قيد  202366    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف وتجهيز اللحوم والدواجن 

والمواد الغذائية  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية خط 9 ق 6081 

جمعية احمد عرابي - طريق مصر السماعيلية الصحراوي -
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414 - عماد عبدا عبد الوهاب غنيم وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2023-02-09 

برقم ايداع    11226 ورقم قيد  202367    مركز عام  عن  • أنشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه 

2017 :  • تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة لمستلزمات التعبئة والتغليف 

والكيماويات  والمذيبات .  • اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع احبار الطباعة المائية والملونات والغراء والدهانات 

النشائية والصناعية وتصنيع  المنتجات البلستيكية بكافة انواعها.   • أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 

لسنه 2017 :  • التصدير.  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية شقة 8 عقار بالقطعة 341 ,342 -المنطقة 11 -

Intelligent Investment Solutions  415 - انتلجينت انفستمنت سولوشنز لدارة المشروعات

Project Management شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    

11229 ورقم قيد  202368    مركز عام  عن الوساطة في انهاء الجراءات الدارية امام الجهات الغير 

حكومية.  تقديم الستشارات القتصادية والتسويقية للمشروعات )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات 

والدراسات المتعلقة  بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية 

لنشطة الشركات العاملة في  مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال 

ولئحته التنفيذية ( .  اعداد دراسات الجدوى القتصادية للمشروعات.  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب 

وتنمية الموارد البشرية.  إدارة المشروعات التجارية والصناعية والزراعية وإدارة الصول العقارية.  تنظيم 

المعارض )فيما عدا السياحية( والمؤتمرات بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده.  حق 

استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز(.  تحصيل الفواتير دون التخصيم.  اقامه وتشغيل واداره مراكز 

التصالت )الكول سنتر(.  اعداد الدراسات والبحاث العلميه.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 1 أ ميدان العادل ابوبكر -

416 - القريه الخضراء للتسويق العقاري شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم 

ايداع    11230 ورقم قيد  202369    مركز عام  عن التسويق العقاري  الستثمار والتطوير العقارى .  

المقاولت العامة  القيام بأعمال التشطيبات  التسويق اللكتروني عبر النترنت  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 21 أ عمارات 

العبور - صلح سالم -

417 - نبته للحلول الرقمية شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    

11233 ورقم قيد  202370    مركز عام  عن -تجارة الجملة والتجزئة  -التجارة والتسويق اللكترونى  -

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  - تقديم الستشارات فى مجال الحلول 

الرقمية )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية  والستشارات والدراسات المتعلقة 

بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق  المالية لنشطة الشركات 

العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال  ولئحته التنفيذية(  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة الوحدة رقم 38 الدور الثالث برج رقم O120 -مشروع وان قطامية -
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418 - انجريد لضافات المواد الغذائية Ingred For Food Additives شركة  رأس مالها 

3,000,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    11234 ورقم قيد  202371    مركز عام  عن 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية.  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 

121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين  وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق 

فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص  اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل 

يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  توريد وتجارة اضافات المواد الغذائية .  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الرضى - 

عمارة 26 - ارض وزارة المالية - الميراج - التجمع الول - -

419 - منه ا معتز لدين ا وشريكها شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم 

ايداع    11238 ورقم قيد  202373    مركز عام  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار  - الستثمار العقارى 

بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا  منطقة شبه جزيرة 

سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس  . الجمهورية رقم 

356 لسنة 2008  تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق 

النائية والمناطق خارج  الوادي القديم (.  أنشطة من خارج قانون الستثمار  - التسويق العقارى  - التوريدات 

العمومية  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 11 ش عبدالحليم النجار من ش احمد قاسم جودة -

420 - الهضبة ماربل للرخام والجرانيت شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2023-02-09 

برقم ايداع    11241 ورقم قيد  202376    مركز عام  عن - استغلل المناجم والمحاجر  - التنقيب عن 

الخامات التعدينية والمعادن والحجار والرخام والجرانيت واستخراجها  - المقاولت العمومية والمتكاملة 

وتركيبات الرخام والجرانيت  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  - 

التصدير  - التوكيلت التجارية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله 

التجارية ول  ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة 

غرضها من الجهات  المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  - التخليص الجمركي  - تقديم 

الخدمات اللوجستيه فيما عدا النقل والشحن البحرى  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 202 - الدور الثانى العقار رقم 12 - ميدان 

النافورة - قطعة 558 - ش 9 -
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421 - محمد بللو انفستمنت للخدمات الستشارية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2023-02-09 

برقم ايداع    11242 ورقم قيد  202377    مركز عام  عن : انشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  إنشاء 

وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  - اعداد 

الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية .  - اعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية 

للمشروعات .  - انشاء البنية الساسية ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية .  - التسويق 

والترويج لراضى المنطقة الصناعية لجذب رؤوس الموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية .  - 

انشاء مبانى مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات .  - إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق 

والمنشات بداخلها .  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع 

الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق 

الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  إقامة 

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.  انشاء او اداره او تشغيل المدارس )فيما عدا الدوليه (  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  : انشطه خارج قانون 72 لسنة 2017  التصدير.  

مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 106 شارع 

حسنى مبارك - عمارات صقر قريش - مساكن شيراتون -

K.I.M.Y EGYPT FOR TRADING & 422 - كيه اي ام واي ايجيبت للتجارة والتوكيلت التجارية

AGENCIES  شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    11243 ورقم 

قيد  202378    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  

التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية 

ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها 

من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  التصنيع والتعبئة والتغليف لدى الغير  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 100 شارع الميرغني -
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423 - جيرني للتوريدات والتجارة العامة والتوكيلت التجارية JOURNEY شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    11247 ورقم قيد  202379    مركز عام  عن  

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  التوكيلت التجارية.  تلتزم الشركة 

بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة  أي حق 

في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  

بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عمارة 2024 شقة 52 زهراء مدينة نصر -

424 - اللوجينايز للتسويق اللكترونى والملبس والكسسوار شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

09-02-2023 برقم ايداع    11248 ورقم قيد  202380    مركز عام  عن - التسويق اللكترونى  - تجارة 

الملبس والكسسوارات والخردوات  - تصميم الملبس والزياء والحذية  - التصنيع لدى الغير  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 2 ش الشرطة - الدور الرضى - قسم - الزيتون -

425 - مطعم شاورما المكسيكى Mexican Shawarma شركة  رأس مالها 3,000.000 قيدت فى   

09-02-2023 برقم ايداع    11249 ورقم قيد  202381    مركز عام  عن إقامة وتشغيل المطاعم )الثابتة(.  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة عقار 223 - شارع احمد ذكى -

426 - يامى للتوريدات Yummy For Supplies شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

09-02-2023 برقم ايداع    11250 ورقم قيد  202382    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.  

التوريدات العمومية.  التوكيلت التجارية .  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم 

اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 10 شارع سليمان داود -
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427 - هيرز لتجارة المشغولت الذهبية Hers شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   2023-02-09 

برقم ايداع    11251 ورقم قيد  202383    مركز عام  عن بيع وتجارة المشغولت الذهبية .وليتم مزاولة 

النشاط البعد الحصول على التراخيص اللزمة من مصلحة سك الدمغة و الموازين  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 3 شارع عثمان 

بن عفان - ميدان صلح الدين -

428 - أس أى أس أس لتجاره المعادن S E S S Trading شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

09-02-2023 برقم ايداع    11253 ورقم قيد  202384    مركز عام  عن التوريدات العمومية.  تجارة 

المعادن الخام والمشغولة .  المقاولت العامة.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 7 عطفه طاحون-

429 - طه لداره المطاعم وتقديم الوجبات الجاهزة شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   

09-02-2023 برقم ايداع    11254 ورقم قيد  202385    مركز عام  عن -اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم 

و الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع المأكولت و  التيك اواى.  - تقديم 

الوجبات الجاهزة .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 12 شارع السيد البكرى - الزمالك -

430 - سويديش جروب للتشطيبات SWEDISH GROUP شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت 

فى   09-02-2023 برقم ايداع    11255 ورقم قيد  202386    مركز عام  عن المقاولت العامه  التوريدات 

العمومية  الستيراد و التصدير  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين , 

ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى  مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها 

من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام  القوانين المنظمة لهذا الغرض .  مقاولت اعمال التشطيبات و الديكور  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 6 بفاريا تاون - تقسيم 10 أ- المعادى الجديده- - -

434 - ماجيك سى للنشطه البحريه MAGIC SEA شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

09-02-2023 برقم ايداع    11290 ورقم قيد  202391    مركز عام  عن تشغيل و تملك و اداره مركز 

لللعاب المائيه و النشطه البحريه) اكوا سنتر (  تملك و اداره الوحدات البحريه القائمه بالفعل و السابق 

الحصول لها على تراخيص  اداره المراسى الشاطئيه  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة البحر الحمر الوحده رقم 5 - الشاطئ العام رقم 4 أ- 

بجوار فندق ميريت الغردقه - -
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431 - ابو القاسم سيد احمد عبدالمنعم حسن وشريكه شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

09-02-2023 برقم ايداع    11260 ورقم قيد  202388    مركز عام  عن انشطه داخل قانون الستثمار 

2017/72  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 .  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. 

واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض 

الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا 

المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 

2008  تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية بالمناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية 

والمناطق خارج  الوادي القديم  انشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وادارتها واستغللها وصيانتها .  

مشروعات السكان الجتماعي ومشروعات السكان الموجهة لمحدودي الدخل  الستثمار العقارى بالمدن 

والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة  شبه جزيرة سيناء 

مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  . 356 

لسنة 2008  انشطه خارج قانون الستثمار 2017/72  -المقاولت العامه  -التوريدات العمومية  التوكيلت 

التجارية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ  

تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات  المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  الستيراد والتصدير تلتزم الشركة بأحكام 

القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين ول ينشئ تأسيس  الشركة اى حق فى مزاولة غرضها 

إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما  ل يخل باحكام القوانين 

المنظمة لهذا الغرض.  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 30 ش محمد نجيب -

432 - المعمورة للتصميمات الهندسية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم 

ايداع    11288 ورقم قيد  202389    مركز عام  عن المقاولت العامة  التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  تقديم الستشارات الهندسية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات 

والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية 

لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال 

ولئحته التنفيذية ( .  مقاولت اعمال التشطيبات  اعداد التصميمات الهندسية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية الدور الثالث - مول روضة 

العبور - الحي السادس -

433 - ميام منجمنت للتدريب Mayam Management شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

09-02-2023 برقم ايداع    11289 ورقم قيد  202390    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وإدارة مركز لعداد 

وتدريب وتنمية الموارد البشرية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 9ش القنال -
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435 - سبركيلز للتصنيع والدعاية والعلن Sparkles For Manufacturing & Advertising شركة  

رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    11292 ورقم قيد  202394    مركز عام  

عن أنشطة من داخل قانون الستثمار  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللومنيوم  - اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل 

وتشغيل المعادن  - إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  أنشطة من خارج 

قانون الستثمار  - الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية.  - التوريدات العمومية  - 

الطباعة لدى الغير  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 16 شارع الهدى - المنطقة التاسعة -

436 - محمد احمد يوسف-تقنية العمار الحديث شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

09-02-2023 برقم ايداع    11293 ورقم قيد  202395    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتكاملة 

والمتخصصه  -اقامة المبانى الذكية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية شقة 3-الدور الول-المبنى بالقطعه 10 -بلوك 16079 -الحى 

الخامس -

437 - إيه أند اف فاشون للتصنيع وتصميم الزياء A&F Fashion شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   09-02-2023 برقم ايداع    11296 ورقم قيد  202396    مركز عام  عن نشاط قانون 72 لسنة 

2017  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة  نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017  - إعداد 

تصميمات الزياء للملبس  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة الدور الرضي فوق البدروم - عقار رقم 29 ش خالد بن الوليد - قباء -

438 - ام جي كيميكالز للكيماويات الزراعيه M.G Chemicals شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت 

فى   09-02-2023 برقم ايداع    11297 ورقم قيد  202397    مركز عام  عن نشاط قانون 72 لسنة 

2017  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وخلط وتعبئة السمده الزراعيه  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وخلط 

وتعبئة المبيدات الزراعيه  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وخلط وتعبئة مبيدات الصحة العامة  نشاط خارج 

قانون 72 لسنة 2017  - التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان 

تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  

مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتب رقم 11 - 

مبنى رقم A  340 -- ش التسعين الجنوبي - التجمع الخامس -
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439 - سويرف لصيانة المرافق والتوريدات العمومية Swerve شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

09-02-2023 برقم ايداع    11299 ورقم قيد  202398    مركز عام  عن • تأجير السيارات )فيما عدا 

التأجير التمويلي والليموزين(. • التوريدات العمومية وعلى الخص توريد الجهزة  اللكترونية للمنشآت من 

الداخل فقط من )كاميرات المراقبة -اجهزه النذار -البوابات اللكترونية( ومعدات السلمة  واطفاء الحريق.  مع 

مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 لسنه 2003  • تقديم خدمات النظافة والتطهير والتعقيم 

للمنشات والمبانى وابادة الحشرات والقوارض واعمال صيانة المرافق  والمنشات.  • القيام بأعمال تنسيق 

وصيانة وادارة وتجميل الحدائق والطرق والميادين )اللند سكيب(.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 4 عمارات العبور - صلح سالم 

-

441 - سوميتومو كوربوريشن ايجيبت SUMITOMO CORPORATION EGYPT S.S.C شركة  

رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    11306 ورقم قيد  202400    مركز 

عام  عن -اعداد البحاث القتصادية المختلفة.  -تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات 

والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال  والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية 

لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص  عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال 

ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 2005 ج كورنيش النيل - ابراج نايل سيتى - البرج الشمالى

Nesstra For Trading And Electric Panel  442 - نسترا للتجارة وصناعة اللوحات الكهربائية

Industry شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    11334 ورقم قيد  

202402    مركز عام  عن  نشاط داخل قانون 72 سنه 2017:  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع 

اللوحات الكهربائية.  -تجارة الجملة والتجزئة فى المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة. نشاط خارج 

قانون 72 سنه 2017:  -التصدير.  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 16  ب عمارات العبور - صلح سالم
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443 - الزعبلوي للتنميه واستصلح الراضي شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

09-02-2023 برقم ايداع    11370 ورقم قيد  202403    مركز عام  عن استصلح وتجهيز الراضي 

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين 

أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  

الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت 

أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ 

أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

الغربية 1ش محمد بلل - اول المحله -
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440 - إتش إف للستثمار الصناعى H.F شركة  رأس مالها 50,000,000.000 قيدت فى   2023-02-09 

برقم ايداع    11305 ورقم قيد  202399    مركز عام  عن نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017:  -اقامه 

وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن.  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكيه.  -اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع خراطيم ومستلزمات الرى العاديه وبالتنقيط وقطع ووصلت بلستيكيه والرولت والكياس  

والعبوات والصناديق والنابيب والمواسير والخراطيم البلستيكيه.  -اقامه وتشغيل مصنع للغزل والنسيج 

وتصنيع الملبس ودبغ الجلود.  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون والورق.  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

وتعبئه وتغليف العلف والسمده والمبيدات الحشريه السائله والبودره بكافه انواعهم.  -اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع المنتجات الخشبيه.  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء )فيما عدا خام الحديد والصلب وخام 

السمنت(.  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات.  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزه اللكترونيه.  -

اقامه وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع وحفظ وتبريد وتعبئه وتغليف الحاصلت الزراعيه والخضروات 

والفاكهه.  -اقامه وتشغيل الثلجات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه. والمنتجات الصناعيه والمواد الغذائيه 

ومحطات الحاويات  وصوامع الغلل ويشمل ذلك تملك واستئجار الثلجات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه 

والمنتجات الصناعيه والمواد  الغذائيه وتبريدها او تجميدها ومحطات الحاويات وصوامع حفظ وتخزين الغلل.  

-اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المخللت وعصر الزيتون وتصنيع الزيوت.  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

اللت والمعدات الصناعيه وخطوط النتاج  -اعمال اداره التنفيذ للمشروعات الصناعيه ومشروعات الخدمات 

والمرافق على اختلف انشطتها واعاده الهيكله الفنيه  والداريه للمصانع.  -انشاء البنيه الساسيه ومصادر البنيه 

الساسيه الخارجيه للمنطقه الصناعيه.   -انشاء مبانى مصانع بالمنطقه الصناعيه تقدم جاهزه للمشروعات.  - 

اداره المنطقه الصناعيه وصيانه المرافق والمنشات بداخلها.  -التسويق والترويج لراضى المنطقه الصناعيه 

لجذب رؤوس الموال والمشروعات الصناعيه للمناطق الصناعيه.  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع 

وحدات التكييف والتبريد والتجميد.  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مفاتيح التوزيع والتحكم واللوحات الكهربائيه.  

-اقامه وتشغيل المراكز التجاريه بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده.  -تجارة الجملة والتجزئة فيما هو 

مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة الغزل والنسيج والملبس الجاهزة وتجارة المواد  الغذائية ومستلزمات 

الدهانات والديكور بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده.  -إقامة وتشغيل مطحن لطحن الحبوب.  -اقامه 

وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزة.  -إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية.  

-اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنظفات الصناعية والصابون السائل.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور 

والزيوت العطرية.  - اقامة وتشغيل مخبز الى.  - اقامة وتشغيل سلسل امداد في المناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديدة.  -الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج 

الوادى القديم  أنشطة خارج قانون 72 لسنه 2017:  -إقامة وتنظيم المعارض )عدا المعارض السياحية( 

والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل  معرض على حده.  تلتزم الشركة بأفراد 

حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية محل رقم 5 بالمول التجارى 

بمشروع خدمات اسكان هيئة الوقاف - قطعة رقم 1 الحى 12
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444 - باثواى للتسويق و الخدمات العقاريه PATHWAY FOR REAL ESTATE شركة  رأس مالها 

20,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    11371 ورقم قيد  202404    مركز عام  عن 

التسويق العقارى  الوساطه العقاريه  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة A3 وحده 53 - مول كابيتال خلف المحكمه - الدور الثانى - 

التجمع الخامس-

445 - كور سلوشنز للتسويق الرقمي Core Solutions شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

09-02-2023 برقم ايداع    11372 ورقم قيد  202405    مركز عام  عن - تنظيم المعارض )عدا السياحيه( 

والمؤتمرات )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة(.  - تأجير معدات الضاءه والتصوير )

عدا التأجير التمويلي(.  - التسويق اللكتروني عبر النترنت.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 5ش ابراهيم التهامي - عبود -

446 - إم.آى.إم.آى لخدمات الضيافة M.I.M.I شركة  رأس مالها 3,000.000 قيدت فى   2023-02-09 

برقم ايداع    11374 ورقم قيد  202406    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافيهات  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة البحر الحمر 101 مشروع اسكان اللمونيوم - امام قرية لوتس باى - سفاجا -

447 - اكاسيا لقطع الغيار شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    

11376 ورقم قيد  202407    مركز عام  عن توريد جميع أنواع قطع غيار السيارات وقطع غيار النقل 

والمعدات وجميع أنواع الكاوتش والبطاريات والزيوت والشحوم  والكسسوارات ولوازم السيارات  اقامة 

وتشغيل مركز لخدمة وصيانة السيارات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مبنى 5158 - المجاوره الخامسه - المعراج خلف كارفور -
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448 - نقاء للخدمات الطبية  Naqaa For Medical Services شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    11379 ورقم قيد  202408    مركز عام  عن - إقامة وتشغيل وإدارة 

المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة علجية أو طبية .  - إقامة وتشغيل وإدارة 

المراكز الطبية المتخصصة.  - إقامة وتشغيل وإدارة العيادت الطبية المتخصصة.  - تصميم وادارة وتشغيل 

برامج الرعاية الصحية )فيما عدا التأمين والوساطة فى التأمين(  - تحصيل الفواتير والديون دون التخصيم  تقديم 

الستشارات فى كافة المجالت )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة  

زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال 

الوراق  المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  اقامة وتشغيل 

مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  السياحة العلجية للمرضى وذلك بتنظيم إجراءات الحجز لدى 

المستشفيات والمراكز الطبية والعلجية فى جميع  التخصصات لعلجهم وكل ما سبق ل يشمل نشاط الوساطة فى 

التامين  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة مكتب رقم 12 - الدور الول-قطعة 264 ش التسعين الشمالى-مركز المدينة-التجمع 

الخامس

- القاهرة الجديدة - أول -

449 - مبتكرون للستثمار العقارى شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم 

ايداع    11381 ورقم قيد  202410    مركز عام  عن - الستثمار والتطوير العقارى .  المقاولت العامة  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة شقة 105 الدور الول مبنى ماسبيرو السكنى - ميدان عبد المنعم رياض -

450 - شركة مجموعة المسموم شركة  رأس مالها 4,000,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    

11385 ورقم قيد  202411    مركز عام  عن النشطة داخل ق 72  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة 

العطور ومستحضرات التجميل  -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  النشطة خارج ق 72  - 

التصدير  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 31 عمارات 

العبور - صلح سالم -
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451 - مهراجا مصر للضيافة شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    

11403 ورقم قيد  202412    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة لتقديم جميع أنواع 

المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع المأكولت  الهندية والتيك اواى.  تقديم خدمات الكاترينج.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة محل رقم S1-الدور الثانى - قطعة 107 - التجمع الخامس -

452 - المتيازات المصرية للفرنشايز شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم 

ايداع    11404 ورقم قيد  202413    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة وتجهيز المطاعم الثابتة 

والكافتريات لتقديم كافة انواع المأكولت والمشروبات والتيك اواي " فيما  عدا المطاعم العائمة وفيما عدا 

المشروبات الكحولية والخمور"  التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى 

شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  

تقديم خدمات الضيافة "الكاترينج"  التوريدات العمومية  حق استغلل العلمات التجارية "الفرنشايز"  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة القطعة 105 - شارع رفعت حسين - المركز التجاري - الحي الثالث - عمارات بانوراما - امام

نادي ايزي سبورت -

453 - أدكنس إنك.ADKINNS INC شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   2023-02-09 

برقم ايداع    11408 ورقم قيد  202415    مركز عام  عن - اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن 

وتصنيع المنتجات الحديدية والهياكل المعدنية والستندات المعدنية.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع 

الجهزة اللكترونية ولوحات التحكم وكبائن شبكات الحاسب اللى.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات 

البلستيكية بكافة انواعها والجزاء البلستيكية للجهزة الكهربائية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 101 الدور العاشر بالقطعة 

رقم 6055 - المجاورة السادسة - مدينة المعراج -
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454 - محمود محمد عوض هندى وشريكته شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2023-02-09 

برقم ايداع    11411 ورقم قيد  202417    مركز عام  عن -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات 

البلستيكية والكياس ومستلزمات المائدة البلستيكية و لحقن و نفخ وسحب و  تشكيل حرارى للبلستيك  -اقامة 

وتشغيل مصنع لخلط وتعبئة السمدة السائلة و البودرة والمبيدات الحشرية  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنتجات الورقية و المناديل و الكرتون  --اقامة وتشغيل مصنع لفرز وتعبئة وتغليف وتبريد وحفظ المنتجات 

الغذائية والحاصلت الزراعية  -اقامة وتشغيل مصنع لنتاج مصمعات الدواجن واللحوم والسماك  -اقامة 

وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف البقوليات والمواد الغذائية والتوابل والبهارات  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الجبن ومنتجات اللبان  -اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل كافة المعادن  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

اللت والمعدات وخطوط النتاج والخزانات المعدنية و الجهزة المنزلية  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اجهزة 

التكييفات و المبردات  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبية  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

اللوميتال و الباب والشباك والبواب المصفحة والمعدنية  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع جميع انواع القمشة و 

المفروشات والمراتب  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة المنتجات السمنتية و النترلوك والبردورة )فيما عدا 

خام السمنت(  --اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الزجاج والمرايات و السيكوريت  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الدهانات والبويات  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية شقة رقم 1 - قطعة رقم 37 بيت الوطن A-المنطقة 

الثالثة -

455 - بلن ات اكس لتجارة اللكترونيات Planit Ex For Trade شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    11414 ورقم قيد  202419    مركز عام  عن تجارة اجهزة 

الكمبيوتر واجهزة المحمول  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  التصدير  التوكيلت 

التجارية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ  

تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات  المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  المقاولت العامة  التوريدات العمومية  

إقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والمناسبات )عدا المعارض السياحية( والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط  

استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده  -أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد 

البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  -أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم 

الحاسبات بمختلف أنواعها.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة singleroom 1 بالقطعه 6 قطاع h مركز خدمات -التجمع الول -

456 - البراك للتعمير شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    

11429 ورقم قيد  202420    مركز عام  عن  نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017: الستثمار العقارى بالمدن 

والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم. إقامة وتشغيل المراكز التجارية في 

المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة. تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية بالمناطق الصناعية 

والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم. نشاط خارج قانون 72 لسنه 2017: 

المقاولت العامة ومقاولت التشييد والبناء. مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة مكتب 51 - عماره 1 - سنتر اكتوبر التجارى - المحور الخدمى
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457 - اريام للتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    

11430 ورقم قيد  202421    مركز عام  عن التوريدات العمومية.  توريد اجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها.  

المقاولت العامة.  الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية.  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحدة ادارية رقم 

162 - الدور الرضى - عقار رقم 2 - عمارات اول مايو - طريق النصر -

458 - استشير للدراسات الستثمارية Istasheer For Investment Studies شركة  رأس مالها 

500,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    11440 ورقم قيد  202422    مركز عام  عن -

تقديم الستشارات بكافة انواعها و على الخص الستشارات القتصادية و التسويقية و المالية )فيما عدا 

الستشارات  القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن  الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون سوق  رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  -التسويق اللكترونى  - اعداد دراسات الجدوى 

والدراسات الستثمارية  - اصدار النشرات غير الدورية  - اعداد وتصميم البرمجيات و اعداد و تصميم المواقع 

اللكترونية وادارتها  - اقامة وتشغيل مركز لتنمية و تدريب وتأهيل الموارد البشرية  -القيام باعمال الترجمة  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة عمارة 100 مجاورة 3 /4 -التجمع الخامس -

465 - الكوبون الذهبى للتجارة العامه والتوزيع شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   2023-02-09 

برقم ايداع    11456 ورقم قيد  202429    مركز عام  عن التسويق اللكترونى عبر النترنت .  بيع بالعمولة 

.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  التوريدات العمومية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 3 الدور الول - 37 شارع 

عبدالعزيز -
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459 - اكسيس للمبانى الحديثه ACCESS شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   

09-02-2023 برقم ايداع    11442 ورقم قيد  202423    مركز عام  عن • المقاولت العامة والمتخصصة 

والمتكاملة.  • مقاولت العمال الكهربائيه و التيار الخفيف  • توريد و تركيب الواح الطاقه الشمسيه  • تصميم و 

صيانه و تشغيل محطات الطاقه المتجدده و الشمسيه  • تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد 

الكهرباء والطاقة على اختلف مصادرها  • إقامة و تشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف الصحي أو الصرف 

الصناعي والتنقية وتوصيلتها.  • مقاولت العمال الكهروميكانيكيه  • مقاولت اعمال المصاعد و السللم و 

المشيات  • مقاولت اعمال صيانه المباني الحديثه  • مقاولت اعمال صيانه الطرق و الكبارى  • إقامة أو إدارة 

وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها  • مقاولت 

اعمال صيانه محطات القوى الكهربائيه و الخطوط و المحولت  • مقاولت اعمال صيانه المسطحات الخضراء  

• الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية  • تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 

121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين  وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق 

فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص  اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل 

يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  • تسويق المنتجات  • اداره المشروعات  • التجارة العامة و 

التوزيع فيما هو مسموح به قانونا  • التوريدات العمومية  • توريد الدوائر اللكترونيه و الجهزه الذكيه الخاصه 

بالمنشأت الذكيه  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مدينه ايزيس كايرو -تقسيم امنحتب قطعه 24 - بلوك 12 - الدور الرضى-

460 - اوركا إيجيبت لتنفيذ المشروعات ORCA Egypt شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

09-02-2023 برقم ايداع    11445 ورقم قيد  202424    مركز عام  عن إدارة المشروعات.  - مع مراعاة 

القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقية و شروط وإجراءات الترخيص بها.  • 

الشراف على تنفيذ المشروعات.  • التوريدات العمومية وعلى الخص توريد مواد ومستلزمات البناء والتعمير 

وتوريد جميع مستلزمات التشطيبات ومواد  البناء ومستلزمات الكهرباء ومستلزمات السباكة والصرف الصحى.  

• المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  • مقاولت صيانة المبانى.  • مقاولت اعمال التشطيبات والديكور 

واعمال البنية الساسية.  • تجارة وتوزيع مواد البناء ومستلزمات والت ومعدات اعمال المقاولت.  • التصنيع 

لدى الغير لمواد البناء ومستلزمات والت ومعدات اعمال المقاولت.  • تجارة وتوزيع الخشاب والثاث 

ومستلزمات الحدادة واللومنيوم واللوميتال والبواب والشبابيك ومستلزمات  الديكورات والسيراميك 

ومستلزمات التشطيبات بكافة أنواعها والتصنيع لدى الغير لكل ما سبق.  • التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا.  • التصدير والتوكيلت التجارية.  - تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى 

شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القليوبية 37 شارع حلمى عبدالرازق من شارع احمد عرابى -
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461 - الرعاه للمقاولت شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    11448 

ورقم قيد  202425    مركز عام  عن المقاولت العامه والمتكامله و المتخصصه  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة قطعه 12 - بلوك 

33 - المنطقه الثامنه -

462 - إم واي إم للستشارات العقاريه MYM Real Estate Consultancy شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    11450 ورقم قيد  202426    مركز عام  عن - 

التسويق العقاري  - تقديم الستشارات العقاريه )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة 

بالتقييم بمناسبة زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات 

العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( 

.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 251 ش سرايات المعادي الغربيه -

 J B R Real Estate Management 463 - جى بى ار للتسويق العقارى وإدارة الصول العقارية

شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    11451 ورقم قيد  202427    

مركز عام  عن الستثمار العقارى .  التسويق العقارى .  ادارة الصول العقارية  - إدارة المشروعات  مع مراعاه 

القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  

الترخيص بها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 121 الدور 12 - عقار رقم 5 - شارع عباس العقاد - مدينة نصر اول -
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464 - مسار ويب للخدمات الرقمية والتجارة اللكترونية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

09-02-2023 برقم ايداع    11454 ورقم قيد  202428    مركز عام  عن - صناعة تكنولوجيا المعلومات 

والتصالت, بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات, ومراكز  البيانات, وأنشطة التعهيد 

وما يرتبط بها من تنمية بشرية, وتطوير البرمجيات, والتعليم التكنولوجي.  - تصميم وتطوير وتصنيع 

اللكترونيات.  - مراكز البيانات ومراكز التصال.  - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد 

البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  - إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات.  - إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  - أعمال التوصيف والتصميم 

والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  - أعمال 

التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات.  - تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.  - التصالت 

وخدمات النترنت.  - المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع 

والنماذج والرسوم الصناعية.  - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد 

الحصول على ترخيص من الجهات  المعنية.  - إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت 

السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول على  ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة 

والتليفزيون.  - مشروعات البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية, والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء 

والستشعار عن بعد  ومشروعات التكنولوجيا الحديثة.  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز 

نقل تكنولوجيا المعلومات.  - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات 

والتصالت وتطويرها.  - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  - النشطة المتعلقة بتحويل 

المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى  العلمي والثقافي 

والفني.  - التجارة اللكترونية والتسويق اللكترونى عبر النترنت.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية 22 شارع الجيش - برج سيتى 

ستارز -

466 - موفمنت للحلول اللكترونية MOVEMENT DIGITAL SOLUTIONS شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    11462 ورقم قيد  202430    مركز عام  عن 

الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية .  التسويق اللكترونى .  إنتاج المحتوي 

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة ق 185 - البنفسج 4 - التجمع الول -

467 - مارشيه للسمسره العقارية MARCAA شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   2023-02-09 

برقم ايداع    11463 ورقم قيد  202431    مركز عام  عن التسويق العقارى.  السمسرة العقارية.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 404 عمارات البنفسج - التجمع الول -
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468 - جوجار جروب للتسويق العقارى Jugar Group for real estate marketing شركة  رأس 

مالها 60,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    11464 ورقم قيد  202432    مركز عام  عن 

- التسويق العقارى  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 85 محمد حسنين هيكل -

469 - فاو للمصوغات الذهبيه والحجار الكريمه Vow شركة  رأس مالها 2,500,000.000 قيدت فى   

09-02-2023 برقم ايداع    11471 ورقم قيد  202433    مركز عام  عن تجارة الجمله والتجزئة 

للمشغولت الذهبيه والمجوهرات بكافة اشكالها وانواعها وعياراتها وأوزانها وتلميعها  وتركيبها وتجارة الجملة 

والتجزئة للحجار الكريمه ونصف الكريمه ومشغولت الفضه والسبائك الذهبيه والفضيه بكافة  عياراتها 

وأوزانها. وليتم مزاولة النشاط البعد الحصول على التراخيص اللزمة من مصلحه سك الدمغة والموازين 

التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية  .الستيراد والتصدير  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 

1982 فى شان سجل المستوردين ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى  مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام  القوانين المنظمة لهذا الغرض.  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة الجزء اليسر للمدخل بالدور الرضي تجاري والدور الول تجاري - بالعقار 22 أ شارع

رمسيس -

483 - الشامية لتجارة التكييفات شركة  رأس مالها 102,000.000 قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    

11790 ورقم قيد  202458    مركز عام  عن : انشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  تجاره التجزئه لجهزة 

التكييف بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .  : انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  صيانة 

التكيفات .  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 62 ش معز الدولة - قطعه 23 - بلوك 62 - تقسيم المنطقة السادسة - متفرع من مكرم عبيد-
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470 - مسلك تكنولوجى ايجيبت MASLAK TECHNOLOGY EGYPT LLC شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    11547 ورقم قيد  202436    مركز عام  عن 

صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز 

البيانات وأنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي.أعمال التوصيف والتحليل والتصميم 

للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها. أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد 

البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها. إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من 

صوت وصورة وبيانات . إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية . أعمال التوصيف والتصميم 

لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها. إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها . أعمال التوصيف 

والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات. تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات. التصالت وخدمات النترنت 

. النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه 

المحتوى العلمي والثقافي والفني. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتب رقم F18 - بالدور الول - 5 ش الفضل متفرع من ش طلعت حرب - 

باب اللوق - وسط البلد

471 - بريتش جروب للمبانى الحديثه British Group شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   

09-02-2023 برقم ايداع    11555 ورقم قيد  202437    مركز عام  عن • استغلل المناجم والمحاجر. •

المقاولت العامة ومقاولت انشاء المبانى الحديثة. • التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا. • 

التوريدات العمومية. • تقديم الستشارات الهندسية)فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات 

القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية 

عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة الدور الرضى فيل 68 ك - البوابة الثانية - حدائق الهرام

472 - الزيادة للنظمة الرقمية ElZeyada Digital Systems شركة  رأس مالها 50,000,000.000 

قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    11563 ورقم قيد  202438    مركز عام  عن • تقديم خدمات التعليم 

عن بعد. • التجارة اللكترونية عبر النترنت. • التحصيل اللكتروني للفواتير. • تقديم خدمات الدفع اللكتروني. 

• 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 و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 

S 6 / 2 - الحى الول - المنطقة السادسة - التجمع الخامس - القاهره الجديده
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473 - ويستسايد WEST SIDE شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    

11710 ورقم قيد  202444    مركز عام  عن : انشطه 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  أقامه وتشغيل مطبعة للطباعة.  - صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من 

أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و 

التعليم التكنولوجي .  - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف 

أنواعها .  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية 

وتشغيلها والتدريب عليها  .  - إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  - 

إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  - أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف 

أنواعها .  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  - أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل 

وتداول البيانات  - تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات .  : انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  التسويق 

العقارى .  الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية.  المقاولت العامة .  التعبئة والتغليف 

لدى الغير .  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة مكتب A2-رقم 1-52 ش الطيران الرئيسى - مستشفى التامين الصحى -

474 - شركة خامات الغد لتوريد الملبس KHAMAT AL GHAD شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت 

فى   12-02-2023 برقم ايداع    11732 ورقم قيد  202445    مركز عام  عن توريد الملبس وتجارة 

اللومنيوم والحذية البلستيكية.  -التصدير.  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  -التوريدات 

العمومية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة الحى الثامن - مصطفى النحاس - مشروع 17

475 - نيو مصر -باريس للتنمية العقاريةNew Egypt Paris Development شركة  رأس مالها 

5,000,000.000 قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    11736 ورقم قيد  202446    مركز عام  عن 

انشطه داخل قانون الستثمار 2017/72  تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية بالمناطق الصناعية 

والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج  الوادي القديم  الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات 

العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة  شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما 

ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  . 356 لسنة 2008  

انشطه خارج قانون الستثمار 2017/72  -المقاولت العامه  -التوريدات العمومية  مع افراد حسابات ماليه 

ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل محمد السيد رقم 75 -الحى الول -المنطقه 

الخامسه -التجمع الخامس -
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476 - إم إي جي فارم للدوية M E G pharm شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   

12-02-2023 برقم ايداع    11751 ورقم قيد  202449    مركز عام  عن تجارة وتوزيع الدوية البشرية 

والبيطريةوالمحاليل الطبية بمختلف أنواعها والمطهرات والمستحضرات الطبية والعشاب  الطبية والعطرية 

والغذية الخاصة ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائية وإضافات العلف السائلة والبودرات  

والبرمكسات  ادارة الصيدليات  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 

121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين  وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق 

فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص  اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل 

يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  انشاء وادارة مخازن الدوية والمكملت الغذائية والمستلزمات 

والمستحضرات الطبية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية الدور 5 شقة ب برج اجياد - امتداد شارع الجمعية الشرعية - خلف 

الثار بنها الجديدة - بنها -

477 - إي ايه اس لخدمة السيارات E.A.S for car service شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

12-02-2023 برقم ايداع    11752 ورقم قيد  202450    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لخدمة 

وصيانة وغسيل جميع أنواع السيارات  تجارة وتوزيع زيوت واكسسوارات 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 و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القليوبية قطعة الرض رقم 25 خلف سوق العبور -

478 - بيفاوند للستشارات الهندسية والتصميم befound شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

12-02-2023 برقم ايداع    11755 ورقم قيد  202452    مركز عام  عن - تقديم الستشارات الهندسية )

فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات  والدراسات المتعلقة بالتقييم 

بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة  الشركات العاملة فى 

مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته  التنفيذية(  - اعداد 

التصميمات الهندسية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 10071 - ش المعراج - زهراء المعادى -

479 - جى ام ايه واى اوفرسيز للتجارة العامة والتوريدات G M A Y شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت 

فى   12-02-2023 برقم ايداع    11757 ورقم قيد  202453    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 77 شارع عثمان بن عفان -
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480 - ايه او كيه اس للنقل AOKS TRANSPORTATION شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

فى   12-02-2023 برقم ايداع    11759 ورقم قيد  202454    مركز عام  عن النقل الجماعى البرى 

الداخلي للركاب والبضائع )عدا النقل السياحى(  ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب والبضائع والمهمات 

وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه ال بعد القيد  بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمة 

بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.  تجارة قطع غيار السيارات بكافة انواعها  ادارة 

وتشغيل مركز لخدمة وصيانة السيارات  ايجار واستئجار السيارات والمعدات واللت "فيما عدا التأجير 

التمويلي"  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 2 شارع مصطفى رمضان -

481 - بريما لمراكز الغوص PRIMA DIVING CENTER شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

12-02-2023 برقم ايداع    11786 ورقم قيد  202456    مركز عام  عن -إقامة وتشغيل مراكز الغوص 

والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها  -إقامة وتشغيل مراكز اللعاب المائية والنشطة المكملة لها أو المرتبطة 

بها.  -اقامة وتشغيل يخوت السفارى والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها  -ادارة و تملك وتأجير واستئجار 

الوحدات البحرية )القائمة بالفعل والسابق لها الحصول على التراخيص اللزمة(  -إقامة وتشغيل مارينا اليخوت  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة البحر الحمر مساكن منخفض التكاليف عماره رقم 28 - شقة رقم 7 - قسم اول الغردقة

Page 209 of 1644 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

482 - ذا مالتى وان للحلول الذكيه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    

11788 ورقم قيد  202457    مركز عام  عن - صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من 

أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و 

التعليم التكنولوجي .  - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف 

أنواعها .  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية 

وتشغيلها والتدريب عليها  .  - إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  - 

إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  - أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف 

أنواعها .  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  - أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل 

وتداول البيانات  - تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  - التصالت وخدمات النترنت  - المشروعات 

التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية  .  - 

إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من 

الجهات  المعنية  - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار 

الصناعية بعد الحصول على  ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  - مشروعات 

البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) 

ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  - إنشاء 

وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات 

والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم 

ريادة العمال.  - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما 

في ذلك رقمنه المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  التجارة العامة 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 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 36 ش الملتقى العربى - مساكن شيراتون -
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484 - غزي للخدمات التقنية Ghozzy Technology Services شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    11793 ورقم قيد  202459    مركز عام  عن النشطة داخل ق 72  

- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال 

تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  

- إنتاج 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  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين 

ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت 

المعلومات والتصالت وتطويرها.  - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات 

إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  النشطة خارج ق 72  - اقامة و تشغيل 

و ادارة مركز لعداد و تنمية و تدريب 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 فى مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(  مع افراد حسابات ماليه ومركز 

مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 41 ب - الدور الول - هيليوبلس جاردينز - 

شيراتون -

485 - عمر حامد عبدالحفيظ وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   12-02-2023 برقم 

ايداع    11794 ورقم قيد  202460    مركز عام  عن انشطه داخل قانون الستثمار 2017/72  اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع ونفخ وحقن عبوات زجاجية PET   انشطه خارج قانون الستثمار 2017/72  

التصدير  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة المنوفية القطعه رقم 27 ورش الصناعية السادسة -

487 - اف بلس ايه Furniture + Accessories F+A شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

12-02-2023 برقم ايداع    11797 ورقم قيد  202462    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا  تجارة الثاث واكسسواراته  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الرضي قطعة س 64 الشطر العاشر -
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496 - الهوارى باور للتدريب EL-HAWARY POWER شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

12-02-2023 برقم ايداع    11807 ورقم قيد  202472    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد 

وتدريب وتنمية الموارد البشرية  إقامة وتنظيم المعارض فيما عدا السياحية و المؤتمرات والحفلت العامة 

والندوات )بشرط استصدار التراخيص اللزمة  لكل معرض على حدة(.  اعداد الدورات التدريبية وإقامة وتنظيم 

ورش العمل.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الرضى عمارت نيركو - 31 ش الحضارة مع نجيب محفوظ الشطر 

الثالث -
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486 - ابراهيم بلتاجى فؤاد وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    

11795 ورقم قيد  202461    مركز عام  عن  انشطه داخل قانون 72 لسنه 2017 :  - اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع السفنج الصناعي  - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع طلمبات ومعدات المياه والصرف الصحي  - 

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل  - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه المواد الغذائيه  -إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع العطور والزيوت  - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع العبوات البلستيكيه  - اقامه وتشغيل 

مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن والصناعات الهندسيه  - اقامه وتشغيل مصنع لنشر وجلى الرخام والطوب 

السمنتى  - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزة وملبس الطفال والصباغه  - اقامه 

وتشغيل مصنع لتصنيع الورق والكرتون  - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الحذيه والجلود  - اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع الحذيه والجلود  - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث)معدنى وخشبى(  - اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع الومنيوم واللوميتال  - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات الصحيه  - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

الزجاج  - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع لتصنيع النجف وقواطع معدنيه  - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع كافه 

انواع العلف  - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه السمده والمبيدات السائله والبودره  - اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع الكيماويات  - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزه اللكترونيه والجهزة المنزلية والكهربائية 

ولمبات الليد  - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المواد اللصقه  -اقامه وتشغيل مصنع لفرز وتعبئه وتبريد 

الحاصلت الزراعيه والمواد الغذائيه  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنظفات الصناعية بكافة أنواعها  -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   اقامه وتشغيل المراكز التجاريه بالمناطق 

النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية 

والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة  شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  . 356 لسنة 2008  تخطيط وإقامة وتنميه المناطق 

العمرانية  المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم  استصلح 

وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  

في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري 

الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 

لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك 

لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  إقامة المزارع السمكية .  تربية جميع أنواع الدواجن والطيور 

سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  1- تربيه الخيول  2- الهندسه 

الوراثيه في المجالت النباتيه والحيوانيه  انشاء او اداره او تشغيل المدارس )فيما عدا الدوليه (  - إعداد 

الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية.  - إعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية 

للمشروعات.  - إنشاء البنية الساسية ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية.  - التسويق 

والترويج لراضي المنطقة الصناعية لجذب رؤوس الموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية.  - 

إنشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات.  - إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق 

والمنشآت بداخلها.  -أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف 

أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية  والدارية للمصانع.   انشطه خارج قانون 72 لسنه 2017 :  -إقامة وتشغيل 

وادارة مركز خدمة وصيانة السيارات.  - اقامه و تشغيل و اداره المخازن و المستودعات)عدا مخازن الكيماويات 

الخطره(.  -مقاولت بناء مجمعات صناعية وورش صناعية.  -التطوير العقارى.  -صيانة طلمبات ومعدات 

المياه والصرف الصحى  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتب 5-الدور الرابع -مول الفاروق -
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488 - السلسبيل للستثمار الزراعى شركة  رأس مالها 1,300,000.000 قيدت فى   12-02-2023 برقم 

ايداع    11798 ورقم قيد  202463    مركز عام  عن الستثمار الزراعى والتنمية من استصلح وتجهيز 

الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع  الراضي المستصلحة.  تربية جميع أنواع 

الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  تربية جميع أنواع الدواجن والطيور 

سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا .  التوريدات العمومية.  التصدير .  التوكيلت التجارية .  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها 

إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين 

المنظمة لهذا الغرض.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية الدور الثانى علوى - 82 شارع 15 مايو -

489 - الورا لتنظيم المؤتمرات والمعارض Allora Events Management شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    11799 ورقم قيد  202464    مركز عام  عن - 

إقامة و تنظيم المعارض عدا السياحية و المؤتمرات و الحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل 

معرض  على حده  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتب M06 الكائن بالطابق الرابع من العقار 100 - ش الميرغنى -

490 - ثرى ار ايه سليوشن للتجارة والتوريدات 3RA Solution  شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

12-02-2023 برقم ايداع    11800 ورقم قيد  202465    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا .  - التوريدات العمومية.  - توريد السيارات بكافة انواعها والكساحات و مواد البناء ومواد 

النظافة والمواد الكيماوية و المواد الغذائية .  - تجارة الدوات المكتبية .  ادارة المحلت التجارية.  ادارة محطات 

تموين السيارات .  تصنيع منتجات الفوم لدي الغير .  تعبئة و تغليف المواد الغذائية لدى الغير .  مقاولت اعمال 

التشطيبات .  - اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافيهات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و 

تقديم جميع أنواع  المأكولت و التيك اواى.  - اقامة وتشغيل وحدات الطعام المتنقلة .  اقامة وتشغيل مركز لخدمة 

وصيانة السيارات .  الصيانة المتنقلة للسيارات.  تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات 

والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال  والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية 

لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص  عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال 

ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 101 - مج 3 - خلف نادى جرين هلز -
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491 - هوبيز بي كريتيف Hobbies Be Creative شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

12-02-2023 برقم ايداع    11801 ورقم قيد  202466    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا .  - تجارة وتوزيع وتسويق ادوات وخامات الفنون والحرف اليدوية والمكتبية .  - التسويق .  

اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية.  تنظيم المعارض فيماعدا السياحية )بشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة(.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة قطعة 53 - داخل كابيتال مول - الدور الثاني - الحي الول - 

التجمع الخامس - -

492 - لكشري زوون لتجارة الخشاب Luxury zone شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

12-02-2023 برقم ايداع    11802 ورقم قيد  202467    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  تجارة وتوريد وتركيب الثاث والخشاب والستانلس  التصدير 

والتوكيلت التجارية.  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة 

التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة  أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 11 ش فتحي السيد - فرج يوسف -

493 - سامر حسين حرب و شريكه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    

11803 ورقم قيد  202468    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 16 ش الصلح الزراعى - عزبه الوالده-

494 - شرق النيل المحدودة لتجارة المناديل الورقية شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

12-02-2023 برقم ايداع    11804 ورقم قيد  202469    مركز عام  عن - تجارة المناديل الورقية  - 

تصدير المناديل الورقية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 5ش حليم واصف من دار السعادة -
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495 - سياتيل للتجارة والمقاولت شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    

11805 ورقم قيد  202470    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  - المقاولت 

العامة والمتخصصة والمتكاملة.  التوريدات العمومية.  التصدير والتوكيلت التجاريه.  - تلتزم الشركه باحكام 

القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس  الشركة اى حق فى 

مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما  ل يخل 

باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  إدارة المشروعات.  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 

بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 28 شارع محمد 

مقلد - المنطقة الثامنة - مدينه نصر اول - -

497 - محمد جابر للضيافة شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    11808 

ورقم قيد  202473    مركز عام  عن إقامة وتشغيل الكافيهات )الثابتة(.  تقديم خدمات الضيافة والكاترينج.  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 25 محمد مصطفى حمام متفرع من عباس العقاد - خلف مطعم ابو العز السورى - مدينه

نصراول -

498 - ماضو لللعاب اللكترونية MADO شركة  رأس مالها 460,000.000 قيدت فى   2023-02-12 

برقم ايداع    11821 ورقم قيد  202474    مركز عام  عن • ادارة وتشغيل الكافتريات الثابتة.  • ادارة 

وتشغيل مركز لللعاب اللكترونية )بلي ستيشن(.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة محل 6 عقار 31 ش احمد الصاوى - اول -

499 - هلب فود للغذية والمشروبات شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   12-02-2023 برقم 

ايداع    11822 ورقم قيد  202475    مركز عام  عن بيع وتوزيع المواد الخام الخاصة بمنتجات العصائر 

والمشروبات بجميع انواعهم والغذية.  الستيراد والتصدير.  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 

1982 فى شان سجل المستوردين, ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى  مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام  القوانين المنظمة لهذا الغرض.  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة العقار 216 القطاع الثانى - مركز المدينه - التجمع الخامس
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500 - اس دي ام ايه للمقاولت والتوريدات SDMA شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

12-02-2023 برقم ايداع    11823 ورقم قيد  202476    مركز عام  عن •المقاولت العامة.  •التوريدات 

العمومية.  •مقاولت اعمال البناء والتشطيبات.  •مقاولت اعمال الحفر والردم.  •تأجير المعدات )فيما عدا 

التأجير التمويلى(.  •توريد مواد البناء والمواد الغذائية ومستلزمات المصاعد ومستلزمات التكييف والجلود 

الطبيعية والصناعية ومستلزمات  الفنادق والرخام والجرانيت والسيراميك والعدد واللت والكيماويات 

ومستلزمات الديكور والسمنت والزلط والرمل  والسن والطوب والخرسانة الجاهزة والصاج والكروم 

والستانلس والنحاس واللومنيوم والورق والكرتون والبلستيك  والملبس الجاهزة والقمشة والدوات 

الكهربائية وادوات السباكة والدوات المكتبية وقطع غيار السيارات والمواد الخام  واجهزة الحاسب اللي 

ومستلزماتها واجهزة الهاتف المحمول ومستلزماتها والخشاب والثاث الخشبى والمعدنى  والزجاجى وادوات 

الورش والمصانع ومعدات الصيانة والصلح والجهزة الكهربائية والمنزلية والزجاج  والكسسوارات.  -توريد 

جميع انواع الخشاب  -توريد مستحضرات التجميل والمستلزمات والجهزة الطبيه والبيطريه  -توريد السمده 

الزراعيه  -توريد العدد واللت الميكانيكيه  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 25 ش ابراهيم شوقي - المنطقة الولى - مدينة نصر اول - -
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501 - السيد سعدا محمد وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    

11829 ورقم قيد  202477    مركز عام  عن  أنشطة من داخل ق 72 لسنة 2017 :  -اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع السفنج الصناعي  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع وصيانه طلمبات ومعدات المياه والصرف 

الصحي  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه المواد 

الغذائيه  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور والزيوت  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع العبوات البلستيكيه  -

اقامه وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن والصناعات الهندسيه  -اقامه وتشغيل مصنع لنشر وجلى الرخام 

والطوب السمنتى  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزة وملبس الطفال والصباغه  

-اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الورق والكرتون  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الحذيه والجلود  -اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع الحذيه والجلود  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث)معدنى وخشبى(  -اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع الومنيوم واللوميتال  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات الصحيه  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

الزجاج  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع لتصنيع النجف وقواطع معدنيه  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع كافه انواع 

العلف  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه السمده والمبيدات السائله والبودره  -اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع الكيماويات  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزه اللكترونيه والجهزة المنزلية والكهربائية ولمبات 

الليد  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المواد اللصقه  -اقامه وتشغيل مصنع لفرز وتعبئه وتبريد الحاصلت 

الزراعيه والمواد الغذائيه  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنظفات الصناعية بكافة أنواعها  -إقامة وتشغيل 

مصنع لفرز وتعبئة وتبريد الحاصلت الزراعية والمواد الغذائية   -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   -الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية 

والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة  شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  . 356 لسنة 2008  - إعداد الدراسات القتصادية 

والتخطيطية للمنطقة الصناعية  -إعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات  إنشاء البنية 

الساسية ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية  -التسويق والترويج لراضي المنطقة الصناعية 

لجذب رؤوس الموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية  -إنشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم 

جاهزة للمشروعات  إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها  أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات 

الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية  والدارية للمصانع  -

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. 

ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق 

الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  -تربية جميع أنواع الحيوانات , سواء كان 

ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  -تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك 

لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  -تربية الخيول.  -إقامة وتشغيل المزارع 

السمكية  -تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية 

والمناطق خارج  الوادى القديم ( .  -الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية  -تجارة الجملة والتجزئة 

لمواد البناء والصناعات الكيماوية والغزل والنسيج ومواد التعبئة والتغليف والصناعات الغذائية  و العطور 

والزيوت بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  -اقامة وتشغيل المراكز التجارية :بالمناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق خارج الوادي القديم  -انشاء او اداره او تشغيل المدارس  أنشطة من 

خارج ق 72 لسنة 2017 :   -إقامة وتشغيل وادارة مركز خدمة وصيانة السيارات  -اقامه و تشغيل و اداره 

المخازن و المستودعات)عدا مخازن الكيماويات الخطره(  -مقاولت بناء مجمعات صناعية وورش صناعية  -

مقاولت بناء مجمعات صناعية وورش صناعية  -التطوير العقارى  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتب رقم 2 -الدور 

الول - مول المهدى -
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502 - دفيلوبمنت اند بيوند لستشارات الطاقة المتجددة  Development and Beyond شركة  رأس 

مالها 1,000.000 قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    11835 ورقم قيد  202478    مركز عام  عن 

تقديم الستشارات فى مجال الطاقة المتجددة )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة 

بالتقييم  بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات 

العاملة في مجال  الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( 

.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة عقار رقم 5/2  -شارع 221 - دجله المعادى -

503 - ام ايه تى ان اليكتريك MATN Electric شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   

12-02-2023 برقم ايداع    11838 ورقم قيد  202480    مركز عام  عن تجارة وتوزيع قطاعات المعادن 

بكافة انواعها واشكالها والجهزة الكهربائية والدوات الكهربائية والمولدات والمحركات  الكهربائية والكابلت 

والمستلزمات الكهربائية بكافة انواعها.  مقاولت العمال الكهربائية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 7 عطفة طاحون - الموسكى -

504 - ميلنو لصناعة الديكور Milano Decoration شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

12-02-2023 برقم ايداع    11841 ورقم قيد  202481    مركز عام  عن -: أنشطة داخل قانون 72 لسنة 

2017  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الديكورات والكرانيش والفوم والبولى يوريثان والبلستيك والكرتون.  - 

تجارة الجمله و التجزئة )بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة(.  -: أنشطة خارج قانون 72 لسنة 

2017  - التوريدات العمومية.  - التصدير.  * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية طريق القاهره اسكندرية الزراعى - بجوار السيد المكاوى - كفر مناقر 

- بنها -

505 - ابتسم لقامه و تشغيل المنشأت الطبيه شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   2023-02-12 

برقم ايداع    11845 ورقم قيد  202482    مركز عام  عن اقامة وتشغيل المراكز الطبية التشخيصية أو 

العلجية. بشرط أن تقدم 10 % سنويا بالمجان من الحالت التي يتم تقديم  الخدمة الطبية أو العلجية او 

التشخيصيه لها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 12 ش ابراهيم صبرى -
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506 - أر أس كيه للستشارات المحدودة RSK Consulting Limited شركة  رأس مالها 10,000.000 

قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    11851 ورقم قيد  202485    مركز عام  عن التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات 

المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال  والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة 

الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص  عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته 

التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 3 شارع مصطفى كامل - مربع رقم 1226 - مساكن شيراتون -

507 - ريج أول لتسجيل مستحضرات التجميل Reg All شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

12-02-2023 برقم ايداع    11854 ورقم قيد  202486    مركز عام  عن إنهاء اجراءات تسجيل 

مستحضرات التجميل امام الجهات المختصة.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 9 شارع حنا النميرى -

508 - هيفى كلين للنظافة HEAVY CLEAN شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

12-02-2023 برقم ايداع    11857 ورقم قيد  202487    مركز عام  عن تقديم خدمات النظافة للمنشأت 

بكافة انواعها .  وعلى الخص غسيل السجاد والثاث والمسابح ومكافحة الحشرات والقوارض والتعقيم ومكافحة 

الفيروسات وتنظيف  الوجهات الزجاجية وخزنات المياه وتلميع الرخام وتنظيف مابعد التشطيب .  المقاولت 

اعمال وصيانة التكييفات والسباكة والكهرباء .  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات 

العمومية .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 21 ذاكر حسين - الحى السابع -

509 - بولتري هاوس لتجارة المواد الغذائية Poultry house for food trading شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    11863 ورقم قيد  202488    مركز عام  عن تجارة 

وتوزيع وتسويق المواد الغذائية  تعبئة وتغليف وتصنيع المواد الغذائية لدى الغير  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 197 مجمع الديار 

- شارع 33 التجمع الخامس-

510 - كوليب للمقاولت QULEEP شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   12-02-2023 برقم 

ايداع    11867 ورقم قيد  202489    مركز عام  عن المقاولت العامه المتكامله و المتخصصه  التوريدات 

العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة الدور الرضى على اليمين - عماره  D   11 -كمبوند المعادى جاردنز- الهضبه الوسطى -
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511 - بايلوت للحاق العمالة Pilot شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    

11870 ورقم قيد  202491    مركز عام  عن 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 على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 29 - 

شارع الجيش - عزبة كامل صدقى القبلية - سلح المهندسين - المعصرة -

526 - تي اي ام للتسويق العقاريT.I.M شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   12-02-2023 برقم 

ايداع    11940 ورقم قيد  202509    مركز عام  عن التسويق العقاري  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 29 كمال الدين حسين - الميرية 

-

512 - آل غنيم للمعدات الصناعية. Ghoneim For Industrial Equipment CO شركة  رأس مالها 

2,000,000.000 قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    11876 ورقم قيد  202492    مركز عام  عن 

توريد وتركيب و تجارة وتوزيع قطع الغيار الهندسية و المعدات الصناعية .  تصنيع وصيانة السيور لدى الغير .  

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية.  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 

121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين  وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق 

فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص  اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل 

يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 304 - عمارةF -مساكن شيراتون حى الملتقى العربى - 

الماظة -

513 - دى ار للتصميم والديكور D.R DESIGNS شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

12-02-2023 برقم ايداع    11882 ورقم قيد  202493    مركز عام  عن اعداد تصميمات الجرافيك 

والديكور .  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  تصنيع مواد الديكور لدى الغير  التوريدات 

العمومية .  وعلى الخص توريد الديكورات .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية الدور الول علوى - شقة 4 - عمارة الحاج 

عبدا على العيسوى - ش عبد الغنى محمد متفرع

من شارع اتريب الرئيسى - بنها اتريب -
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514 - البلسم للستصلح الزراعى شركة  رأس مالها 10,470,000.000 قيدت فى   12-02-2023 برقم 

ايداع    11887 ورقم قيد  202494    مركز عام  عن استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي 

تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي 

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس الري 

بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية 

رقم 356 لسنة  2008 . تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو 

إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم. إقامة المزارع السمكية بما تشمله من أقفاص بحرية واستزراع سمكي تكاملي 

ومفرخات بحرية. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 32 عمارات العبور -صلح سالم

515 - ريكاب للستثمار السياحى Recap For Tourism Investment شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    11908 ورقم قيد  202495    مركز عام  عن ادارة 

وتملك وتشغيل الكامبات والموتيلت والخيام البدوية .  - ادارة وتملك وبيع وايجار و استئجار وتشغيل يخوت 

السفارى والوحدات البحرية والمراكب )القائمة بالفعل والسابق  الحصول لها على تراخيص (والنشطة المكملة 

والمرتبطة بها .  - تملك وادارة مراكز اللعاب المائية والنشطة البحرية )اكواسنتر( ومراكز الغوص والكايت 

سيرف .  مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقية و شروط وإجراءات 

الترخيص بها .  اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم السياحية الثابتة و الكافتريات السياحية الثابتة لتقديم جميع أنواع 

المشروبات)عدا  الكحولية(و تقديم جميع أنواع المأكولت و التيك اواى.  إقامة وتشغيل وادارة المحلت التجارية.  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة البحر الحمر قطعه رقم 5/أ - النجع البحرى - امام مرينا مرسى علم -

516 - سكوتيا للستثمار العقارى SCOTIA شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   

12-02-2023 برقم ايداع    11913 ورقم قيد  202496    مركز عام  عن : نشاط داخل قانون 72 لسنه 

2017  -الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم.  

-أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات.  : نشاط خارج قانون 72 لسنه 2017  -المقاولت 

العامة.  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة حجرة رقم 2 - شقة رقم 1 - الدور الثانى - 9 ش عبدالرازق السنهورى
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517 - فانتوم للتشييد والبناء شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    

11923 ورقم قيد  202497    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة  - مقاولت اعمال 

تشييد والبناء  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 3054 - المعراج 

العلوى - الدور الول - شقة 12 -

518 - بلك ريفر لصناعة الملبس الجاهزة BLack River شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

12-02-2023 برقم ايداع    11924 ورقم قيد  202498    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الملبس الجاهزة والجينز  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية الطابق الثانى - القطعة رقم 10 - بلوك رقم 20007 - المتداد الغربى 

-

519 - لقمه حلبيه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    11926 ورقم 

قيد  202499    مركز عام  عن - أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 :  - تجاره الجمله والتجزئه )بالمناطق 

النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة(.  - أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 :  - إقامة و تشغيل و ادارة 

المطاعم الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع المأكولت و  التيك اواى.  * مع 

اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة محل تجارى رقم 

120 - نموذج 4 - قطاع C -السوق الشرقى - مدينة الرحاب - التجمع الول -

520 - تاركو لخدمات الشحن Tarco for Shipping Services شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   12-02-2023 برقم ايداع    11928 ورقم قيد  202501    مركز عام  عن - الشحن البحري والجوي 

للبضائع  - الشحن البري الداخلي والدولي للبضائع  ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب والبضائع 

والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او خارجه ال بعد القيد  بسجل الناقلين واستخراج الترخيص 

بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 3 - الدور الول - بالعقار رقم 1 شارع 

احمد شكري - متفرع من شارع محمود

بسيوني - التحرير -
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521 - كام للستثمار التجاري شركة  رأس مالها 4,000,000.000 قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    

11929 ورقم قيد  202502    مركز عام  عن ادارة المشروعات  اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة 

والكافتريات لتقديم كافة انواع المشروبات الساخنة والباردة وتقديم جميع انواع  المأمولت والتيك اواي "فيما عدا 

المشروبات الكحولية وفيما عدا المطاعم العائمة"  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 الوحدة رقم D6 -بحديقة سلح التلميذ - تقاطع شارع جرجس جريس والشهيد سيد زكريا - 

مساكن شيراتون -

522 - ميرشنت للتوكيلت التجارية Merchant For Commercial agencies شركة  رأس مالها 

1,000,000.000 قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    11934 ورقم قيد  202504    مركز عام  عن - 

التجارة العامة والتوزيع والتسويق فيما هو مسموح به قانونا.  - التوريدات العمومية.  - استغلل العلمات 

التجارية )الفرانشيز(.  • التصدير والتوكيلت التجارية.  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في 

شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة  أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  - 

فرز وتدريج وتشميع وحفظ وتبريد وتعبئه وتغليف ومعالجه وغربلة وتجفيف الحاصلت الزراعية بكافة انواعها 

لدى  الغير.  • تقديم الستشارات وخدمات الدعم الفنى للمشروعات والشركات )فيما عدا ما يتعلق بأسواق 

الوراق المالية وكذا  الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال 

والستحواذ وكذا الستشارات  المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها في المادة 27 من  قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 8 ش نخلة 

المطيعى - متفرع من ابو بكر الصديق -

523 - اي بي تن للتصدير EP TEN شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   12-02-2023 برقم 

ايداع    11936 ورقم قيد  202505    مركز عام  عن تصدير الحيوانات والطيور الحية الليفة ومستلزماتها 

واكسسوارات تدريب الحيوانات والطيور الليفة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 7 - عمارة 218 - دجلة المعادي

524 - ان ام اى للتسويق العقارى  N M A REAL STATE شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

12-02-2023 برقم ايداع    11937 ورقم قيد  202506    مركز عام  عن - التسويق العقارى  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة عمارة 135 جاردينيا 3- القاهرة الجديدة -
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525 - ظافر للدعاية والعلن شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    

11939 ورقم قيد  202508    مركز عام  عن الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية.  

التسويق العقارى.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 26 شارع احمد فخرى - الدور الرابع - شقة 403 - مدينة نصراول -

527 - الممر للتوزيع شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    11942 

ورقم قيد  202510    مركز عام  عن تجاره و توريد ورق الكرتون و الكريلك  التوريدات العمومية  التوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 64 ش الثوره -

528 - ايار لينسز Ayar Lenses شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   12-02-2023 برقم 

ايداع    11978 ورقم قيد  202515    مركز عام  عن انهاء اجراءات تسجيل مستحضرات التجميل و 

المطهرات و المبيدات و العلف السائلة و البودرات امام الجهات  المختصة و تصنيع كل ما سبق لدى الغير  *

التوريدات العمومية.  *حق استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز(  *إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية 

الموارد البشرية  *تجارة وتوزيع مستحضرات التجميل بكافة أنواعها  *اعداد الدراسات والبحاث العلمية  *

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   *التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير  *تجارة وتوزيع 

مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات  العلف 

ومنتجات العناية الشخصية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما سبق لدى الغير.  *الهندسة الوراثية في 

المجالت النباتية والحيوانية.  *تقديم خدمات الستعلم الميداني عن الشركات والشخاص )عدا الستعلم 

الئتماني(.  *التعليم عن بعد.  *إدارة المشروعات )مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان 

شركات الدارة الفندقيه و شروط و  اجراءات الترخيص بها(.  *التصدير والتوكيلت التجارية  -تلتزم الشركه 

باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول  ينشئ 

تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات  المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  الستيراد وعلى الخص استيراد 

العدسات اللصقة بكافة انواعها وملحقاتها تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنه  1982 فى شان سجل 

المستوردين ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص  اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا والخص تجارة وتوزيع العدسات اللصقة بكافة انواعها ومستلزماتها  و 

ملحقاتها  تصنيع العدسات اللصقة ومستلزماتها وملحقاتها لدى الغير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 33 شارع محمد رفعت -
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533 - الملكية للضيافة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    12023 

ورقم قيد  202521    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات.  تقديم خدمات الضيافة 

)الكاترينج(.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عماره 13 شارع عدلى خلف البنك المركزى - الدور الرضى - وسط البلد

529 - نيو ام اي ان للتجارة والتوزيع NIW M E N شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

12-02-2023 برقم ايداع    11982 ورقم قيد  202516    مركز عام  عن انهاء اجراءات تسجيل 

مستحضرات التجميل و المطهرات و المبيدات و العلف السائلة و البودرات امام الجهات  المختصة و تصنيع 

كل ما سبق لدى الغير  * التوريدات العمومية.  * حق استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز(  * إقامة وتشغيل 

مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  * تجارة وتوزيع مستحضرات التجميل بكافة أنواعها  * اعداد 

الدراسات والبحاث العلمية  * التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   * التعبئة والتغليف والتخزين 

لدى الغير  * تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة 

أنواعها واضافات  العلف ومنتجات العناية الشخصية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما سبق لدى 

الغير.  * الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  * تقديم خدمات الستعلم الميداني عن الشركات 

والشخاص )عدا الستعلم الئتماني(.  * التعليم عن بعد.  * إدارة المشروعات )مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و  اجراءات الترخيص بها(.  * التصدير والتوكيلت 

التجارية  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله 

التجاريه , ول  ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات  المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  * تجارة وبيع 

وتسويق لحوم النعام وتصنيعها وتجميدها لدى الغير.  * تجارة وبيع وتسويق جلود النعام وتصنيعها لدى الغير.  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 4ش عبدالعزيز عتيق - النزهه الجديده -

530 - اونيسوبر للستثمار العقارى ONISUPER شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

12-02-2023 برقم ايداع    11991 ورقم قيد  202517    مركز عام  عن الستثمار العقارى بالمدن 

والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم.  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 14 شارع ابراهيم 

الرفاعى - قسم مدينه نصر اول
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531 - مون ليت ديزاين للديكور والتوريدات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2023-02-12 

برقم ايداع    12010 ورقم قيد  202518    مركز عام  عن التوريدات العمومية.  المقاولت العامة.  مقاولت 

اعمال التشطيبات والديكور واعمال الصيانة للمبانى والمنشآت.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة قطعة 1 - بلوك 55 - شارع 21 

نجاتى سراج - المنطقة الثامنة -

532 - بريتيش للتطوير  British Development شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   

12-02-2023 برقم ايداع    12013 ورقم قيد  202519    مركز عام  عن • التطوير العقارى.  • تجارة 

وتوريد مستلزمات ومواد البناء.  • انشاء وادارة وصيانة المولت التجارية.  • مقاولت انشاء مبانى المستشفيات 

والمراكز الطبية.  • إقامة وتشغيل وادارة مركز لخدمة وصيانة وتموين السيارات.  • اقامة وتشغيل وادارة 

المطاعم الثابتة والكافيتريات.  • اقامة وتشغيل وادارة دور الحضانة للطفال.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتب 4 الدور الرابع بالمبنى 

الدارى c - قطعة 332 - القطاع الثالث - مركز المدينة - ش التسعين - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - أول

534 - تراد ام اينت لللعاب الترفيهيه TRADE M INT شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

13-02-2023 برقم ايداع    12111 ورقم قيد  202524    مركز عام  عن - انشاء و ادارة الملهى الترفيهية 

للطفال.  - اقامة وتنظيم الحفلت الموسيقية العامة والعروض الترفيهية .  -اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و 

الكافيهات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع  المأكولت و التيك اواى  بيع 

الهدايا التذكارية .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة البحر الحمر 12 شارع النصر - عمارة اولد بطاطا - اول -
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535 - سيناكسز للستثمار والتطوير العقارى SYNAXIS شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

13-02-2023 برقم ايداع    12112 ورقم قيد  202525    مركز عام  عن تجارة وتوريد وتركيب الزجاج 

 UPVCواللومنيوم ومستلزماتهم بكافة انوعها.   . تجارة وتوريد وتركيب البلستيك والبلستيك المقوى

ومستلزمتهم بكافة انواعها  تخطيط وإقامة المدن العمرانية الجديدة  تخطيط واقامة المناطق العمرانية وتجهيزها 

بجميع المرافق والخدمات ,.  الستثمار العقارى .  شراء وبيع وتأجير وامتلك الراضي بهدف تقسيمها 

وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد  اقامه المنشآت عليها واقامه المباني والوحدات 

السكنية والتجارية والدارية والترفيهية لتمليكها او تأجيرها او اداراتها  او استغللها لحسابها او لحساب الغير  

تقديم الستشارات الهندسية)فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة 

زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال 

الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  اعداد 

التصصميمات الهندسية .  التطوير العقارى .  إدارة المشروعات .  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 

2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  ادارة الموانى البريه 

والبحريه .  المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  المقاولت المتخصصة فى اعمال الحفر والردم و واعمال 

التشيد والبناء والبنية التحتية والكهروميكانيكية وانشاء الطرق  الحرة والسريعة والرئيسية .  القيام باعمال 

الديكورات والتشطيبات .  القيام بأعمال تنسيق وصيانة وادارة وتجميل الحدائق والطرق والميادين )اللند سكيب(  

التوريدات العمومية .  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  التوكيلت التجارية والتصدير .  - 

تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس 

الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية 

التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي 

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري 

بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية 

رقم 356 لسنة  . 2008  تقديم خدمات رجال العمال )فاكس - تصوير مستندات - كتابة كمبيوتر - تليفون(  

إقامة وتنظيم المعارض ) فيما عدا السياحية ( والحفلت العامة والمؤتمرات )بشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لكل  معرض على حدة(.  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  اقامة وتشغيل الفنادق ) 

الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه  بذلك سواء كانت 

خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الثالث - 3 عمارات العبور - صلح سالم 

-
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536 - كيميت للحلول الذكيه  Kimit شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم 

ايداع    12113 ورقم قيد  202526    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - 

التوريدات العمومية  - تجارة وتوريد خامات البطاقات الذكيه وماكينات التكويد والترقيم على المنتجات وجميع 

مستلزماتها من احبار ومذيبات  وقطع الغيار الخاصه بها وصيانتها.  - التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام 

القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى 

مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  

باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 1 - عقار رقم 2 ش البساتين - كورنيش النيل -

OSDA INDUHSTRIAL  537 - او اس دي ايه لصناعة خيوط الحياكة الصناعية والمنسوجات

SEWING THREAD & TEXTILES شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2023-02-13 

برقم ايداع    12114 ورقم قيد  202527    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع خيوط الحياكة 

الصناعية والمنسوجات   اقامة وتشغيل مصنع لصباغة وتدوير خيوط الحياكة من اللياف الصناعية و القطنية 

100 %  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجهيز وتقطيع اقمشة غير منسوجة "فازلين"  اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع خيوط بوليستر متضخمة تراقيم متنوعة  اقامة وتشغيل مصنع لتدوير وزوي وتطبيق خيوط متنوعة  

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجهيز وتعبئة وتغليف جلتين  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 224 شارع احمد عصمت - جسر السويس -

538 - اجوا للستثمار التجارى شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    

12115 ورقم قيد  202528    مركز عام  عن التصدير .  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة عقار رقم 18 - شارع عبدالسلم الشوال - كوتسيكا -

539 - الشادن للفنادق AL Shadan Hotels شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   2023-02-13 

برقم ايداع    12116 ورقم قيد  202529    مركز عام  عن اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت 

والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه  بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او 

رياضية او تجارية او ثقافية , واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على  ال يقل مستوى الفنادق 

والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى مساحه  الوحدات 

المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 17 ش قصر 

النيل الدور الثالث - -
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540 - ايليفين للتصميمات ELEVEN DESIGNS شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

13-02-2023 برقم ايداع    12118 ورقم قيد  202530    مركز عام  عن - أعداد التصميمات الهندسية 

والديكور والتشطيبات  - التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الول - فيل 70 البنفسج 4 - التجمع الول -

541 - جدوع للمقاولت العمومية شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    

12120 ورقم قيد  202531    مركز عام  عن المقاولت العمومية المتكاملة  التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا.  التوريدات العمومية.  التصدير .  اعداد دراسات الجدوى .  التوكيلت التجارية .  تلتزم 

الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  

اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما 

ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  إدارة المشروعات .  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 

2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 37 شارع محمد 

كامل حسين - النزهة الجديدة -

542 - بى تى أيه أس للمقاولت والتوريدات B.T.A.S شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

13-02-2023 برقم ايداع    12123 ورقم قيد  202532    مركز عام  عن - المقاولت العامة.  - مقاولت 

اعمال المبانى والتشطيبات واعمال الحفر والردم.  توريد مواد البناء ومستلزمات المصاعد ومستلزمات التكييف 

ومستلزمات الفنادق و الرخام والسيراميك وحديد التسليح و  العدد واللت والسمنت والزلط والرمل والسن 

والطوب والخرسانة الجاهزة والدوات الكهربائية و ادوات السباكة  والثاث المعدنى و الخشبى والزجاج .  

ايجار واستئجار المعدات فيماعدا التأجير التمويلى .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 1 شارع محمد مصطفى - المنطقة الولى - اول 

عباس - اول -

543 - سينيور ترافيل للحاق العمالة و النقل Senior Travel شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت 

فى   13-02-2023 برقم ايداع    12125 ورقم قيد  202533    مركز عام  عن - الحاق العمالة المصرية 

للعمل بالداخل.  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  - التوريدات العمومية.  - المقاولت العامة.  

- تأجير واستئجار السيارات )فيما عدا التأجير التمويلي والليموزين(.  - النقل البري الداخلى للركاب فيما عدا 

النقل السياحي والرحلت.  ول يتم مزاوله نشاط النقل البري للركاب )الدخلى - الدولى( أوالبضائع )الدخلى - 

الدولى( والمهمات وخدمات النقل داخل  القطر المصري او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج 

الترخيص بمزاوله النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى  الداخلى والدولى.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 50 ش احمد الصاوى - متفرع 

من مكرم عبيد -
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544 - أف بى للمقاولت العامة F P شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم 

ايداع    12129 ورقم قيد  202534    مركز عام  عن المقاولت العامة.  مقاولت اعمال التشطيبات و 

الديكور بكافة انواعها .  مقاولت تجهيز الملعب الرياضية .  التوريدات العمومية.  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 236 الدور 

الثالث - برج منارة الزيتون - 115 شارع سليم الول - حلمية الزيتون -

545 - بيكو جروب للخدمات التجارية والستشارات  O GROUPلBEEK شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    12131 ورقم قيد  202535    مركز عام  عن 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية .  تجارة وتوريد منتجات اللحوم 

والدواجن .  ادارة وتشغيل المطاعم الثابتة والكافتريات .  ادارة وتشغيل محلت الجزاره .  تقديم الستشارات )

فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال  والستحواذ 

وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص  

عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  التوكيلت التجارية .  - تلتزم الشركة 

بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق 

فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  

باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 9 ى تنفيذ الحكام - متفرع من ش الخمسين -

546 - موودز لقامة وتنظيم الحفلت والمؤتمرات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

13-02-2023 برقم ايداع    12132 ورقم قيد  202536    مركز عام  عن - إقامة و تنظيم المؤتمرات و 

الحفلت العامة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 30 محمد نجيب -

547 - او اس جي لدارة المطاعم OSG شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم 

ايداع    12133 ورقم قيد  202537    مركز عام  عن تشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة الوحدة رقم 201 - الطابق الثاني - بالعقار رقم 38 حي الملتقى العربي - شيراتون المطار -
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548 - احمد صبرى ابو الهم للمقاولت والتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

13-02-2023 برقم ايداع    12136 ورقم قيد  202538    مركز عام  عن المقاولت العامة  تأجير السيارات 

)عدا النقل السياحى والليموزين(  التوريدات العمومية  توريد السمنت والرمل والزلط والصاج والحديد والكروم 

والستانلس والنحاس واللمونيوم وجميع انواع الورق  والكرتون وتوريد جميع انواع البلستيك والملبس 

والقمشه والدوات الكهربائية وادوات السباكه والدوات المكتبية  وقطع غيار السيارات والعدد والمعدات 

والدوات وجميع المواد الخام وتوريد اجهزة المحمول  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية 27 شارع النتاج -بجوار مسجد الرحمن -

549 - الوبيض لدارة الفنادق Elopayd شركة  رأس مالها 99,000,000.000 قيدت فى   

13-02-2023 برقم ايداع    12137 ورقم قيد  202539    مركز عام  عن الدارة والتسويق السياحي للفنادق 

والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية.  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات 

الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  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.  إقامة وتشغيل وإدارة وتأجير المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع 

المشروبات وتقديم جميع أنواع المأكولت  والتيك اواى.  تقديم خدمات الكاترينج.  اقامة وتشغيل وادارة مركز 

تجميل للعناية بالبشرة والشعر والجسم )دون إجراء عمليات جراحية(.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 3 أ ابراج المعادى ستار - 

كورنيش النيل -

D S T Consulting And Real Estate  550 - دى اس تى للستشارات والتسويق العقارى

Marketing شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    12138 ورقم قيد  

202540    مركز عام  عن الستثمار والتسويق العقارى .  تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية 

والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال  والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص  عليها في المادة 27 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 152 - حى 1 - منطقة 5 - التجمع الخامس -

551 - لنوفيا للفراح شركة  رأس مالها 40,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    12140 

ورقم قيد  202541    مركز عام  عن اقامه و تشغيل و اداره قاعات الفراح و المناسبات  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة ك 34 طريق مصر السويس- امام بوابات السويس -
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552 - ليب للصناعات التجميلية Leap cosmeceuticals شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت 

فى   13-02-2023 برقم ايداع    12141 ورقم قيد  202542    مركز عام  عن بيع وتوزيع وتسويق 

وتسجيل مستحضرات التجميل والعطور والبرفانات والمستلزمات الطبية )فيما عدا الدوية( وتصنيع  كل ماسبق 

لدى الغير  التصدير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 7 الياسمين 7 التجمع الخامس

553 - الفضاء الخارجي للتوريدات العمومية outside space for general supplies شركة  رأس 

مالها 5,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    12142 ورقم قيد  202543    مركز عام  عن 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 65 ش حافظ بدوى مدينة نصر 

أول -

554 - كومفي أند كوزي لتصنيع الثاث والخشاب والتوريدات والمقاولت Comfy and Cozy شركة  

رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    12143 ورقم قيد  202544    مركز 

عام  عن انشطة قانون 72 لسنة 2017  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث الخشبى بكافة انواعه والخشاب  

تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديده  انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - 

توريد الثاث والخشاب  - المقاولت العامة  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون 

الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة المحل رقم)UP-A001-B( -بالمركز التجاري دا أورب مول - الكائن بمحور الشهيد - 

امتداد محور المشير طنطاوي -

555 - ماتدور للتوريدات العامة والمقاولت شركة  رأس مالها 25,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم 

ايداع    12144 ورقم قيد  202545    مركز عام  عن المقاولت العامة  التوريدات العمومية  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 47 شارع عباس العقاد -

556 - الكرامات للتشييد والبناء شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    

12145 ورقم قيد  202546    مركز عام  عن المقاولت العامة  المقاولت المتخصصة  المقاولت المتكامله 

والتشييد والبناء  التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 18 شارع عباس العقاد -
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557 - باليو للحلول الرقمية Palio شركة  رأس مالها 25,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    

12146 ورقم قيد  202547    مركز عام  عن 1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من 

أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و 

التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف 

أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية 

وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- 

إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف 

أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات 

نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - التصالت وخدمات النترنت  11 -

إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  12 - النشطة المتعلقة بتحويل 

المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي والثقافي 

والفني.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة وحدة ادارية بالدور 12 ع 4 شارع 151 -

558 - يونيكنس للنظافة والتطهير Uniqueness شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

13-02-2023 برقم ايداع    12149 ورقم قيد  202548    مركز عام  عن تقديم خدمات النظافة والتطهير 

للمبانى والمنشات ومكافحة الحشرات والفات  اقامة وتشغيل مركز لخدمة وصيانة المبانى والمنشآت  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة شقة 6 مجمع أ مدخل 2-1 شارع ادهم -

559 - كرى وان سى للتجارة العامة Cri One C شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   2023-02-13 

برقم ايداع    12152 ورقم قيد  202549    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة البحر الحمر شقة B3- منتجع G CRIBS -الجونة -

560 - اسكروبيان للمقاولت العامة والتوريدات العمومية Scorpion شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   13-02-2023 برقم ايداع    12156 ورقم قيد  202551    مركز عام  عن المقاولت العامة  التوريدات 

العمومية  - توريد الغذية والمشروبات )عدا الكحولية(  اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافيهات  إقامة 

وتنظيم المعارض )عدا السياحية( والندوات المؤتمرات )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على 

حدة(.  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  - اعداد الدراسات العلمية  تجارة وبيع 

الخردة واللواح المعدنية للطرق وجميع انواع الخشاب  - بيع وتوريد المستلزمات والجهزة الطبية )عدا 

الدوية(  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 313 شارع بورسعيد -
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561 - دايمابيرد لخدمات التعهيد Dymabird شركة  رأس مالها 70,000.000 قيدت فى   2023-02-13 

برقم ايداع    12157 ورقم قيد  202552    مركز عام  عن - تقديم خدمات التعهيد  - أعمال تصميم وإنتاج 

البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات وتشغيلها والتدريب عليها .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة ق 20 - بلوك 6 - منطقة 11 -

562 - كريستال جارد للواح الحماية Crystal Guard شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

13-02-2023 برقم ايداع    12158 ورقم قيد  202553    مركز عام  عن بيع وتوريد وتركيب الواح 

الحمايه من زجاج وبلستيك كلدين بجميع انواعها واشكالها ومستلزماتها والديكورات  الخاصة بها وخامات عزل 

الصوب الزراعية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 25 شارع العروبة - مدينة الحرار -

563 - روائع للتسويق السياحى شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    

12159 ورقم قيد  202554    مركز عام  عن الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية 

والقرى السياحية.  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما 

ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  تقديم خدمات رجال العمال )فاكس - تصوير مستندات - كتابة كمبيوتر 

- تليفون(.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة الدور الرضى - عقار رقم 7 ج - شارع ابن سندر - حمامات القبة -

564 - حواس للمقاولت والتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2023-02-13 

برقم ايداع    12160 ورقم قيد  202555    مركز عام  عن المقاولت العامة .  التوريدات العمومية .  التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الثانى - فوق الرضى - عقار 8 - مربع 20 شارع الشهيد 

مجدى فهمى - مساكن حلمية

الزيتون -

565 - أس كيه واى تكس للملبس S.K.Y Tex شركة  رأس مالها 400,000.000 قيدت فى   

13-02-2023 برقم ايداع    12167 ورقم قيد  202558    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الملبس الداخلية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية الدور الول فوق الرضى - مصنع بالقطعة 13 بلوك 13038 - المنطقة 

الصناعية الولى -
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566 - الرامح جروب للتجارة و التصنيع شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم 

ايداع    12212 ورقم قيد  202560    مركز عام  عن نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017:  -اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع العصائر بكافة انواعها.  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مركزات العصائر.  -اقامة وتشغيل مصنع 

لتعبئة وتغليف كافه المواد الغذائية.  -اقامة وتشغيل مصنع لفرز وتجهيز وتهيئة وتدريج الخضروات والفاكهه.  

تجاره الجمله والتجزئه لكافة المواد الغذائية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  -اقامة وتشغيل 

المراكز التجارية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية 

ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية  والدارية للمصانع.  -التسويق 

والترويج لراضي المنطقة الصناعية لجذب رؤوس الموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية.  -إنشاء 

مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات.  إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت 

بداخلها.   نشاط خارج قانون 72 لسنه 2017:  -تصنيع المنتجات الغذائية لدى الغير.  -التصدير والتخليص 

الجمركي.  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

المنوفية بقطعة الرض الصناعية رقم ) 226 , 227 ( - بمحور المنطقة الصناعية السابعة

567 - الكتروجرين للتشييد والبناء Electro Green شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

13-02-2023 برقم ايداع    12227 ورقم قيد  202562    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتخصصة 

والمتكاملة ومقاولت التشييد والبناء. التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا. التوريدات العمومية. 

اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية . يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 28 عمارات النزهه - التجمع الثالث - القطامية

568 - تراي فيجن للخدمات الطبيه Tri Vision for Medical Service شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    12242 ورقم قيد  202563    مركز عام  عن 

توريد المستلزمات الطبيه والمعمليه للمستشفيات والمعامل وبنوك الدم )عدا الدويه(  تجهيز المستشفيات والمعامل 

المتخصصه للتحاليل الطبيه ومراكز الشعه بمختلف انواعها ووحدات علج امراض الدم  والمناعه والورام 

وبنوك الدم  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 9275 - ش هدى شعراوي -

569 - عرابي للخدمات الطبيه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    

12244 ورقم قيد  202564    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وإداره المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو 

العامة وما تضمه من أنشطة داخليه علجية أو طبية  بشرط أن تقدم 10 % سنويا بالمجان من عدد السرة التي 

يتم شغلها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 14 مساكن ضباط الشرطه - جسر السويس -
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570 - ايسكاب اواى لدارة الصول العقارية Escape Away شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

13-02-2023 برقم ايداع    12245 ورقم قيد  202565    مركز عام  عن التسويق العقارى.  تأجير 

واستئجار وادارة وتملك الوحدات السكنية والفندقية والتجارية والدارية.  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 

لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  إدارة المشروعات.  

- إدارة الصول العقارية.  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و 

وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الرضى - شقة رقم 4 - عقار رقم 20 - 

شارع نخله المطيعى -

571 - عامر ستيل شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    12249 ورقم 

قيد  202567    مركز عام  عن تجارة خامات الستانلس  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة ش ترعة أسكندر - بجوار كوفى شوب الصقر - 

كفر ابو صير -
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Pluto Business Payment Services  572 - بلوتو بزنس لتقديم خدمات الدفع اللكترونى

Provider شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    12252 ورقم قيد  

202568    مركز عام  عن 1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و 

تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  

2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال 

تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها 

.  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي 

الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج 

وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  

9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى 

تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - 

إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من 

الجهات  المعنية .  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و 

القمار الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - 

مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) 

ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - 

إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز 

الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال 

التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات 

إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي والثقافي والفني.  تقديم الستشارات فى مجال تكنولوجيا 

المعلومات)فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة  بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال 

والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في  مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  تقديم خدمات الدفع اللكترونى.  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة الدور الخامس - مبنى رقم 55 - شارع 18 امام بوابة 3 نادى المعادى الرياضى - سرايات

المعادى -

573 - كاروتس للدعاية والعلن CARROTS شركة  رأس مالها 40,000.000 قيدت فى   

13-02-2023 برقم ايداع    12254 ورقم قيد  202569    مركز عام  عن الدعاية والعلن بكافة الوسائل 

المسموعة والمقروءة والمرئية .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 409 البنفسج - عمارات التسعين الشمالى - التجمع الخامس -
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574 - القاهرة الخديوية لدارة الفنادق شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم 

ايداع    12257 ورقم قيد  202571    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  - ادارة المشروعات  

الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 38 ميدان الفلكى -

575 - شركة عشتار جروب للتسويق ISHTAR GROUP شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

13-02-2023 برقم ايداع    12258 ورقم قيد  202572    مركز عام  عن - التسويق  - التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  -إقامة و تنظيم المعارض عدا السياحية و المؤتمرات 

و الحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض  على حده  - التسويق العقاري  - تقديم 

الستشارات العقارية )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات  

والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية 

لنشطة  الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال 

ولئحته  التنفيذية(  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 110 ش جسر السويس -

576 - جابر احمد حنفى حسين وشريكية شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم 

ايداع    12267 ورقم قيد  202582    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحذية الرياضية  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة ش مؤسسة الزكاة - عزبة ميخائيل

577 - كاسيرو لدارة وتشغيل المطاعم Casero شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

13-02-2023 برقم ايداع    12268 ورقم قيد  202583    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  - 

شراء وبيع وتوريد كافة أنواع الوجبات والمشروبات عدا الكحولية  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا  - التوريدات العمومية  - التوكيلت التجارية  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان 

تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة محل بالدور الرضى عقار 97 ش السيد الميرغنى -
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578 - ام ار كيه لنشاء وإدارة الكافيهات والمطاعم M R K شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

13-02-2023 برقم ايداع    12270 ورقم قيد  202584    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم 

الثابتة والكافتريات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 6 شارع مسجد مجد السلم عزبة النخل الشرقية -

579 - روكيت للستثمار السياحى Rocket For Touristic Investment شركة  رأس مالها 

100,000,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    12274 ورقم قيد  202585    مركز عام  

عن الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية  مع مراعاه القرار الوزارى 

رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  اقامة 

وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه  

بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية , واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها 

على  ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد 

اجمالى مساحه  الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة البحر 

الحمر مكتب رقم 3 - الدور الثانى - عقار رقم 149 مبارك 6 -

580 - اف اند بى كو للتوكيلت التجارية F & B CO شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   

13-02-2023 برقم ايداع    12278 ورقم قيد  202586    مركز عام  عن -اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم 

و الكافيهات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع  المأكولت و التيك اواى.  

التوريدات العمومية.  التوكيلت التجارية .  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم 

اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة مبنى S 10-محور السادات - اتجاه الرحاب -

581 - زخرة للستثمار العقارى شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    

12310 ورقم قيد  202591    مركز عام  عن الستثمار العقارى .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 17 شارع الجهورى -
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582 - يونكس للتسويق العقارى شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    

12311 ورقم قيد  202592    مركز عام  عن التسويق العقارى.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتب رقم 3 - شقة رقم 113 - 

الدور الحادى عشر - برج كوين بلزا - شارع انور المفتى

خلف طيبه مول -

ISSA GROUP FOR CAR TRADING AND  583 - عيسى جروب لتجارة وتاجير السيارات

RENTAL شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    12342 ورقم قيد  

202593    مركز عام  عن تجارة السيارات .  تأجير واستئجار السيارات ) فيما عدا الليموزين ( .  تقديم 

خدمات رجال العمال )فاكس - تصوير مستندات - كتابة كمبيوتر - تليفون(  إقامة وتشغيل وإدارة مركز تجميل 

للعناية بالبشرة والشعر والجسم )بيوتي سنتر( وفيما عدا أجراء العمليات الجراحية.  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة محل بالدور 

الرضى - عقار 97 - الدكتور محمد حسين هيكل - المنطقة السادسه -

584 - محمد معتصم عبدالبديع لتشغيل المشغولت والستيراد والتصدير شركة  رأس مالها 2,000,000.000 

قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    12367 ورقم قيد  202595    مركز عام  عن انشطة داخل قانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017: اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المجوهرات والمشغولت الذهبية واللماس 

وتشكيل وتشغيل المعادن الثمينه . ول يتم مزاولة النشاط ال بعد الحصول على الموافقة اللزمة من مصلحة دمغ 

المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية. انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017: الستيراد والتصدير.  تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين, 

ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها 

من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض. مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة 

ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 87  شارع المام على متفرع من ميدان السماعيلية
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585 - طرق للحلول الرقمية ToRoq شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم 

ايداع    12373 ورقم قيد  202596    مركز عام  عن النشطة داخل ق 72  - النقل الجماعي داخل ومن 

وإلى المدن والمجتمعات العمرانية, بالضوابط التية:  -أل يقل الحد الدنى للطاقة النقلية عن ) 300 ( مقعد 

للمشروع.  -أن تكون السيارات المستخدمة جديدة, ولم يسبق ترخيصها أو استعمالها.  -أن يتم تسيير السيارات 

بالغاز الطبيعي, ول يجوز استيراد سيارات تعمل بالديزل لهذا الغرض.  - توفير جراجات وورش صيانة 

للشركات داخل المدن الجديدة.  - أن يكون موقع إدارة النشاط داخل المجتمع العمراني الجديد.  - التزام الشركات 

بتحديد خطوط ومواعيد السير لسياراتها على أن تعتمد من إدارة المرور المختصة.  - وضع لوحات إرشادية على 

مقدمة السيارة موضحا بها خط السير.  - اللتزام بشروط وضوابط وزارة النقل من حيث الحمال والطوال 

والشروط والضوابط الخرى.  - اللتزام بشروط المحافظة على البيئة ومنع التلوث.  - النقل البري للبضائع بما 

في ذلك النقل العابر للحدود والنقل عن طريق السكك الحديدية.  - النقل المبرد للبضائع والثلجات الخاصة بحفظ 

الحاصلت الزراعية, والمنتجات الصناعية, والمواد الغذائية ومحطات  الحاويات والمحطات التبادلية وصوامع 

الغلل, ويشمل ذلك تملك واستئجار النقل المبرد أو المجمد للبضائع, والثلجات  الخاصة بحفظ الحاصلت 

الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها, ومحطات الحاويات,  وصوامع حفظ 

وتخزين الغلل, ويدخل ضمن جميع النشطة المشار إليها خدمات الشحن والتفريغ اللزمة لمباشرة أي  منها.  

ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب )الداخلي / الدولي( أو النقل البري للبضائع )الداخلي / الدولي( 

والمهمات  وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص 

بمزاولة النشاط من جهاز  تنظيم النقل البري الداخلي والدولي  - 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.  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  - تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول 

البيانات.  - التصالت وخدمات النترنت.  - 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.  النشطة خارج ق 72  - التوريدات العمومية  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي 

مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 3 تقسيم هيئة الرقابة الدراية - ش الخمسين - برج الحجاز - 

الدور الرابع - زهراء المعادى -
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586 - فينيسيا للستثمار التجارى Venesia For Commercial investment شركة  رأس مالها 

100,000,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    12400 ورقم قيد  202601    مركز عام  

عن • التنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن واستخراجها وعلى الخص خام الذهب.  • استغلل المناجم 

والمحاجر.  • ادارة المشروعات.  مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة 

الفندقية و شروط وإجراءات الترخيص بها.  • ادارة المولت والمراكز التجارية.  الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى 

شان سجل المستوردين  وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها 

إل بعد الحصول على التراخيص  اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين 

المنظمة لهذا الغرض  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  • اقامة وتشغيل 

الفنادق )الثابتة( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكملة او المرتبطة  بذلك 

سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية.  - اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة 

والكافتريات.  • شراء وبيع وتأجير واقامة وصيانة الوحدات الدارية والسكنية والتجارية.  - إنشاء مباني مصانع 

بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات.  - إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها.  - 

إعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية.  - إعداد الدراسات القتصادية والهندسية 

والتكنولوجية للمشروعات.  - إنشاء البنية الساسية ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية.  - 

الستثمار والتطوير العقارى .  - إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس.  • تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية 

وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات.  • المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة فيل 2 كليوباترا 

اسكوير - قطعة ارض رقم 4 - الحى الثانى - منطقة التوسعات الشرقية - 6

اكتوبر

587 - روف للستثمار التجارى ROV شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   14-02-2023 برقم 

ايداع    12525 ورقم قيد  202604    مركز عام  عن التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة البحر 

الحمر الوحدة M8-C411 -منتجع مانجروفى رسيدنس - الجونة -

588 - ليوبيتس للتجارة Leopets Trading شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2023-02-14 

برقم ايداع    12526 ورقم قيد  202605    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  

تسويق مستلزمات الحيوانات الليفة.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة البحر الحمر عقار رقم 28 /ح - تقسيم الهلل - الدهار -
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589 - ماجيك فور ميديكال اند دينتال شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    

12527 ورقم قيد  202606    مركز عام  عن التجارة وتوريد المستلزمات الطبية والجهزة الطبية وعلي 

الخص أجهزة عيادات السنان فيما عدا الدوية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 2 - بلوك 7 - ش 1 مجاورة 4 - المشروع 

المريكى -

590 - ثري ام وايت روكيت للستيراد والتصدير 3M WHITE ROCKET  شركة  رأس مالها 

2,000,000.000 قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    12528 ورقم قيد  202607    مركز عام  عن 

الستيراد والتصدير  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين ول ينشئ 

تأسيس الشركة اى حق فى  مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام  القوانين المنظمة لهذا الغرض.  التجارة العامة والتوزيع وعلى الخص 

تجارة مستلزمات الكمبيوتر وجميع المشتقات واحبار الطابعات ونقاط البيع وورق  الطباعة  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 10 شارع سليمان مصطفى - من شارع ذاكر حسين - الحي العاشر -

591 - مود دفيلوبمنتس للمحتوى الرقمي MOD Developments شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   14-02-2023 برقم ايداع    12530 ورقم قيد  202608    مركز عام  عن  انشطة من داخل ق 72 

لسنة 2017 :  - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  

- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها 

والتدريب عليها  .  - 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  -النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة 

وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  انشطة من خارج ق 72 لسنة 

2017 :   - التسويق اللكترونى  -اعداد دورات تدريبية  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة محل 13 عمارة 16 ابراج عثمان متوسط كورنيش النيل -
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592 - تن وود لتصنيع الثاث Ten Wood شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

14-02-2023 برقم ايداع    12531 ورقم قيد  202609    مركز عام  عن  انشطة من داخل ق 72 لسنة 

2017 :  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث والمنتجات الخشبيه والخشاب   انشطة من خارج ق 72 لسنة 

2017 :  -الستيراد  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين , ول ينشئ 

تأسيس الشركة اى حق فى  مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام  القوانين المنظمة لهذا الغرض .  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الرضى وحدة 46 محور ابراهيم عرابى 

-

593 - كوفي يورز Coffee Yours شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   14-02-2023 برقم 

ايداع    12532 ورقم قيد  202610    مركز عام  عن تشغيل وادارة المطاعم والكافيهات )عدا العائمه( لتقديم 

المأكولت والمشروبات )عدا الكحوليه( وتقديم خدمات الضيافه  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عمارة 5 - ب 1 - مجموعة 13 

- مدينتي -

594 - هيتوسيتي للتدفئة المركزيه Heatocity شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

14-02-2023 برقم ايداع    12533 ورقم قيد  202611    مركز عام  عن - تجارة وتوريد انظمة التدفئة 

المركزيه  - التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال 

الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 22 ش محمد مقلد - متفرع من مصطفى النحاس - المنطقة الثامنه -

595 - انكلين للمنتجات الجلديه Enkelin شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   14-02-2023 برقم 

ايداع    12535 ورقم قيد  202612    مركز عام  عن تجارة المنتجات الجلديه وتصنيعها لدى الغير  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة شقة 2 - فيل 371 - النرجس 1 - التجمع الخامس - -
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596 - اس ايه ال لدارة وتشغيل المطاعم والكافيهات SAL شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

14-02-2023 برقم ايداع    12536 ورقم قيد  202613    مركز عام  عن اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و 

الكافيهات )عدا العائمه( لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع  أنواع المأكولت و التيك اواى  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة فيل رقم 18 ب ش 251 - دجله -

597 - الوعد للحلول المتكاملة The Promise Integrated Solutions شركة  رأس مالها 

200,000.000 قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    12537 ورقم قيد  202614    مركز عام  عن -

التوريدات العمومية  - تقديم الستشارات )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية 

والستشارات والدراسات  المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

الوراق المالية لنشطة الشركات  العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 3 المنطقة الرابعة - مساكن شيراتون -

598 - ديدوز اند اس للمقاولت العامه Dedos &s شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

14-02-2023 برقم ايداع    12539 ورقم قيد  202615    مركز عام  عن المقاولت العامة  التوريدات 

العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 48 طريق النصر - امتداد رمسيس 2 -

599 - لوبيد لبيع و شراء الوحدات السكنيه LOUBID شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

14-02-2023 برقم ايداع    12540 ورقم قيد  202616    مركز عام  عن بيع و شراء الراضى والوحدات 

السكنيه  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة مدينتى - مجموعه 11 عماره 18 - شقه 34 - التجمع الول -
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600 - نكست جين للحلول التقنية كندا NextGen Tech Solutions Canada شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    12541 ورقم قيد  202617    مركز عام  عن 

أنشطة من داخل قانون الستثمار  - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات 

بمختلف أنواعها .  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات 

اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  - إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  - إنشاء 

وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  - أنشطة من 

خارج قانون 72 لسنة 2017 :  - تقديم خدمات الصيانة لشبكات النترنت وشبكات البنية التحتية اللكترونية.  * 

مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار.  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

- M2 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الوحدة رقم

فى 53 مول كابيتال خلف المحكمة - الدور الثانى - التجمع الخامس- -

601 - تو ايه للضيافه Two A شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    

12542 ورقم قيد  202618    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات )عدا العائمه(  

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  إقامة وتنظيم المعارض )عدا السياحيه( 

والمؤتمرات والحفلت العامه )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض  على حدة(.  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 17 ش احمد تيسير - أرض الجولف -

604 - تراسل تك لعمال شبكات الحاسب اللي Tarassul Tec شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت 

فى   14-02-2023 برقم ايداع    12546 ورقم قيد  202621    مركز عام  عن توريد وتركيب جميع 

المستلزمات الخاصة بشبكات الحاسب اللي والتصالت وكاميرات المراقبه وشبكات التيار الخفيف  مع مراعاة 

قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 7ب ش عدنان الراوي - ارض الجولف -

605 - ان اى سى اتش ايه للستشارات العقارية N.I.C.H.E Consulting For Real Estate شركة  

رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    12547 ورقم قيد  202622    مركز عام  

عن التسويق العقارى  تقديم الستشارات العقارية)فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات 

المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس  المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة 

الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته 

التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 2 عمارات اول مايو -
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606 - بلزا لدارة الصول العقارية Plaza شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   2023-02-14 

برقم ايداع    12548 ورقم قيد  202623    مركز عام  عن التسويق العقارى  - إدارة الصول العقارية  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة ع 151 الندلس1/2 -شقة 1 الدور 3 - ش التسعين الجنوبى امام بوابة 1 ميفيدا - التجمع الخامس-

602 - ديبسكوب لعلوم الفضاء Deepscope for space science شركة  رأس مالها 20,000.000 

قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    12543 ورقم قيد  202619    مركز عام  عن  أنشطة داخل قانون 

72 لسنة 2017 :  1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و 

تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال 

التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم 

وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- 

إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات 

وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير 

النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ 

و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في 

تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات 

نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية.  

13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد 

الحصول  على ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث 

والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات 

التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة 

مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات 

والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية 

ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى 

رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي والثقافي والفني.  تجاره الجمله والتجزئه المناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديدة  انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 :   تصنيع حامل التليسكوب لدى الغير  التوريدات 

العمومية.  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 5 شارع رشاد كشك الفريد عزبة النخل -
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603 - نور الهدى للنقل الدولى شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    

12544 ورقم قيد  202620    مركز عام  عن - الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية  

- تقديم الخدمات اللوجستيه من الشحن والنقل البرى الداخلى والدولى للبضائع  - التصدير  ول يتم مزاولة نشاط 

النقل البري للركاب )الداخلي / الدولي( أو النقل البري للبضائع )الداخلي / الدولي( والمهمات  وخدمات النقل 

داخل القطر المصري أو خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاولة النشاط من جهاز  

تنظيم النقل البري الداخلي والدولي  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة 

الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 2 - مبنى رقم 1 متفرع من ش 

مصطفى كامل - ش مؤنس افندى -

607 - فيتا للتصدير Vita شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    

12549 ورقم قيد  202624    مركز عام  عن - تجارة و توزيع وتسويق الدوية البشرية ومستحضرات 

ومستلزمات التجميل و الجهزه الطبيه و المستلزمات الطبية  -تجارة و توزيع الكتب  - تسويق وتجارة وتوزيع 

المنتجات والمحاصيل الزراعية و الفواكهة و الخضروات بكافة انواعهم  -التجارة العامة والتوزيع والتسويق و 

التصدير 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 الغربية 1 ش شكري القواتلي اعلي شركه فودافون 

الدور الخامس -

608 - اتش اند ام جاست سماش للضيافة H&M Just Smash شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

فى   14-02-2023 برقم ايداع    12550 ورقم قيد  202625    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.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 54 شارع مركز المعلومات -

609 - ايه كى سى للتجارة والتوريداتA K C شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-14 

برقم ايداع    12551 ورقم قيد  202626    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

.  التوريدات العمومية.  التوكيلت التجارية .  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم 

اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 49 كامل صدقى - الفجالة -
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610 - باور رووتس دى اى للسمدة والمخصبات Power Roots DI شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    12552 ورقم قيد  202628    مركز عام  عن التوريدات العمومية.  

التصدير.  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي 

المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن 

تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  تقديم الستشارات الزراعية 

)فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  رأس المال والستحواذ 

وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص 

عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  تجارة السمدة والمخصبات الزراعية.  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 8 شارع محمد انيس -

611 - اسيل تريدنج كمبانى للتوريدات العامة Aseel Trading Company شركة  رأس مالها 

15,000.000 قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    12553 ورقم قيد  202629    مركز عام  عن 

التوريدات العمومية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 7 - عمارة 218 - دجلة المعادى -

612 - دكو ستوديو  De`co. studio شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   14-02-2023 برقم 

ايداع    12554 ورقم قيد  202630    مركز عام  عن تقديم الستشارات الهندسية)فيما عدا الستشارات 

القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات 

المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 

من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  اعداد التصميمات والرسوم الهندسية والمعمارية  مقاولت 

أعمال الديكورات الداخلية والخارجية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

-B مبنى BM1 اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحدة

قطعة 332 القطاع الثالث شارع التسعين الجنوبي التجمع الخامس -

613 - اس كى ار للتوريدات العمومية S.K.R شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2023-02-14 

برقم ايداع    12555 ورقم قيد  202633    مركز عام  عن المقاولت العامة  التوريدات العمومية وعلى 

الخص توريد الحديد والخشب والرخام والبلستيك واللمونيوم وقطع غيار السيارات والورق  والحبار 

والقمشة والملبس الجاهزة والمواد الغذائية والدوات الكهربائية واكسسوارات الهاتف المحمول  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة الدور الرابع - مول عنابة - التجمع الخامس-
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614 - بورقان للمقاولت العامة والتوريدات شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   14-02-2023 برقم 

ايداع    12556 ورقم قيد  202634    مركز عام  عن المقاولت العامة  التوريدات العمومية  اقامة وتشغيل 

مصنع لعادة تدوير البلستيك  التجارة اللكترونية عبر النترنت  استزراع الراضي .  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 2 - 

بالعقار المقام على قطعة الرض رقم 1033 - المجاورة الثامنة - الشروق -

615 - ماركت لتنظيم المعارض وتأجير معداتها Market شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

14-02-2023 برقم ايداع    12557 ورقم قيد  202635    مركز عام  عن تنظيم المعارض فيما عدا 

السياحية )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة(.  التجارة والتسويق اللكتروني عبر 

النترنت  - تأجير معدات المعارض فيما عدا التأجير التمويلي  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  

- التوريدات العمومية  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

-M10وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتب

الكائن بالطابق الرابع - 100 ش سيد الميرغني -

616 - انفنتو للحلول التكنولوجية INVENTO شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2023-02-14 

برقم ايداع    12558 ورقم قيد  202636    مركز عام  عن - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات 

وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد 

البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  - إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة 

من صوت وصورة وبيانات .  تقديم الستشارات في مجال نظم المعلومات )فيما عدا الستشارات القانونية 

والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم  بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال  الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  إقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة )فيما عدا المعارض 

السياحية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة  لكل معرض على حدة(.  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب 

وتنمية الموارد البشرية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مبنى 11 ج / 4 - تقسيم اللسلكي -

617 - اول اون اوك لتجارة الملبس الجاهزة Owl On Oak شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

14-02-2023 برقم ايداع    12559 ورقم قيد  202638    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة الملبس الجاهزة  - التجارة اللكترونية عبر النترنت  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 58 شارع القصر العينى - الدور الثالث -
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 Dreams For Petroleum Services & Supplies618 - الحلم للخدمات البترولية و التوريدات

شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    12560 ورقم قيد  202639    

مركز عام  عن التصدير.  توريد المواد الغذائية ومهمات المن الصناعى والبطاريات والكاوتش والثاث المكتبى 

ومواد البناء والدوات الصحية  والسيراميك والجهزة اللكترونية والكهربائية .  اقامة وتشغيل مركز لعداد 

وتدريب وتنمية الموارد البشرية.  تأجير المعدات فيماعدا التأجير التمويلى.  التنقيب عن الخامات التعدينية 

واستخراجها.  تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف وتشمل :  - صيانة آبار البترول 

وتنشيطها  - - صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية  - حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة 

لغراض البترول .  - العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة  - معالجة السطح من الترسيبات  - 

الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج  - الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي  الوساطة فى 

انهاء الجراءات الدارية امام الجهات الغير حكومية .  المقاولت العامة.  التوريدات العمومية.  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القليوبية عقار بجوار الكوبرى العلوى - شارع البحر - طريق مسطرد ابو زعبل - قرية سرياقوس -

الخانكه -

619 - اليجانت لخدمات النظافه ELEGANT شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   2023-02-14 

برقم ايداع    12562 ورقم قيد  202641    مركز عام  عن - تقديم خدمات النظافة للمبانى والمنشات .  - 

توريد مستلزمات النظافه.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 5ش الزهار - من ش ابراهيم حسني -
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620 - ستارت اب استوديو لتكنولوجيا المعلومات start up studio شركة  رأس مالها 50.000 قيدت فى   

14-02-2023 برقم ايداع    12563 ورقم قيد  202642    مركز عام  عن 1- صناعة تكنولوجيا المعلومات 

و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد 

و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم 

لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال 

التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - 

التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك 

براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم 

خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية.  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه 

محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من الجهات 

المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية 

والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار 

وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز 

نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات 

والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة المتعلقة 

بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي 

والثقافي والفني.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عمارة رقم 5575 الحى 4 الهضبة الوسطى -

635 - منير كمال جرس وشريكيه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    

12596 ورقم قيد  202657    مركز عام  عن - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية بجميع 

انواعها  - اقامة وتشغيل مصنع لتشغيل وتشكيل المعادن بكافة انواعها  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 60 ش شبرا -

636 - السيد احمد امين احمد وشريكته شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   14-02-2023 برقم 

ايداع    12600 ورقم قيد  202659    مركز عام  عن - أنشطة داخل قانون 72 لسنة  2017 :  - تجاره 

الجمله والتجزئه )بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة(.  - أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 :  - 

المقاولت العامة.  * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 26 شارع احمد فخرى - الدور 3 -

637 - حمد السعيد للتجارة والتوريدات شركة  رأس مالها 2,000.000 قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    

12604 ورقم قيد  202661    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات 

العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 55 شارع ابو حيان التوحيدي - الحي السابع -
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621 - كيو درايف للبرمجة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    

12564 ورقم قيد  202643    مركز عام  عن 1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من 

أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و 

التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف 

أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية 

وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- 

إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف 

أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات 

نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - التصالت وخدمات النترنت  11 - 

المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم  

الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول 

علي ترخيص من الجهات  المعنية.  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه 

واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه 

والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء 

والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 

لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء 

وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - 

حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت 

وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي والثقافي والفني.  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 6 ميدان طلعت 

حرب الدور الول -

622 - اروما جروب لتجارة ماكينات الطباعة ولوازمها شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

14-02-2023 برقم ايداع    12566 ورقم قيد  202644    مركز عام  عن تجارة ماكينات الطباعة ولوازمها 

وقطع غيارها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 22 ب شارع الجمهورية -

623 - ملذ للتطبيقات واللعابMalaz in apps and games شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت 

فى   14-02-2023 برقم ايداع    12567 ورقم قيد  202645    مركز عام  عن - اعداد البرامج والتطبيقات 

اللكترونية  - تصميم اللعاب اللكترونيه  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 3ش المراغى -
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624 - بيست ديل للتوريدات العمومية Best deal شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   

14-02-2023 برقم ايداع    12568 ورقم قيد  202646    مركز عام  عن التوريدات العمومية  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 12 عمارات العبور -صلح سالم -

625 - ترنتك للبرمجيات والتسويق الرقمى TRANTECH شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

14-02-2023 برقم ايداع    12569 ورقم قيد  202647    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.  -أعمال التوصيف والتصميم 

والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.  -التسويق اللكترونى عبر النترنت  -بيع وتجارة الجهزة 

اللكترونية  -الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية  ادارة وتنظيم المعارض )عدا 

السياحيه( والفعاليات)بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة(.  تقديم الستشارات الدارية 

وفي مجال التدريب)فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم  بمناسبة زيادة رأس 

المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال  الوراق 

المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 78 ش على امين 

-

626 - منه غنيم للمشغولت اليدوية Menna Ghonaim Handicrafts شركة  رأس مالها 1,000.000 

قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    12570 ورقم قيد  202648    مركز عام  عن تصميم المشغولت 

اليدوية بكافة انواعها وتجارتها وتوزيعها.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 34 شارع 21 - ارض الجولف -

627 - حسام حسن توفيق للمقاولت والتوريدات إتش إتش تى شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

14-02-2023 برقم ايداع    12571 ورقم قيد  202649    مركز عام  عن المقاولت العامة.  توريد حديد 

التسليح والرمل والزلط وصاج كروم واستلس والملبس والقماش وادوات كهربائية وادوات سباكة وجميع  انواع 

الخشاب ومستلزمات طبية)فيماعدا الدوية( و مبيدات حشرية واجهزة الكمبيوتر .  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية 3 شارع الجامع 

- اخر سوق المنيل - البنزينة -
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628 - ايه.ال.ار.ايه للدوات المنزليه A.L.R.A شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

14-02-2023 برقم ايداع    12572 ورقم قيد  202650    مركز عام  عن - تجارة الجهزه والدوات 

المنزليه  - التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عمارة رقم 5 - شارع ال 17 القديم - متفرع من شارع ال 27 - النزهه 

- 2

629 - أيه أر بى لقطع غيار السيارات A.R.B شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   

14-02-2023 برقم ايداع    12573 ورقم قيد  202651    مركز عام  عن -تجارة قطع غيار السيارات  -

تجارة الجملة والتجزئة  -اقامة وتشغيل مركز لخدمة وصيانة السيارات و تغيير زيت السيارات  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة بلوك 7 مدخل 1 مساكن ايديال -

630 - تيكيبت TECYPT شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    

12575 ورقم قيد  202652    مركز عام  عن التصدير  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

وعلى الخص تجارة الملبس الرياضية والقطان  تقديم الستشارات فى مجال تكنولوجيا المعلومات )فيما عدا 

الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة  بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في  مجال الوراق المالية المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  بيع المنتجات الزراعية ومشتقاتها مثل الفواكه 

والخضروات المجففة والمربات والعصائر  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 24 شارع الشهيد مصطفى رياض -

631 - يوسف عبدالباسط لصناعة الحلويات Yousef Abdul Paset شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    12576 ورقم قيد  202653    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الحلويات بكافة انواعها.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة غرفة ادارية رقم 2 - شقة 3 - عقار رقم 28 - شارع مكرم عبيد 

- مدينة نصراول - - -
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632 - جولينك للكسسوارات Goolink شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   14-02-2023 برقم 

ايداع    12578 ورقم قيد  202654    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

وعلى الخص تجارة وتوزيع الساعات ومستلزماتها والكسسوارات  والخردوات  - التوريدات العموميه  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القليوبية 28 ش زينهم صقر - بجوار نادي بهتيم -

633 - هايتس ايجيبت اكسبو للفعالياتHieghts Egypt Expo شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

14-02-2023 برقم ايداع    12585 ورقم قيد  202655    مركز عام  عن إقامة وتنظيم المعارض )عدا 

السياحيه( والمؤتمرات والفعاليات )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على  حدة(.  إدارة 

المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد 

بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  التصدير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 21 ش نجاتي سراج - المنطقة الثامنه -

634 - كوربريت للستشارات المالية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   14-02-2023 برقم 

ايداع    12587 ورقم قيد  202656    مركز عام  عن تقديم الستشارات المالية)فيما عدا الستشارات القانونية 

والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس  المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتب 4 وحدة ادارية الدور 12 - عقار رقم 4 - شارع 151 -

638 - تي سي اتش للمشروبات T C H شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   14-02-2023 برقم 

ايداع    12646 ورقم قيد  202664    مركز عام  عن اعداد وتجهيز وتوريد الوجبات والمأكولت 

والمشروبات " فيما عدا المشروبات الكحولية"  اقامة وادارة وتشغيل وحدات الطعام المتنقلة  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة الدور الرضي بالعقار رقم 7 - شارع وهدان -
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639 - اوزوميد للتصنيع الدوائي  Ozomed شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2023-02-14 

برقم ايداع    12699 ورقم قيد  202667    مركز عام  عن تجارة وتوزيع المستحضرات الطبية 

ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائية والكيماويات الطبية والدوية والمنظفات  وتصنيع كل ما سبق لدى 

الغير  التصدير والتوكيلت التجارية.  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال 

الوكالة التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة  أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 3 شارع عبد المتجلي الحي العاشر -

640 - كيه ايه بى اتش للستشارات المالية K.A.B.H شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

14-02-2023 برقم ايداع    12729 ورقم قيد  202668    مركز عام  عن • تقديم الستشارات المالية 

والقتصادية وفى مجال ادارة العمال والموارد البشرية )فيما عدا الستشارات القانونية  والستشارات 

والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق  المالية 

لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال  

ولئحته التنفيذية (.  • اعداد دراسات الجدوى للمشروعات.  • ادارة المشروعات.  مع مراعاة القرار الوزاري 

رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقية و شروط وإجراءات الترخيص بها.  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتب 204 مبنى 

جيريك كامبس - ميدان التحرير

641 - جى اتش ام دى لمنتجات البلستيك G H M D FOR PLASTIC PRODUCTS شركة  رأس 

مالها 300,000.000 قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    12747 ورقم قيد  202674    مركز عام  

عن انشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 :   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات والمواد البلستيكية واكياس 

البلستيك .  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .   انشطة خارج قانون 72 

لسنة 2017 :  التوريدات العمومية .  -على الخص توريد اكياس البلستيك .  مع افراد حسابات ماليه ومركز 

مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 1 - قطعة 294 - مجاوره 6 - اسكان 

عائلى - التجمع الول -
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642 - ويلز للستشارات الهندسية وادارة المشروعات WILLS شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

14-02-2023 برقم ايداع    12753 ورقم قيد  202675    مركز عام  عن تقديم الستشارات الهندسية . 

إدارة المشروعات. مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما 

ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها . يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 1 شارع التسعين الجنوبي - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - 

أول

 TECH MAHINDRA EGYPT TECHNOLOGIES 643 - تك ماهيندرا ايجيبت للتكنولوجيا

شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    12873 ورقم قيد  202676    

مركز عام  عن أنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي  -أعمال التوصيف والتحليل والتصميم 

للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  -أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء 

قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  -إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره 

المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  -إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  -أعمال التوصيف 

والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.  -إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  -أعمال 

التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  -تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات  -إقامة وتشغيل 

وصيانة شبكات نقل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة  -خدمات النترنت وخدمات القيمة المضافة بعد 

الحصول على ترخيص من الجهات المعنية  -انشاء وإدارة الحاضنات العلمية والتكنولوجية  -إنشاء وإدارة مراكز 

التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  -إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات 

المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  -تقديم الستشارات في كافة المجالت )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 فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال  ولئحته التنفيذية( .  -شراء وبيع وتوريد 

البرامج والجهزة والمعدات  -اقامة وتشغيل وادارة مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية.  -اعداد 

البحاث العلمية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 24 شارع الطيران

644 - ماكوس للمحاجر MAKOS شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   14-02-2023 برقم 

ايداع    12875 ورقم قيد  202678    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتخصصة.  إستغلل المحاجر.  

التوريدات العمومية.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  تشغيل وإدارة محطات تموين السيارات 

بالوقود.  الستيراد والتصدير.  - تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين, 

ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى  مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها 

من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام  القوانين المنظمة لهذا الغرض.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك 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 رقم 1 - دور ارضى 

منخفض - مدخل 2 - مول السرايا - 44 المحور المركزى

Page 259 of 1644 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

645 - طارق فوزى امام وشريكيه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    

12898 ورقم قيد  202679    مركز عام  عن  أنشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017: تجارة 

الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة للمواد الغذائية. أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 

72 لسنه 2017:  اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا 

الكحولية( وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك أواي. تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 132 ش السيد الميرغنى

THREE HUNDRED SIXTY FOR  646 - ثلثمائه وستون لتجارة الجهزة والمعدات

EQUIPMENT TRADING شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    

12927 ورقم قيد  202681    مركز عام  عن توريد وتركيب الجهزة اللكترونية للمنشآت من الداخل فقط من 

)كاميرات المراقبة - اجهزه النذار - البوابات اللكترونية  ومعدات السلمة واطفاء الحريق والنظمة 

الكهروميكانيكية( والصيانة المتنقلة لما سبق. مع مراعاة قرار وزير الدفاع  والنتاج الحربي رقم 64 لسنه 

2003  الستيراد والتصدير.  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين, 

ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى  مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها 

من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام  القوانين المنظمة لهذا الغرض.  المقاولت العامة  تقديم الستشارات 

فى مجال تكنولوجيا المعلومات )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة  بالتقييم بمناسبة 

زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في  مجال 

الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  بيع وتوريد 

وتركيب انظمه تكنولوجيا المعلومات واجهزة ومعدات الحاسب اللى ولوازمه والصيانه المتنقلة لها  أعمال 

التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  -أعمال تصميم وإنتاج 

البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  -إنتاج 

المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  -إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية.  -أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.  -أعمال التوصيف والتصميم لشبكات 

نقل وتداول البيانات  -تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات  -التصالت وخدمات النترنت  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة الوحدة الدارية 25 بالدور الثانى بالبرج ) O120( المقام على قطعة الرض رقم )N1( تقسيم الستثمار 

بمنطقة القطامية بمشروع ) وان القطامية (
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647 - أفريقيا لند للبحث والتطوير Africa land for Research & Development شركة  رأس 

مالها 10,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    12931 ورقم قيد  202682    مركز عام  عن 

انشطة قانون 72 لسنة 2017  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوية البشرية ومستحضرات التجميل  اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية  اقامة وتشغيل المراكز التجاريه بالمناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديده  سلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديده  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الكيماويات  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي 

المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن 

تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  1- صناعة تكنولوجيا 

المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و 

أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات 

وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد 

البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره 

المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال 

التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب 

عليها .  8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول 

البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات 

التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  

12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص 

من الجهات  المعنية.  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و 

القمار الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - 

مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) 

ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - 

إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز 

الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال 

التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات 

إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي والثقافي والفني.  مشروعات السكان التي يتم تأجير 

وحداتها بالكامل لغراض السكن غير الداري, بشرط أل يقل عدد تلك الوحدات عن  خمسين وحدة سكنية, سواء 

أقيمت في شكل بناء واحد أو عدة أبنية.  مشروعات السكان الجتماعي ومشروعات السكان الموجهة لمحدودي 

الدخل  تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف وتشمل :  - صيانة آبار البترول وتنشيطها  

- - صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية  - حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول .  

- العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة  - معالجة السطح من الترسيبات  - الخدمات المتعلقة بإنزال 

مواسير التغليف وأنابيب النتاج  - الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي  نشاط صناعة السينما ومنها اقامة او 

استئجار استوديوهات او معامل النتاج السينمائى او دور العرض او تشغيلها, بما  فى ذلك من تصوير وتحميض 

وطبع وانتاج وعرض وتوزيع  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع طفايات الحريق. مع مراعاة قرار وزير الدفاع 

والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية  انشطة خارج قانون 

72 لسنة 2017  - إعداد البحاث العلميه السريريه  - تنظيم وإدارة وتنسيق الدراسات السريريه.  وكل ذلك بعد 

الحصول على التراخيص اللزمه من وزاره الصحه ومع مراعاه القانون رقم 214 لسنة 2020  - اقامة وتنظيم 

المؤتمرات والندوات العلميه  - نشر وتوزيع الكتب  - التوريدات العموميه  - التصدير  - المقاولت العامة 

ومقاولت انشاء المقابر  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 
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السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 11 أ شارع مدينة نصر-

679 - جدار للتشطيبات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    12977 

ورقم قيد  202716    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  وعلى الخص مقاولت 

اعمال التشطيبات .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 51 ش طه حسين - النزهة الجديدة -

648 - كيو ايت للتطوير العمرانى q8 شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم 

ايداع    12932 ورقم قيد  202683    مركز عام  عن النشطة داخل ق 72  الستثمار العقارى بالمدن 

والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة  شبه جزيرة سيناء 

مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  . 356 

لسنة 2008  - تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق 

النائية والمناطق خارج  الوادي القديم (.  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة 

للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة 

لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  

فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 

لسنة  . 2008  - صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير 

اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  - حاضنات 

العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى 

السياحية  النشطة خارج ق 72  - المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة  - التسويق العقاري  - التصدير  - 

التوكيلت التجارية  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية 

ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها 

من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي 

مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات 

الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدرو الرضي - فيل 279 - ش 

التسعين الجنوبي قبل ميدان ماونتن فيو -التجمع الخامس -

649 - شيرين للتجارة اللكترونية شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    

12937 ورقم قيد  202685    مركز عام  عن التجارة اللكترونية عبر النترنت.  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 2 مجمع الفردوس 

- طريق النصر - بجوار نادى السكه -
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650 - هارفيرو تريد للستثمار التجارى Harvero Trade شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

15-02-2023 برقم ايداع    12940 ورقم قيد  202686    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 14 شارع نخلة المطيعى -

651 - الكرمه للمخبوزات شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    

12941 ورقم قيد  202687    مركز عام  عن - تجارة وبيع المخبوزات والحلويات  - التصنيع لدى الغير 

للحلوى المتنوعه للهدايا والشيكولته والملبسات والحلوى الجافه وحلوى المولد والحلوى  الجيلتينيه والحلوى من 

عجين الشرقيه والحلوى من عجين )كعك - غريبه - بيتي فور( وشيكولته تقديم والمحشوه ملبن  والحلوى 

المغطاه بالشيكولته واليس كريم الجيلتي والوجبات الجاهزه.  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا  - التوريدات العمومية  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 

لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين  وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول 

ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص  اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة محطة بنزين شل أوت - شارع 

الصفوه - الحي السابع - الشروق 1 -

652 - ام فور اس لتوريد الجهزة الكهربائية ومستلزماتها شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   

15-02-2023 برقم ايداع    12942 ورقم قيد  202688    مركز عام  عن -توريد جميع الجهزة الكهربائية 

و مستلزماتها و العدد و اللت ومستلزمات تجهيز الورش و المصانع و مهمات المن  الصناعى و قطع غيار 

المعدات و المستلزمات الكهربائية و صيانتها  - ايجار المعدات  -الحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة بلوك 17 تقسيم امنحتب - السكان التعاونى طريق مصر السماعيلية -

Page 263 of 1644 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

The Strategic Priorities Hub For  653 - شركة مركز الولويات الستراتيجية للستشارات

Consultancies شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    12943 ورقم 

قيد  202689    مركز عام  عن اعداد البحاث والدراسات العلمية و التنموية والقتصادية للمشروعات .  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 ( .  إقامة وتنظيم الحداث الفنية 

والثقافية والندوات والمؤتمرات والفاعليات .  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية.  اعداد 

الدورات التدريبية .  استعلم ميدانى عن الشخاص و الشركات فيماعدا التصنيف الئتمانى .  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 20 ش على امين م 1 - اول -

663 - سولير للتوزيع Solair شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    

12955 ورقم قيد  202700    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - 

التوريدات العمومية  - التسويق اللكتروني عبر النترنت  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحدة رقم CA-01-25-C3-2 ماونتن فيو - 

اي سيتي - ثان القاهره الجديده -

654 - وان كلينيك للعناية بالبشرة One Clinic Skin Care شركة  رأس مالها 50,000,000.000 قيدت 

فى   15-02-2023 برقم ايداع    12945 ورقم قيد  202690    مركز عام  عن إعداد برامج الرعاية 

الصحية )دون اعمال التأمين والوساطة في التأمين(.  الوساطة في انهاء الجراءات الدارية امام الجهات الغير 

حكومية.  إقامة وتشغيل وإدارة المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة علجية أو 

طبية.  اقامة وتشغيل المراكز الطبية التشخيصية أو العلجية.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  

تجارة وتوريد وتوزيع المستلزمات الطبية )فيما عدا الدوية( ومستحضرات التجميل ومهمات المن الصناعى 

والجهزة  الطبية ومستلزمات النظافة والعناية الشخصية.  تجارة وتأجير وصيانة السيارات وقطع الغيار الخاصة 

بها )فيما عدا التأجير التمويلي و الليموزين(.  اقامة و تشغيل و ادارة مركز طبى متخصص فى الجلدية والتناسلية 

والعناية بالبشرة.  توريد القمشة والمفروشات والثاث المكتبى ومستلزماتهم  التوريدات العمومية.  التصدير 

والتوكيلت التجاريه.  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله 

التجاريه , ول ينشئ تأسيس  الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما  ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة وحدة رقم 2061 - ميديكال بارك اليت مول زايارد - بجوار بوابة 5 - الرحاب -
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655 - القلعة للخدمات البتروليه وتموين السيارات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

15-02-2023 برقم ايداع    12946 ورقم قيد  202691    مركز عام  عن تقديم الخدمات البترولية المساندة 

لعمليات الحفر والستكشاف وتشمل :  - صيانة آبار البترول وتنشيطها  - - صيانة معدات الحفر والمضخات 

البترولية  - حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول .  - العمال المدنية المكملة لعمال 

الحفر والصيانة  - معالجة السطح من الترسيبات  - الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج  - 

الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي  انشاء محطه لتموين السيارات  اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة 

والكافتريات لتقديم جميع انواع المشروبات عدا الكحولية وتقديم جميع انواع  الماكولت والتيك اواى  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 17 ش كمال حسن علي -مساكن شيراتون -

656 - صفوت للتوريدات العمومية SAFWAT FOR GENERAL SUPPLIES شركة  رأس مالها 

40,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    12947 ورقم قيد  202692    مركز عام  عن 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  التصدير  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 3 حارة محمد 

شاهين - من شارع عبد الهادي خطاب -

657 - سي بي اي للتجارةC B I شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    

12948 ورقم قيد  202693    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات 

العمومية  التصدير  توزيع المواد الغذائية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 35 عمارات العبور - صلح سالم -

658 - محمود محمد صلح الدين للمقاولت والتوريدات ام ام اس شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

15-02-2023 برقم ايداع    12949 ورقم قيد  202694    مركز عام  عن المقاولت العامة .  التوريدات 

العمومية .  التوريد لحديد التسليح والسمنت وازلط والرمل والسن و الصاج والكروم والستانلس والنحاس 

واللومنيوم وجميع انواع  الورق والكرتون والبلستيك والملبس والقمشه وادوات السباكه والدوات المكتبية 

وقطع غيار السيارات والمعدات  والجهز اللكترونية والمحمول وجميع انواع الخشاب والثاث المعدنى 

والخشبى والمبيدات الحشرية والكيماويات  ومهمات المصانع.  تاجير واستئجار السيارات ) فيما عدا النقل 

السياحى (.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية 7 ش الصفتى - اعلى محل سيد كبدة -
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659 - لين يوان بيزنس لخدمات تحصيل الديون Lin Yuan Business شركة  رأس مالها 20,000.000 

قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    12950 ورقم قيد  202695    مركز عام  عن - تحصيل الديون )عدا 

التخصيم(  - تقديم خدمات الدفع 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 و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الشطر العاشر - زهراء المعادي -

Al Reich Company For Trade and general  660 - الرايش للتجارة و التوريدات العمومية

Supplies شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    12951 ورقم قيد  

202696    مركز عام  عن -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الشدات المعدنية  - التجارة العامة و التوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية الدور الول شقة رقم 1 بحوض المائة رقم 41 بزمام مركز 

قليوب ضمن القطعة رقم 32 من

30 كدستر -

661 - سماح لفساتين الزفاف شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    

12952 ورقم قيد  202697    مركز عام  عن تاجير واستئجار فساتين الزفاف والسوارية .  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة ب 16 ق 2 م 1 - عباس العقاد -

662 - محمد عبدالخالق و فادى فوزى شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم 

ايداع    12953 ورقم قيد  202698    مركز عام  عن  انشطة من داخل ق 72 لسنة  2017 :  -تجاره الجمله 

والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة  شبه 

جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و مراعاه  

قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008   انشطة من خارج ق 72 لسنة 2017 :  - 

التوريدات العمومية  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 3 بالعمارة رقم 25 مشروع رابعة الستثمارى بمنطقة رابعة العدوية -
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664 - ريتش للمباني الحديثة REACH FOR MODERN BUILDINGS شركة  رأس مالها 

3,000,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    12956 ورقم قيد  202701    مركز عام  عن 

المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة  مقاولت اعمال التشطيبات والديكورات ومقاولت التشييد والبناء 

ومقاولت الحفر والردم  مقاولت العمال الكهروميكانيكية  تنسيق وصيانة وتجميل الحدائق والطرق والميادين "

اللند سكيب"  صيانة واصلح وتركيب وتوريد انظمة النذار المبكر للحريق بكافة انواعه وانظمة الطفاء 

التلقائية واليدوية وخطوط  الحريق بمستلزماتها وطلمبات الحريق الخاصة بها واجهزة التبريد والتكييف وشبكات 

الكمبيوتر  اعداد تصميمات الدعاية والعلن  الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية  

تنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة )فيما عدا المعارض السياحية وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لكل  معرض على حدة(.  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 وحدة ادارية رقم 6 - بالطابق 20 - برج أ - 

رقم 3 ابراج المعادي ستارز - كورنيش النيل -

665 - أكترا للحلول اللكترونية Uktra digital solutions شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

15-02-2023 برقم ايداع    12957 ورقم قيد  202702    مركز عام  عن أعمال إنتاج وتطوير البرامج 

والتطبيقات  التسويق اللكتروني عبر النترنت  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 غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 7-11 شارع عبدالهادى صادق - متفرع من شارع الثورة -

666 - سراى للمخبوزات والمعجنات شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    

12958 ورقم قيد  202703    مركز عام  عن إقامة وتشغيل مخبز لجميع انواع المخبوزات والحلوى والعجائن 

بكافة انواعها.  تجارة وتوزيع جميع انواع المخبوزات والحلوى والعجائن بكافة انواعها.  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 909 - 

السوق التجارى - الرحاب -

667 - فريشتك برنت اند بروداكشن سيرفيس للتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

15-02-2023 برقم ايداع    12959 ورقم قيد  202704    مركز عام  عن التوريدات العمومية.  الطباعة 

لدى الغير .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 16 ش محمود خيرى - المنطقة الولى -
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678 - ميلنو لمعالجة الزجاج شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    

12976 ورقم قيد  202715    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لمعالجة الزجاج  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية الطريق البطئ - 

المنطقة الصناعية - خلف غبور - قليوب -

668 - رايد اند جايد للتسويق السياحى Ride and guide شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

15-02-2023 برقم ايداع    12960 ورقم قيد  202705    مركز عام  عن النشطة داخل ق 72  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  اقامة وتشغيل 

الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه  بذلك 

سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية , واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على  

ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى 

مساحه  الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع  - 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.  -أعمال تصميم 

وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  - 

حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  - تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات  

العمرانية الجديدة  النقل الجماعي داخل ومن وإلى المدن والمجتمعات العمرانية, بالضوابط التية:  - أل يقل الحد 

الدنى للطاقة النقلية عن ) 300 ( مقعد للمشروع.  - أن تكون السيارات المستخدمة جديدة, ولم يسبق ترخيصها 

أو استعمالها.  - أن يتم تسيير السيارات بالغاز الطبيعي, ول يجوز استيراد سيارات تعمل بالديزل لهذا الغرض.  

- توفير جراجات وورش صيانة للشركات داخل المدن الجديدة.  - أن يكون موقع إدارة النشاط داخل المجتمع 

العمراني الجديد.  - التزام الشركات بتحديد خطوط ومواعيد السير لسياراتها على أن تعتمد من إدارة المرور 

المختصة.  - وضع لوحات إرشادية على مقدمة السيارة موضحا  بها خط السير.  - اللتزام بشروط وضوابط 

وزارة النقل من حيث الحمال والطوال والشروط والضوابط الخرى.  - اللتزام بشروط المحافظة على البيئة 

ومنع التلوث.  ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب )الداخلي / الدولي( أو النقل البري للبضائع )الداخلي / 

الدولي( والمهمات  وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج 

الترخيص بمزاولة النشاط من جهاز  تنظيم النقل البري الداخلي والدولي  النشطة خارج ق 72  - التسويق 

اللكترونى  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 65 ش الخليفة الظافر - الحي السابع - الدور الثانى - شقة 3 -
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669 - بابيلون للمواد الغذائيه BABYLON FOR FOODS شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

15-02-2023 برقم ايداع    12961 ورقم قيد  202706    مركز عام  عن تجاره الجمله والتجزئه للمواد 

الغذائيه بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي  القديم  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة محل رقم 1-كومبوند سوديك ايست تاون -منطقه الخدمات بجوار الجامعه المريكيه -

670 - العطاس للمشروعات ALATTAS For Projects شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

15-02-2023 برقم ايداع    12962 ورقم قيد  202707    مركز عام  عن -ادارة المشروعات  - الدارة 

والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية.  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 

لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و اجراءات الترخيص بها  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا  -التصدير  - 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 وصيد وتجارة السماك  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 1 ش حافظ 

رمضان من مكرم عبيد -

671 - ثالليسنس لتنظيف الشواطىء الساحلية Thalassains شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

15-02-2023 برقم ايداع    12964 ورقم قيد  202708    مركز عام  عن -تنظيف الشواطىء الساحلية من 

المواد البلستيكية و غيرها واعادة بيعها  -تنظيم الندوات  - اعداد البحاث العلمية والدورات التدريبية فى مجال 

التوعية البيئية  -تقديم الستشارات )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية 

والستشارات والدراسات  المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

الوراق المالية لنشطة الشركات  العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(  -التصنيع لدى الغير  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القليوبية 1 ش على الكسار من ش الثقافة قطعة 18072 الحى التاسع

672 - جراج باب اللوق شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    12965 

 )B.O.T(  ورقم قيد  202709    مركز عام  عن  اقامة او تشغيل وادارة الجراجات المتعددة الطوابق بنظام

سواء كانت تحت سطح الرض او فوق الرض وعدادات تنظيم انتظار السيارات بنظام .)B.O.T( يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 32 ميدان الفلكى - باب اللوق -
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673 - الجدان المتميزه للحاق العماله للخارج شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-15 

برقم ايداع    12966 ورقم قيد  202710    مركز عام  عن الحاق العماله المصريه للعمل بالخارج  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

المنوفية الدور الخامس- برج الفردوس- امام حتحوت ش الجلء البحرى

674 - اي بي ال للستشارات والتدريبE P L For Consulting & Training شركة  رأس مالها 

1,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    12969 ورقم قيد  202711    مركز عام  عن تقديم 

الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال  

والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية 

المنصوص  عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  اقامة وتشغيل مركز لعداد 

وتدريب وتنمية الموارد البشرية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 202 شارع ش التحرير -

675 - امازينج بلس للستثمار التجارى AMAZING PLUS شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

15-02-2023 برقم ايداع    12970 ورقم قيد  202712    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا .  التوريدات العمومية .  التصدير .  تقديم الستشارات المالية)فيما عدا الستشارات القانونية 

والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس  المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 1178 زهراء مدينة نصر - عمارات القوات المسلحة -
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676 - دبليو ثرى تى تو للمقاولت والهندسة W 3 T 2 شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

15-02-2023 برقم ايداع    12972 ورقم قيد  202713    مركز عام  عن -اعداد وتصميم الرسومات 

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 ( 

.  -الشراف على تنفيذ المشروعات .  -إدارة المشروعات .  - مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 

2012 بشان شركات الدارة الفندقية و شروط وإجراءات الترخيص بها.  -المقاولت العامة والمتخصصة 

والمتكاملة .  - مقاولت اعمال التشطيبات والديكور .  التصدير والتوكيلت التجارية.  - تلتزم الشركة بأحكام 

القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى 

مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  

باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  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 B4-29-مول اوداز فايننشال ديستركت - حى الوزارات - العاصمة الدارية الجديدة -

677 - وليد ستيل لتجارة الحديد شركة  رأس مالها 3,000,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    

12973 ورقم قيد  202714    مركز عام  عن -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا بالخص 

تجارة الحديد بكافة انواعه وتجارة مواد البناء  -التصدير  -المقاولت العامه  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 72 ش التسعين المجاوره الولى 

-المنطقه الولى -

680 - إكسبيديا للتسويق السياحى Expedia شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-15 

برقم ايداع    12978 ورقم قيد  202717    مركز عام  عن -الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت 

والشقق الفندقية والقرى السياحية  - تنظيم المعارض و المؤتمرات فيما عدا المعارض السياحية بشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لكل معرض على حده  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات 

الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 9 عمارات سيتى سنتر -

681 - تشينوك دى تى للتصميمات الهندسية  CHINOOK D.T شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت 

فى   15-02-2023 برقم ايداع    12979 ورقم قيد  202718    مركز عام  عن أعمال التصميمات الهندسية 

للمعدات وخطوط النتاج والمصانع.  أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مبنى رقم 11 ج/ 4 تقسيم اللسلكى - المعادى 

الجديدة -
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682 - جلورى جيت لتجاره الجمله و التجزئه GLORY GATE شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

15-02-2023 برقم ايداع    12980 ورقم قيد  202719    مركز عام  عن تجاره الجمله و التجزئه  تجاره 

العطور و البخور و المباخر  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة بارتشين بالدور الرضى -جراند مول 1 ميدان كليه النصر -ش 250 -

683 - عارف لداره المشروعات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    

12981 ورقم قيد  202720    مركز عام  عن -اداره المشروعات فيماعدا الداره الفندقيه  -اقامة و تشغيل و 

ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع  المأكولت و 

التيك اواى  اقامه و تشغيل وحدات الطعام المتنقله  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 4 ش ابو بكر الصديق -

684 - ام.بى.ار للستيراد و التصدير و التوكيلت التجاريه M.B.R شركة  رأس مالها 2,000,000.000 

قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    12983 ورقم قيد  202721    مركز عام  عن التصنيع لدى الغير  

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه 

باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين  وتنظيم اعمال 

الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص  

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة عماره 97 - منطقه جاردينيا هايتس 1- التجمع الثالث -

685 - بريكنج باريرز BREAKING BARRIERS شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

15-02-2023 برقم ايداع    12987 ورقم قيد  202722    مركز عام  عن - اقامة و تشغيل و ادارة مركز 

لعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية و تعليم اللغات.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة المبنى التجارى الدارى الكائن بشارع السبعين 

و المقام على القطعه رقم 117 - القطاع الول

- التجمع الخامس -

686 - مشويات عبد الرؤوف شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    

12990 ورقم قيد  202723    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة لتقديم جميع انواع 

المشويات بكافة انواعها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 857 شارع السلب -مدينة نصر ثالث -
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687 - نيو كاسترا للنشاءات New Castra For Construction شركة  رأس مالها 2,000,000.000 

قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    12995 ورقم قيد  202724    مركز عام  عن المقاولت العامة.  

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  التوريدات العمومية.  الستيراد والتصدير والتوكيلت 

التجارية.  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل 

المستوردين  وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد 

الحصول على التراخيص  اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة 

لهذا الغرض  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 42 شارع دكتور محمد كامل حسين - النزهة الجديدة -

688 - لوكواترو كمبانى لخدمات الكاترينج شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم 

ايداع    12998 ورقم قيد  202725    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافيهات  - تقديم 

الوجبات الجاهزة وخدمات الكاترينج  - التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فوود كورت ريفير سبوت بالقطعة رقم 2239 

- طرح النهر - كورنيش النيل -

689 - اويا موضة لتصنيع وبيع الملبس الجاهزه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

15-02-2023 برقم ايداع    13000 ورقم قيد  202726    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الملبس الجاهزة بكافة انواعها )رجالى -حريمى -اطفالى (  تجاره الجمله والتجزئه لملبس الجاهزه بالمناطق 

النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة محل دور ارضى في العقار رقم 51 مدخل 1-شارع الخليفه 

الظافر -الحى السابع -

690 - الوديان لستخلص وتكرير الزيوت شركة  رأس مالها 6,000,000.000 قيدت فى   2023-02-15 

برقم ايداع    13001 ورقم قيد  202727    مركز عام  عن انشطه داخل قانون الستثمار 2017/72  - اقامة 

وتشغيل مصنع لستخلص وتكرير الزيوت النباتية  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف زيت 

الصويا وخلط و تعبئة العلف  انشطه خارج قانون الستثمار 2017/72  -التصدير  مع افراد حسابات ماليه 

ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 1-عماره 31 -مساكن الصعيد -

عمارات الهضبة الوسطى -

Page 273 of 1644 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

691 - المصرية اليطالية لنتاج وتصنيع قطع غيار واكسسوارات ومستلزمات الشيشة

اللكترونية شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    13002 ورقم قيد  

202728    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع قطع الغيار والكسسوارات ومستلزمات الشيشة 

اللكترونية عدا التبغ المسخن وسوائل  التدخين اللكترونية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 10/6 زهراء المعادى -

692 - دوبيو لتجارة البن والمواد الغذائية Doppio شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

15-02-2023 برقم ايداع    13004 ورقم قيد  202729    مركز عام  عن تجارة الجمله والتجزئة للبن 

والمواد الغذائية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 12 عماره 4 شارع مصطفى رفعت امام سنترال شيراتون المطار -

مساكن شيراتون

المطار -

693 - اتش اى ام للحاق العماله بالداخل شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم 

ايداع    13007 ورقم قيد  202730    مركز عام  عن الحاق العماله المصريه للعمل بالداخل  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القليوبية 6 ش احمد دانيا الشعراوى - شبرا الخيمه -

HIGASKET PLASTICS GROUP 694 - شركة مجموعة هيجاسكيت للبلستيك )ايجيبت( المحدودة

EGYPT( CO.,LLC(  شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    

13041 ورقم قيد  202731    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع:  -تصنيع الجهزة المنزلية وقطع 

غيار الجهزة المنزلية.  -تصنيع قطع غيار واكسسوارات وكماليات السيارات من المواد البلستيكية والمعدنية.  

-تصنيع الجوانات والويل سيل والمنتجات المطاطيه والكاوتشية وتصنيع وانتاج المواد الحديثة والمنتجات 

البلستيكية  وانتاج المواد المغناطيسية وتصنيع المواد التركيبية فيما عدا الخطرة وتصنيع المطروقات ومنتجات 

مساحيق المعادن  وتصنيع مواد ومنتجات التعبئة والتغليف وتصنيع العبوات والوعية البلستيكية وتصنيع 

القوالب )السطمبات(.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 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 المصنع الكائن على قطعة الرض رقم 92 - كمبوند بولريس الدولية )الصناعى( 

- المنطقة

الولى بالمطورين - التوسعات الشمالية
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695 - افاق الود للتدريب والستشارات شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم 

ايداع    13046 ورقم قيد  202733    مركز عام  عن - اقامة و تشغيل و ادارة مركز لعداد و تنمية و تدريب 

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 فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(  - إقامة و تنظيم المعارض عدا السياحية و المؤتمرات و الحفلت العامة 

بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض  على حده  - تصميم المنصات اللكترونية  - التسويق  - 

الستثمار العقارى  - اعداد الدورات التدريبية فى مجال اللغات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 100 ش الميرغنى - الدور 

الرابع - مكتب 14 -

696 - بروجريشن للستشارات والموارد البشرية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

15-02-2023 برقم ايداع    13048 ورقم قيد  202734    مركز عام  عن تقديم الستشارات في مجال 

التنمية البشرية)فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم  بمناسبة زيادة رأس 

المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال  الوراق 

المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  اقامة وتشغيل مركز 

لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 2 /3 د تقسيم اللسلكي المعادي الجديدة -

697 - روعه عبدالسلم ابو دان وشريكها شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم 

ايداع    13053 ورقم قيد  202738    مركز عام  عن تجاره الجمله والتجزئه للملبس الجاهزه والقمشه 

ومستلزماتها بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 

2 بالدور الرضي - يمين المدخل المامي - ببرج لمار رقم 1 - جسر السويس -

698 - عبدالعزيز محمد احمد وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم 

ايداع    13056 ورقم قيد  202739    مركز عام  عن  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية  -

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات و مستحضرات التجميل  

-اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية  -اقامة وتشغيل مصنع 

لتشكيل وتشغيل المعادن  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتب رقم 3 قطعة 135 ش الشريف -

699 - عمرو متولى غازى وشركائه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    

13057 ورقم قيد  202740    مركز عام  عن  انشطة من داخل 72 لسنة 2017 :  -تجاره الجمله والتجزئه 

لقطع غيار و كاوتش و بطاريات السيارات بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  والمناطق خارج 

الوادي القديم   انشطة خارج ق 72 لسنة 2017 :  - توريد قطع غيار و كاوتش و بطاريات السيارات  مع 

اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 15 ش عصام بحر -المنطقة التاسعة مدينة نصر اول -
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700 - بيولوجى للتجارة والتوريدات شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    

13119 ورقم قيد  202744    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - 

التوريدات العمومية  - التعبئة والتغليف لدى الغير  - ابادة ومكافحة الحشرات والقوارض  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 1 شارع سيد 

عبدالخالق -

701 - اى سى اى للعمال الكهروميكانيكيه E C E شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

15-02-2023 برقم ايداع    13121 ورقم قيد  202745    مركز عام  عن المقاولت العامه  التوريدات 

العمومية  مقاولت العمال الكهروميكانيكيه و التيار الخفيف  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحده B2 -رقم 53 مول كابيتال خلف 

المحكمه- التجمع الخامس-

702 - ران واى للتوزيع Run Way شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم 

ايداع    13124 ورقم قيد  202746    مركز عام  عن -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / 

التوريدات العمومية  - تجارة الطارات و البطاريات و قطع غيار المركبات و لوازم السيارات و الدراجات 

النارية و التروسيكلت  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 46 ش رايل تقاطع مصطفى فهمى -

703 - الشروق لتدريب وتنمية مهارات ذوى الحتياجات الخاصةS.H شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت 

فى   15-02-2023 برقم ايداع    13130 ورقم قيد  202747    مركز عام  عن - اقامة و تشغيل و ادارة 

مركز لتنمية مهارات و تدريب ذوى الحتياجات الخاصة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 14 ش عبدالحى حجازى -
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704 - الدلما لدارة المشروعات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    

13134 ورقم قيد  202748    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  

تقديم الستشارات التسويقية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة 

زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال 

الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  إدارة 

المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد 

بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  اعداد دراسات الجدوى القتصادية للمشروعات  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 32 ش الروضه -

منيل الروضه -

705 - بروفيدر للتشييد والبناءProvider For Construction And Building شركة  رأس مالها 

10,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    13138 ورقم قيد  202749    مركز عام  عن 

المقاولت العامة ومقاولت أعمال التشييد والبناء  التوريدات العمومية وعلى الخص توريد الخشاب والحديد 

والمسامير والسيراميك  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 6 عمارة 8013 - شارع 9 -

706 - ايهوتلين للتكنولوجياEHOTLINE شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم 

ايداع    13139 ورقم قيد  202750    مركز عام  عن - صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله 

من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و 

التعليم التكنولوجي .  - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف 

أنواعها .  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية 

وتشغيلها والتدريب عليها  .  - إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  - 

إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  - أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف 

أنواعها .  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  - أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل 

وتداول البيانات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 7 شارع 158 -

707 - جلود فاشون تريد للتجارة وتسويق المنتجات شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

15-02-2023 برقم ايداع    13141 ورقم قيد  202751    مركز عام  عن • التجارة والتسويق اللكتروني 

عبر النترنت.  • التوريدات العمومية.  • تسويق المنتجات.  • تجارة المنتجات الجلدية.  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 20 ش ابو 

العتاهية - الحى الثامن - اول -
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708 - ميديكس للخدمات والتصالتMedex Services and Communications شركة  رأس مالها 

20,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    13143 ورقم قيد  202752    مركز عام  عن • 

اقامه وتشغيل واداره مراكز التصالت )الكول سنتر(.  • التصالت وخدمات النترنت.  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 4 ش جمال الدين دويدار - اول -

709 - جولش الزهار شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    13144 

ورقم قيد  202753    مركز عام  عن اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع و تعبئه و تغليف المواد الغذائيه والعجائن 

الغذائيه و الجلش و الكنافه و العجائن الغذائيه  مطبوخه او محشوه و حلوى من عجينو حلويات شرقيه و اغذيه 

منقوشه ومقرمشه و سناكس و تصنيعها لدى الغير  البيع بالعموله  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا  حق استغلل العلمات التجاريه ) الفراشيز (  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 13 طريق النصر - رابعه العدويه -

745 - بي ال في دي للدعايه BLVD شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    

13404 ورقم قيد  202797    مركز عام  عن - توريد وتركيب لفتات الدعايه والعلن  - التوريدات 

العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة فيل 70 - مجاورة 3 - التجمع الول -

710 - حرة للتدريب والستشارات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    

13145 ورقم قيد  202754    مركز عام  عن - اقامة و تشغيل و ادارة مركز لعداد و تنمية و تدريب 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 فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(  - إنشاء المواقع اللكترونية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 77 - مجموعة 12 - ميفيدا 

- التجمع الول -
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711 - اف فى سى لنظمة التوزيع المتكاملة F V C Integrated Distribution Systems شركة  

رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    13150 ورقم قيد  202755    مركز 

عام  عن التجارة والتصدير والتوزيع لما يلى :  - اجهزة التصالت  - اجهزة الشبكات السلكيه واللسلكية  - 

اجهزة التصالت الخاصه بقاعات الجتماعات والمؤتمرات  - سماعات الرأس واجهزة مراكز التصال وخدمة 

العملء  - الجهزة الصوتيه والمرئية  - الشاشات بكافة انواعها  - اجهزة مزوده بكاميرات والخاصه بالجتماعات 

عن بعد  - كاميرات المراقبه  - خدمات توريد وتركيب كل ما سبق  - تقديم خدمات الصيانه المتنقله  - حق 

استغلل العلمات التجارية )الفرانشايز(  - تسويق وتوريد برامج وملحقات الحاسب اللى  . مع مراعاة قرار 

وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنة 2003  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 42 ب جنوب الكاديمية -محور العروبه -

التجمع الول

712 - إى سي سي للخدمات التجارية والفنية ECC Services LLC شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    13151 ورقم قيد  202756    مركز عام  عن - التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  - التوكيلت التجارية  * تلتزم الشركه باحكام القانون 

رقم 120 لسنه 1982 فى شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس  الشركة اى حق فى مزاولة 

غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما  ل يخل باحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض  - التسويق للمنتجات بكافة انواعها  - اعداد الدراسات التسويقية  إدارة 

المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد 

بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  تقديم الستشارات المرتبطه بالمجالت التجارية والدارية والفنية )فيما عدا 

الستشارات القانونية والستشارات  والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة  الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية  . )  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة قطعه رقم 39 -المنطقه الستثمارية -ميدان 

المروحه

713 - هولى شيت بلس للتسويق السياحى Holy Sheet Plus شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت 

فى   15-02-2023 برقم ايداع    13153 ورقم قيد  202757    مركز عام  عن اقامة وتشغيل الفنادق ) 

الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه  بذلك سواء كانت 

خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية , واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على  ال يقل 

مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى مساحه  

الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع  الدارة والتسويق 

السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 

بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 2القاضى الفاضل 

متفرع من صبرى ابو علم -الدور الثاني شقة 9-وسط البلد -
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714 - للونا للستيراد والتصدير شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    

13154 ورقم قيد  202758    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة العطور  تجارة وتوزيع 

العطور  الستيراد والتصدير  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين ول 

ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى  مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام  القوانين المنظمة لهذا الغرض.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 28 د ابراج سما المعادي - الدور 

الرضي -

715 - مورفيس تكنولوجي Morpheus Technology شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

15-02-2023 برقم ايداع    13157 ورقم قيد  202759    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا  - صيانة شبكات المحمول )سوفت وير (  - تركيب أنظمة المراقبة والشبكات  - صيانة 

تطبيقات الهاتف المحمول وتحديثها  مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 21 ش الدهم -

716 - سمارت كونترول للتحكم الصناعى شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم 

ايداع    13171 ورقم قيد  202760    مركز عام  عن - مقاولت العمال الكهروميكانيكية.  - توريد وتركيب 

وصيانة الجهزة الكهربائية وانظمة التحكم الصناعى وتوريد المستلزمات والدوات الكهربائية.  - التوكيلت 

التجارية.  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية, ول ينشئ 

تأسيس الشركة  أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصة وبما ل يخل  بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 44 ش منصور تقاطع المراغى 

-
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717 - جاكلينا الماسيه للتجاره شركة  رأس مالها 400,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    

13172 ورقم قيد  202761    مركز عام  عن : نشاط داخل ق 72  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق 

الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون 

الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس 

الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو 

التسمين أو اللحوم.  تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج 

البيض أو التسمين أو اللحوم.  إقامة المزارع السمكية .  تربيه الخيول  الهندسة الوراثية في المجالت النباتية 

والحيوانية.  - صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير 

اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  - أعمال التوصيف 

والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج 

والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  - إنتاج المحتوي 

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  - إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية .  - أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة 

وتشغيلها والتدريب عليها .  - أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  - تنفيذ و ادارة شبكات 

نقل و تداول البيانات  - تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  - التصالت وخدمات النترنت  - 

المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم 

الصناعية  .  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  - إنشاء وإدارة 

مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  - حاضنات العمال 

التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى 

محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  تجاره الجمله والتجزئه بالمدن والمجتمعات 

العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم  اقامه و تشغيل سلسل المداد بالمدن 

والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم  : نشاط خارج ق 72  التسويق 

اللكترونى عبر النترنت  التصدير  اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع 

المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع  المأكولت و التيك اواى  التوريدات العموميه  الدعايه و العلن 

بكافة الوسائل المسموعه و المقرؤه و المرئيه  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة قطعه 53 - الحى الول - بداخل كابيتال مول - الدور الثانى -القاهره 

الجديده- التجمع الخامس -

718 - هانى عباس وشريكيه شركة  رأس مالها 1,500,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    

13173 ورقم قيد  202762    مركز عام  عن  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواسيرUPVC و مواسير 

البولى اثيلين واللواح البلستيكية و مستلزمات الديكور  والبلستيك .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

المنوفية 

مبنى بالقطعه رقم 6084 - المنطقة الصناعية السادسة -
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719 - ابراهيم جاد الكريم محمود معوض وشريكته شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

15-02-2023 برقم ايداع    13174 ورقم قيد  202763    مركز عام  عن أقامه وتشغيل يخوت السفارى 

على ال يقل مستواها عن ثلثه نجوم  اقامة وتشغيل مراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة 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 او ثقافية , واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها 

على  ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد 

اجمالى مساحه  الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة البحر الحمر الدرو الرضي - عمارة جاد الكريم - خلف فندق ايفيل - شارع جمله 

ماركت - متفرع من طريق الشيراتون -

720 - ساركو للمستحضرات الطبية والتجميل Sarco Pharmaceuticals And Cosmetics شركة  

رأس مالها 48,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    13176 ورقم قيد  202764    مركز عام  

عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجهيز وتعبئة وتغليف مستحضرات التجميل والمكملت الغذائية  تجارة 

وتوزيع الدوية البشرية والبيطرية ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائية والغذية الخاصة والمطهرات  

والمنظفات والزيوت والعطور والعشاب وتسجيل كل ما سبق لدى الجهات المختصة  - التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  - التصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون 

رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة 

غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 32 عمارا ت العبور - صلح سالم -

721 - مارفانديا للتسويق العقارى شركة  رأس مالها 25,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    

13178 ورقم قيد  202765    مركز عام  عن التسويق العقارى.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 152 ش عباس العقاد -

722 - خدلك بريك لتشغيل المطاعم شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    

13212 ورقم قيد  202766    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات )عدا العائمه( لتقديم 

جميع أنواع المأكولت والتيك اواي وتقديم جميع انواع  المشروبات )عدا الكحوليه(  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 3أ عمارات 

الشرق للتأمين - امام الحديقه الدوليه -
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732 - الثاقب للحاق العماله المصرية بالخارج شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-16 

برقم ايداع    13380 ورقم قيد  202784    مركز عام  عن الحاق العمالة المصرية بالخارج والداخل  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القليوبية الحى الول -محلية 8-وحده 81 -عماره 16 -

723 - ثرى ايه للعمال التجارية وحلول الطاقة 3A For Trading & Energy Solutions  شركة  رأس 

مالها 2,100,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    13234 ورقم قيد  202771    مركز عام  

عن التوريدات العمومية.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  الستيراد والتصدير والتوكيلت 

التجارية.  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل 

المستوردين  وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد 

الحصول على التراخيص  اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة 

لهذا الغرض  تجارة وتوريد الدوات والكابلت الكهربائية واعمدة النارة الديكورية والمتنوعة وكافة مشتملتها 

وكافة التوريدات  الكهربائية وانظمة الضاءه ووحدات الضاءة الحديثة الموفرة للطاقة التى تعمل بتكنولوجيا الليد 

بجميع انواعها  ومقاساتها ومكوناتها اللكترونية والكهربائية وانظمة الطاقة الجديدة والمتجددة بكافة انواعها 

ومهمات ومستلزمات  المصانع والحديد والصاج والمواد الخام والبويات وابراج الكهرباء وكافة المستلزمات 

والكسسوارات الخاصة بكل ما  سبق.  تشكيل المعادن وجلفنتها لدى الغير.  تقديم الستشارات فى مجال الطاقة )

فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة  زيادة رأس المال والستحواذ 

وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق  المالية المنصوص 

عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 6 عمارات العبور - الدور الثانى 

- صلح سالم -

724 - يوجى - زى لنشاء المحتوى اللكترونى UG-Z شركة  رأس مالها 2,000.000 قيدت فى   

15-02-2023 برقم ايداع    13251 ورقم قيد  202773    مركز عام  عن -إنتاج المحتوى اللكتروني 

بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 102 ش مكرم عبيد

725 - جى سى دى للستشارات الدارية G C D شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

15-02-2023 برقم ايداع    13253 ورقم قيد  202774    مركز عام  عن تقديم الستشارات الدارية )فيما 

عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 105 - السكان العائلى
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726 - ميلو لتصميم الثاث MELLOW FOR FURNITURE DESIGN شركة  رأس مالها 

1,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    13267 ورقم قيد  202775    مركز عام  عن اعداد 

تصميمات الثاث  التجارة والتسويق اللكتروني عبر النترنت  ادارة وتشغيل المواقع اللكترونية  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 7 شارع عبد الرحمن صدقي -

727 - فارا ايجيبت لخدمات الرعاية الصحية VARA HEALTHCARE EGYPT شركة  رأس مالها 

200,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    13278 ورقم قيد  202776    مركز عام  عن 

تقديم الستشارات فى مجال برامج الرعاية الصحية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات 

المتعلقة  بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة 

الشركات العاملة في  مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته 

التنفيذية ( .  اعداد وتطوير وادارة برامج الرعاية الصحية )دون اعمال التأمين والوساطة في التأمين(.  اعداد 

وتطوير تكنولوجيا المعلومات وتصميم وانتاج وتشغيل النظمة اللكترونية.  تنظيم الندوات والمعارض )فيما عدا 

السياحية( والمؤتمرات بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مبنى رقم 11 ج/ 

4 تقسيم اللسلكى - المعادى الجديدة

728 - احمد محمد احمد الشوره وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم 

ايداع    13299 ورقم قيد  202778    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث وكبس وتقطيع 

الخشاب ولصق الشريط  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 2ش الغمراوى من شارع الشركات-زهراء مدينة السلم

729 - محمد ابراهيم وشريكه شركة  رأس مالها 600,000.000 قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    

13375 ورقم قيد  202780    مركز عام  عن : انشطة داخل قانون الستثمار 72  اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المنتجات البلستيكية وحقن البلستيك  تجاره الجمله والتجزئه للمواد البترولية بالمناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديده  اقامة وتشغيل محطة تموين سيارات بالوقود  : انشطة خارج قانون الستثمار 72  

التصدير  توريد المنتجات البترولية  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون 

الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة المبنى المقام على قطعة الرض رقم 2ج - بلوك 4 - المنطقة 

السابعة - خمسة عشر مايو -
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730 - بايوفيل للدويه Biovil Pharm شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   16-02-2023 برقم 

ايداع    13377 ورقم قيد  202781    مركز عام  عن تجارة وتوزيع وانهاء اجراءات التسجيل لدى الجهات 

المختصه للدويه ومستحضرات الدوائيه ومستحضرات التجميل  والمكملت الغذائيه بكافه انواعها والمطهرات 

والمبيدات الحشريه واضافات العلف والمستحضرات البيطريه  والمستلزمات الطبيه ومستحضرات معهد 

التغذيه والبان الطفال ومستحضرات هيئه سلمه الغذاء ومستحضرات هيئه  الدواء المصرى والتصنيع لدى 

الغير لكل ما سبق  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 4أ عمارات الشرق للتأمين - امام الحديقة الدوليه -

731 - جريكا لدارة المطاعم GREEKA شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   16-02-2023 برقم 

ايداع    13378 ورقم قيد  202783    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة السياحية 

والكافتريات لتقديم جميع انواع المأكولت والمشروبات فيما عدا الكحولية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 9 ممشى أهل مصر السياحي - 

المرحلة الولى - كورنيش النيل - بولق ابو العل -

733 - كارتل لمواد البناء و المعمار شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    

13383 ورقم قيد  202785    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -التوريدات 

العمومية  - تجارة وتوزيع وتوريد جميع مواد البناء والمعمار والدهانات والخشاب ومستلزمات الفنادق والقري 

السياحية والرخام  وكاميرات المراقبة الداخلية وتركيبها  مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 

لسنه 2003  المقاولت العامه و المتخصصه و المتكامله  اعمال التشطيبات و الديكور و الواجهات الخارجيه  

التسويف العقارى  تقديم الستشارات الهندسيه)فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة 

بالتقييم بمناسبة زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات 

العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( 

.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة مبنى رقم ادارى رقم 5- كمبوند زيزينيا - التجمع الخامس -

734 - ستايلتو فاشون STILETTO FASHION شركة  رأس مالها 600,000.000 قيدت فى   

16-02-2023 برقم ايداع    13385 ورقم قيد  202786    مركز عام  عن : تنشطة داخل قانون الستثمار 

72  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة حريمي - رجالي - اطفال  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق 

النائية والمجتمعات العمرانية الجديده  : انشطة خارج قانون الستثمار 72  التصدير  مع افراد حسابات ماليه 

ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية مصنع بالدور الول فوق الرضي - 168 

بلوك صناعات صغيرة - بالمنطقة الصناعية ب - ج -
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735 - هومز كوتور homes couture شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   16-02-2023 برقم 

ايداع    13389 ورقم قيد  202787    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / 

التوريدات العمومية  التجارة اللكترونية والتسويق اللكتروني عبر النترنت  التصدير  الدعاية والعلن بكافة 

الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 11 شارع 310 الشطر الرابع المعادي الجديدة -

740 - انفيتيشن لدارة وتشغيل الفنادق والموتيلت Invitation شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   

16-02-2023 برقم ايداع    13396 ورقم قيد  202792    مركز عام  عن إدارة وتشغيل الفنادق والموتيلت 

الثابته  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و 

اجراءات  الترخيص بها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الرابع - 11 أ ش رمسيس -

keep Solution For Digital Transformation And  736 - كيب للتحول الرقمى وذكاء العمال

Business Intelligence شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    

13391 ورقم قيد  202788    مركز عام  عن أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد 

البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  - إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات .  - إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  - أعمال التوصيف والتصميم لنظم 

الحاسبات بمختلف أنواعها .  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  - أعمال التوصيف 

والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  - تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  - التصالت وخدمات 

النترنت  - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و 

الرسوم الصناعية  .  - 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  - النشطة 

المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى  

العلمي والثقافي والفني.  - تقديم خدمات استضافة المواقع االلكترونية وادارتها  تصميم الصور والمواد الدعائية 

والعلنية ونماذج ثلثة البعاد عبر النترنت  - التسويق اللكترونى والتجارة اللكترونية والحملت الدعائية 

والعلنية عبر النترنت  - التعليم عن بعد  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  التصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه 

باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق 

فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  

باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة برج 2 - ابراج دلتا فلور - بجوار سيتى سنتر - اول مكرم 

عبيد
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737 - ميلنو للحاق العماله المصريه بالخارج شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-16 

برقم ايداع    13392 ورقم قيد  202789    مركز عام  عن الحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القليوبية 135 شارع 15 مايو -

738 - سهيلة للتصدير شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    13393 

ورقم قيد  202790    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 او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 18 أ عمارات العبور صلح سالم -

739 - ترانيفيرا للتسويق السياحى شركة  رأس مالها 25,000.000 قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    

13395 ورقم قيد  202791    مركز عام  عن الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية 

والقرى السياحية  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد 

بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة ق 9108 ش 9

741 - إس ايه ام اس فارما للدوية S.A.M.S Pharma شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

16-02-2023 برقم ايداع    13398 ورقم قيد  202793    مركز عام  عن - تجارة و توزيع وتوريد الدوية 

البشرية و البيطرية والمكملت الغذائية و الغذية الخاصة و مستلزمات ومستحضرات  التجميل و المطهرات 

الطبية و الخامات الدوائية والمنظفات و اضافات العلف والكيماويات الطبية وغير طبية و المحاليل  الطبية 

ومواد التعقيم المعملية و المطهرات و المبيدات والعطور والمنتجات الغذائية و الجهزة الطبية و العشاب و  

النباتات الطبية و تصنيع كل ماسبق لدى الغير و تسجيله لدى الجهات المختصة  -التسويق فيما هو مسموح به 

قانونا  -التصدير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية 43 ش ابوبكر الصديق الكوادى - اشمون -

742 - اسراء خاطر لتوريد وتجارة مستحضرات التجميل شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

16-02-2023 برقم ايداع    13399 ورقم قيد  202794    مركز عام  عن تجارة وتوريد مستحضرات 

التجميل والمستلزمات الطبية والعطور والمكملت الغذائية وتصنيع كل ما سبق لدى الغير.  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

المنوفية ابراج بانوراما النيل - تقاطع شارع مصطفى كامل مع شارع حسنى مبارك - البر الشرقى -
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743 - الكفراوى ستيت للتسويق العقارى EL- KAFRAWY ESTATE شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    13400 ورقم قيد  202795    مركز عام  عن - 

إقامة و صيانه شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على 

ترخيص من  الجهات المعنية,  -التصالت وخدمات النترنت .  -اداره المواقع اللكترونيه  - أعمال تصميم 

وإنتاج و تشغيل البرامج والتطبيقات  - إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات  

-التجاره اللكترونيه عبر النترنت  -التسويق العقارى  - الستثمار العقارى  - إقامة و تنظيم المعارض) فيما عدا 

المعارض السياحيه و المهرجانات و المؤتمرات والندوات والحفلت العامة بشرط  استصدار التراخيص اللزمة 

لكل معرض على حده  تقديم الستشارات التسويقيه )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات 

المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة 

الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته 

التنفيذية ( .  توزيع مستحضرات التجميل  اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 8103 - مجاوره 8-

744 - ايه.كيه.ايه تاكسولتينج للتدريب وإدارة المشروعات  A.K.A Taxolting شركة  رأس مالها 

1,000.000 قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    13403 ورقم قيد  202796    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  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة ع 186 البنفسج 12 التجمع الول -

746 - داتوس للمقاولت والتوريدات العمومية DATOS شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

16-02-2023 برقم ايداع    13405 ورقم قيد  202798    مركز عام  عن المقاولت العامة  التوريدات 

العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة الدور الثاني - بالعقار رقم 25 شارع اسماء فهمي - ارض الجولف -

747 - ان دبليو ام للمقاولت والتوريدات N W M contracting and supplies شركة  رأس مالها 

200,000.000 قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    13406 ورقم قيد  202799    مركز عام  عن 

المقاولت العامة والمتخصصة  تجارة مواد البناء والخرسانة الجاهزة  تجارة وتوريد أجهزة الحاسب اللي 

والجهزة اللكترونية بكافة أنواعها  تجارة وتوريد أجهزة ومهمات المن الصناعي  الدعاية والعلن بكافة 

الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية  التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 7 عطفه طاحون -
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 A G Fancyroad For real estate investment748 - ايه جى فانسى روود للستثمار العقارى

شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    13409 ورقم قيد  202801    

مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  - الستثمار العقارى  - 

اعمال التشطيبات والديكورات  - إقامة و تنظيم المعارض عدا السياحية و المؤتمرات و الحفلت العامة بشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض  على حده  - تجهيز المساحات العلنية  - توريد المواد الغذائية 

والمكتبية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 10 - ش عبد المتجلى - المنطقة العاشرة -

749 - كلريتى للتسويق والبرمجة Clarity شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   2023-02-16 

برقم ايداع    13411 ورقم قيد  202802    مركز عام  عن أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات 

وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  أعمال إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات 

ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها  

انشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  التسويق العقارى  تقديم خدمات 

الدعم الفنى الخاصه بمجال الشركه  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 3 شارع الشهيد محمد الشيبانى -متفرع من ش عبد المنعم حافظ 

-النزهه -

750 - العقد للمقاولت العامة  Contract for general contracting شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    13412 ورقم قيد  202803    مركز عام  عن 

المقاولت العامة.  مقاولت اعمال رصف الطرق.  التوريدات العمومية.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية 139 شارع الشباب - الدور الرضى -

751 - نيو جيرسي للتنمية العقارية  NEW JERSEY شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

16-02-2023 برقم ايداع    13416 ورقم قيد  202804    مركز عام  عن التسويق العقاري  تخطيط وإقامة 

المدن العمرانية الجديدة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 164 - شارع 52 - المنطقة السابعة - الحي الول - التجمع 

الخامس - القاهرة الجديدة -

أول -
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752 - بى تى ام للتوريدات العمومية P T M Pubic Supplies شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت 

فى   16-02-2023 برقم ايداع    13417 ورقم قيد  202805    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  التصنيع لدى الغير لرولت شرنك من البولى ايتلين غير مطبوعه 

واكياس وشنط من البولى اثيلين غير مطبوعه و عبوات  من البلستيك وتقطيع المواد اللصقه لدى الغير  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 86 ب ش سليم الول -حلمية الزيتون -

753 - حمدا لتجارة قطع غيار السيارات شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   16-02-2023 برقم 

ايداع    13419 ورقم قيد  202806    مركز عام  عن تجارة وتوزيع قطع غيار السيارات.  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 9 ش البورصة - التوفيقية -

754 - جى واى فور تريدنج للستثمار التجارى J Y For Trading شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت 

فى   16-02-2023 برقم ايداع    13420 ورقم قيد  202807    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 33 بيتشو امريكان سيتى -زهراء المعادى -

755 - لنكستر للتدريب والستشارات الدارية شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   2023-02-16 

برقم ايداع    13421 ورقم قيد  202808    مركز عام  عن إعداد الدورات التدريبية.  تقديم الستشارات 

الدارية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  رأس المال 

والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  

المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  اعداد دراسات الجدوى 

للمشروعات.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 2 ج شارع السرايات - العباسية -
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756 - احمد هشام سعد محمد على دراز وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

16-02-2023 برقم ايداع    13422 ورقم قيد  202809    مركز عام  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار  

- صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و 

مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج 

والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  - تجارة الجملة 

والتجزئة لجهزة الكمبيوتر واكسسواراتها بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .  أنشطة من خارج 

قانون الستثمار  - التسويق اللكترونى عبر النترنت  - صيانة أجهزة الكمبيوتر  مع افراد حسابات ماليه ومركز 

مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية غرفة رقم 1 من شقة 

رقم 7 الدور الثالث - 10 ش خاتم المرسلين من ترعة الشابورى -

757 - ارتوداى للفنون ARTODAY شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   16-02-2023 برقم 

ايداع    13423 ورقم قيد  202810    مركز عام  عن التجارة والتوزيع للوحات الفنية ومستلزمتها .  إقامة 

وتنظيم المعارض )عداالسياحية( والمؤتمرات والحفلت العامة والندوات والمهرجانات بشرط استصدار 

التراخيص  اللزمة لكل معرض على حده  الوكالة عن الفنانين .  التوريدات العمومية .  اقامة وتشغيل مركز 

لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور 2 - برج 6 - ابراج البافاريه - ابراج المرشدى - الطريق 

الدائرى -

758 - اف.ديبوت.تى.جى.اس لتوريد المواد الغذائية F.DEPOT.T.G.S شركة  رأس مالها 10,000.000 

قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    13424 ورقم قيد  202811    مركز عام  عن التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  التوريدات العمومية .  وعلى الخص توريد المواد الغذائية .  التوكيلت 

التجارية والتصدير .  - تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله 

التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة 

غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  التصنيع والتعبئة والتغليف 

لدى الغير .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 7 ش طه حسين - الحى الرابع - عمارات البترول - التجمع الخامس -

759 - غاده محمد عوض السيد وشركائها شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2023-02-16 

برقم ايداع    13428 ورقم قيد  202812    مركز عام  عن نشاط من داخل قانون 72 لسنة 2017: اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة واستخلص الزيوت من الزيتون .  نشاط من خارج قانون 72 لسنة 2017: 

التصدير .  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عماره 93 عمارات امتداد المل -طرق النصر -المعادى الجديده
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760 - ديب زن للدورات التدريبية DEEP ZEN شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

16-02-2023 برقم ايداع    13429 ورقم قيد  202813    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد 

وتدريب وتنمية الموارد البشرية.  إعداد الدورات التدريبية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 74 ش 9 -

761 - الفتوح للستيراد شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    

13430 ورقم قيد  202814    مركز عام  عن تجارة خامات واضافات العلف  الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى 

شان سجل المستوردين  وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها 

إل بعد الحصول على التراخيص  اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين 

المنظمة لهذا الغرض  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 

الغربية الدور الثاني - برج النور - منطقة الزراعة - امام مصنع العمدة للنسيج -

762 - جايت تو للحاق العمالة المصرية بالخارج شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

16-02-2023 برقم ايداع    13432 ورقم قيد  202816    مركز عام  عن - الحاق العماله المصرية للعمل 

بالداخل والخارج.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية برج المدينة بجوار كنيسة الملك المقدس -

763 - خالد للهيدروليك Khalid Hydraulic شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   2023-02-16 

برقم ايداع    13434 ورقم قيد  202817    مركز عام  عن التوريدات العمومية وعلى الخص اللت 

والمعدات الهيدروليك والكهروميكانيك وقطع غيارهما.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شارع عبد العاطى متفرع من شارع ال فريد - 

بجوار صيدلية رآفت - عزبة النخل -
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764 - هاوس اوف فيريز للمنتجات الغذائية House Of Fairies شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   

16-02-2023 برقم ايداع    13436 ورقم قيد  202818    مركز عام  عن  انشطه داخل قانون الستثمار 

72/ 2017 :  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و تعبئة وتغليف المنتجات الغذائية وتجهيز وتحضير الماكولت 

والمشروبات )فيما عدا  الكحولية( والوجبات والمنتجات الولية والمواد الخام المجمدة والغير مجمدةالخاصه 

بالماكولت والمخبوزات والحلويات  بجميع انواعها واشكالها  تجاره الجمله والتجزئه للمواد الغذائية بالمناطق 

النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة   انشطه خارج قانون الستثمار 72 /2017 :  -التوريدات العمومية  -

التوزيع فيما هو مسموح به بالقانون  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون 

الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القليوبية القطعه رقم 207 -منطقة الصناعات الصغيرة -بلوك )ب؛ج(-بالبدروم والدور الول 

والثانى -

765 - يونك انوفيشينز لدارة المراكز التجاريه Unique Innovations شركة  رأس مالها 1,000.000 

قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    13437 ورقم قيد  202819    مركز عام  عن - التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  - إدارة وتشغيل المراكز التجاريه  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة شقة رقم 1 - الدور الرضي - مدخل 2 - عمارة 91 مساكن الجمهوريه -

766 - سويفي للتسويق السياحي Swefy for Tourist Marketing شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت 

فى   16-02-2023 برقم ايداع    13440 ورقم قيد  202820    مركز عام  عن الدارة والتسويق السياحي 

للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان 

شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحدة G5-الدور السادس - 3ش 

مكرم عبيد -

767 - اكل زيادة لدارة المطاعم والكافيهات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-16 

برقم ايداع    13441 ورقم قيد  202821    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافيهات 

لتقديم جميع انواع المأكولت والمشروبات والتيك اواي "فيما عدا  المشروبات الكحولية"  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 1 - 

الدور الول - بعد الرضي - بالعقار رقم 35 - الياسمين 1 -التجمع الول -

القاهرة الجديدة - أول -
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768 - بيزنيس انتيليجنز كونسل لتنمية المهارات BIC - Business Intelligence Council شركة  

رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    13442 ورقم قيد  202822    مركز عام  

عن التسويق والتوزيع للمنتجات .  التسويق اللكتروني عبر النترنت .  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب 

وتنمية الموارد البشرية والمهارات.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 201 الدور الثانى - عقار رقم 42 - شارع الفريق على 

عامر -

769 - تترا لدارة المطاعم Tetra for Restaurant Management شركة  رأس مالها 

1,000,000.000 قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    13443 ورقم قيد  202823    مركز عام  عن 

تملك وإستئجار وتأجير وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات  الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت 

والشقق الفندقية والقرى السياحية  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة 

الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 273 - البنفسج 12 - التجمع الول -

770 - جاليرى للتصدير شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    13444 

ورقم قيد  202824    مركز عام  عن -التصدير  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات 

العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة المنوفية شقه رقم 1-الدور الرضى -المبنى رقم P12 -عمرو بن العاص -المنطقه الولى -

771 - ابيكس سي تي للتدريب APEX CT FOR TRAINING شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   16-02-2023 برقم ايداع    13445 ورقم قيد  202825    مركز عام  عن تقديم الستشارات )فيما عدا 

الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال  والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص  عليها في 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  اعداد دراسات الجدوى للمشروعات  اعادة الهيكلة 

الدارية للشركات  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  تقديم خدمات التعهيد )اوت 

سورس(  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 الوحدة B4 -الدور 

الثاني - 53 مول كابيتال - خلف المحكمة - التجمع الخامس -القاهرة الجديدة - أول -
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772 - سيزيتي للبرمجيات Cizetti شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    

13446 ورقم قيد  202826    مركز عام  عن بيع وشراء واستئجار وتأجير المراكب البحريه )القائمة بالفعل 

والسابق الحصول على تراخيص لها(  تصميم وتسويق برامج الحاسب اللي والهاتف المحمول والجهزة 

اللكترونيه وبرامج السوفت وير  تسويق منتجات التكييف وكاميرات المراقبه  مع مراعاة قرار وزير الدفاع 

والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  التصدير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 15 - عمارة 13 - الحي السويسري أ - 

الحي العاشر -

773 - اليجانس ايجيبت للتعبئة والتغليف Elegance Egypt For Packaging شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    13449 ورقم قيد  202827    مركز عام  عن 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  التوريدات العمومية .  اقامة وتشغيل مصنع للتعبئة والتغليف 

.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة شقة 28 الدور السابع - عقار رقم 1 - شارع عبدالحميد بدوى - عمارات الشيراتون -

777 - اكسدرايفاوتو لتجارة السيارات X DRIVE AUTO شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

16-02-2023 برقم ايداع    13493 ورقم قيد  202832    مركز عام  عن تجارة السيارات  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 79 شارع حافظ رمضان -

791 - دبليو إتش واى للتسويق العقارى Why real estate شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

19-02-2023 برقم ايداع    13901 ورقم قيد  202864    مركز عام  عن التسويق العقارى .  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 16 ش المام على-ميدان السماعيليه -
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Figuar group  )Investment&Development 774 - شركة مجموعة فيجر للستثمار والتطوير

FIG(  شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    13465 ورقم قيد  

202828    مركز عام  عن - التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  - الستثمار والتطوير العقارى  -

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. 

ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق 

الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء 

كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  تربية جميع أنواع الحيوانات سواء 

كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم 

الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين  

وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص  اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 4 ش ابراهيم نوار متفرع من احمد فخرى - المنطقة السادسة -

775 - تورشيما حسن حسين جي في TORISHIMA HASSAN HUSSIEN J V شركة  رأس مالها 

1,500,000.000 قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    13472 ورقم قيد  202829    مركز عام  عن 

إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف الصحي أو الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلتها  -إقامة أو 

إدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 7 عمارات السعودية - ش النزهه - الدور 8 - شقة 3
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776 - الخطيب للتنمية الصناعية شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   16-02-2023 برقم 

ايداع    13491 ورقم قيد  202831    مركز عام  عن • التنمية الصناعية المتكاملة للمناطق الصناعية أو 

استكمال التنمية أو تسويق أو إدارة المناطق الصناعية, ويشمل ذلك  ما يأتي:  - إعداد الدراسات القتصادية 

والتخطيطية للمنطقة الصناعية.  - إعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.  - إنشاء 

البنية الساسية ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية.  - التسويق والترويج لراضي المنطقة 

الصناعية لجذب رؤوس الموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية.  - إنشاء مباني مصانع بالمنطقة 

الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات.  - إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها.  • إقامة 

وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن وتصنيع المنتجات المعدنية بكافة أنواعها.  • التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا  • التوريدات العمومية .  • التصدير.  • الستثمار والتطوير العقاري.  • المقاولت 

العامة والمتخصصة والمتكاملة  • شراء وبيع وتأجير وامتلك الراضي بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها 

بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد  اقامه المنشآت عليها واقامه المباني والوحدات السكنية والتجارية 

والدارية والترفيهية لتمليكها او تأجيرها او اداراتها.  • تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية )المناطق 

الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج  الوادي القديم(.  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 26 ش حسن 

ابراهيم
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778 - ارتشر تكنولوجيز ايجيبت Archer Technologies Egypt شركة  رأس مالها 200.000 قيدت 

فى   16-02-2023 برقم ايداع    13506 ورقم قيد  202833    مركز عام  عن - صناعة تكنولوجيا 

المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و 

أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات 

وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد 

البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  - إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة 

من صوت وصورة وبيانات .  - إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  - أعمال التوصيف 

والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  - أعمال 

التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  - تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  - التصالت 

وخدمات النترنت  - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و 

النماذج و الرسوم الصناعية  .  - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة 

بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية .  - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت 

السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول على  ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه 

والتليفزيون  - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء 

والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 

لسنه 2003  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  - إنشاء وإدارة 

مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  - حاضنات العمال 

التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى 

محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  - تقديم الستشارات فى مجال الحوكمه )فيما 

عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم  بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال  الوراق المالية المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  - التصدير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مبنى رقم A1 الطابق الثالث - 

المنطقة الخامسة - A5 بجوار ووتر واى

779 - ثيتا للستشارات الهندسية Theta for Engineering Consultant T.E.C شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    13575 ورقم قيد  202834    مركز عام  عن 

اعداد كافة التصميمات الهندسية والنشائية والكهربائية والميكانيكية وكذلك التصميمات المعمارية الداخلية 

والخارجية  وتصميمات البنية التحتية.  إدارة المشروعات فيما عدا الدارة الفندقية  إعداد الدراسات الهندسية 

والفنية والمعمارية ما قبل التصميم والتخطيط للمشروعات.  اعداد المجسمات ثلثية البعاد  تصميم المناظير  

الشراف على تنفيذ المشروعات  تقسيم الراضي وتخطيط وتنمية المجتمعات العمرانية  تقديم الستشارات 

الهندسية)فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  رأس المال 

والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  

المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية (.  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحدة ادارية 

بالدور 12 ع - 4 شارع 151 -
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780 - لوجيكا للمحتوى اللكترونى LOGICA ELECTRONIC CONTENT شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    13612 ورقم قيد  202840    مركز عام  عن - 

صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و 

مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  - أعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات 

وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  - إنتاج المحتوي اللكتروني 

بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  - إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  - 

أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب 

عليها .  - أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  - تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  

- التصالت وخدمات النترنت  - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك 

براءات الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية  .  - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات 

التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول على  ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك 

الذاعه والتليفزيون  - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء 

والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 

لسنه 2003  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  - إنشاء وإدارة 

مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  - حاضنات العمال 

التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى 

محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة منطقة 8 عائلى 5 - حى الندلس 

- التجمع الخامس -

GOLDEN TOUCH FOR COMMERCIAL  781 - اللمسة الذهبية للستثمار التجارى

INVESTMENT شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    13617 

ورقم قيد  202841    مركز عام  عن انشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 :   تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق 

النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .  - صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة 

صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم 

التكنولوجي .  - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  

- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها 

والتدريب عليها  .  - إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  - إدخال البيانات 

علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  - أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  - إنتاج 

وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  - أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  - 

تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  اقامة او تشغيل وادارة وصيانه محطات الصرف الصحى او الصرف 

الصناعى والتنقية وتوصيلتها .  انشطه خارج قانون 72 لسنة 2017 :   إقامة وتشغيل مركز خدمة وصيانة 

السيارات.  القيام بأعمال تنسيق وصيانة وادارة وتجميل الحدائق والطرق والميادين )اللند سكيب(والمنتزهات 

وحمامات السباحه  المقاولت العامة .  - مقاولت العمال الكهربائية .  التوريدات العمومية .  مع افراد حسابات 

ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 3 ش 159 -
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782 - سيجام للستثمار الزراعى والتنمية SEGAM AGRICULTURE شركة  رأس مالها 

8,000,000.000 قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    13627 ورقم قيد  202843    مركز عام  عن 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا . التوريدات العمومية. استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق 

الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع وتنمية الراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن 

تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع 

وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار 

رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  2008. الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية. تلتزم الشركه باحكام 

القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله 

التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . تصنيع وتعبئة وتبريد 

المنتجات الزراعية والحاصلت البستانية لدى الغير. بيع وتوزيع وتسويق المنتجات الزراعية والحاصلت 

البستانية. اقامة وتشغيل وادارة المخازن والمستودعات )عدا مخازن ومستودعات المواد والكيماويات الخطرة(. 

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة 

محافظة الجيزة رقم )18 / 1 / 4 ( محور المركزى - فراج سنتر التجارى

783 - الدار كول لخدمات التصالت شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    

13629 ورقم قيد  202844    مركز عام  عن اقامه وتشغيل واداره مراكز التصالت )الكول سنتر(.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 

13 ش الثمار - المهندسين

784 - عرب هوم لدارة المشروعات ARAB HOME شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   

16-02-2023 برقم ايداع    13636 ورقم قيد  202845    مركز عام  عن إدارة المشروعات  مع مراعاه 

القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  

الترخيص بها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 47 تقسيم المروحة - القطامية - القاهرة الجديدة - أول -

785 - ار . أو . أى كونسالتنسى R.O.I CONSULTANCY شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

16-02-2023 برقم ايداع    13648 ورقم قيد  202848    مركز عام  عن التسويق العقارى .  إدارة 

الصول العقارية.  شراء وبيع وتأجير واقامة الوحدات الدارية والسكنية.  تقديم الستشارات )فيما عدا 

الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال  والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص  عليها في 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 13 ش 150 -
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786 - مافريكس باور للتوكيلت التجاريةMavericks Power For Commercial Agencies شركة  

رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    13896 ورقم قيد  202859    مركز 

عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  التوريدات العمومية.  توريد مستلزمات الفنادق.  

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية.  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 

121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين  وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق 

فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص  اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل 

يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  إقامة وتشغيل المراكز التجارية والسوبر ماركت .  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة الدور الخامس - 12 شارع عبدالمنعم رياض -

787 - دولست فودز لدارة المطاعم )أحمد فتحي وشريكه( Dulcet Foods شركة  رأس مالها 

18,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    13897 ورقم قيد  202860    مركز عام  عن ادارة 

وتشغيل المطاعم الثابتة والكافتريات والكافيهات  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات 

العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة محل رقم 61 الدور الثامن المركز التجاري سيتي سنتر -

788 - هاى ليت لتشغيل مراكز التجميل شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم 

ايداع    13898 ورقم قيد  202861    مركز عام  عن -تشغيل مراكز التجميل للعناية بالشعر والجسم والبشرة)

بيوتى سنتر( ) دون اجراء عمليات جراحية(  -توريد منتجات التجميل  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 54 ش داير الناحية الوايلى -

789 - مصر الجديدة للتسويق العقارى New Egypt شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

19-02-2023 برقم ايداع    13899 ورقم قيد  202862    مركز عام  عن التسويق العقارى .  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 21 /و جنوب الكاديمية من شارع التسعين - التجمع الخامس-
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790 - تى ار يو اى لخدمات وحلول العمال الرقمية T.R.U.E شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

19-02-2023 برقم ايداع    13900 ورقم قيد  202863    مركز عام  عن - أعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات  

- تنفيذ و ادارة شبكات و تداول البيانات  التوريدات العمومية بالخص توريد اجهزة الحاسب اللى  اعمال صيانة 

اجهزة الحاسب اللي والشبكات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 3 مكرم عبيد الرئيسى بالتقاطع مع مصطفى النحاس بجانب محجوب -

792 - اميرس للتصميمات الهندسية Immerse شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

19-02-2023 برقم ايداع    13902 ورقم قيد  202865    مركز عام  عن اعداد التصميمات الهندسية  تقديم 

الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال  

والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية 

المنصوص  عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  التوكيلت التجارية تلتزم 

الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ  تأسيس الشركة 

اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات  المختصة 

وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 

لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  التصدير  تصميم وادارة المواقع اللكترونية  أعمال إنتاج وتطوير البرامج 

والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة الدور الرضى بالعقار رقم 17 و -شارع مجدى سلمه -تقسيم اللسكى-امام بوابه 1-القرية

التكنولوجية -

793 - اليكساتا للتسويق الرقمى ALEXATA شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   2023-02-19 

برقم ايداع    13904 ورقم قيد  202866    مركز عام  عن التسويق اللكترونى .  التجارة اللكترونية .  

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  التوريدات العمومية .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 21 ش المدينة المنورة - من ش 

منشية التحرير -
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794 - اليجانت للضيافه ELEGANT HOSPITALITY شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

19-02-2023 برقم ايداع    13906 ورقم قيد  202868    مركز عام  عن اداره و تشغيل القرى السياحية 

والفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق و الجنحه الفندقيه والنشطة المكملة أو  المرتبطة بما ذكر من خدمية 

وترفيهية ورياضية وتجارية و ثقافية  التسويق 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  التسويق اللكترونى عبر النترنت  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 90 مكرم عبيد -

795 - دليلي للتسويق اللكتروني DALILY FOR DIGITAL MARKETING شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    13907 ورقم قيد  202869    مركز عام  عن 

التسويق فيما هو مسموح به قانونا   التسويق اللكتروني عبر النترنت  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة قطعة 9091 - المعراج 9 -

FRUITVEG FOR EXPORT  AGRICULTURAL 796 - فروتفيج لتصدير الحاصلت الزراعية

CROPS  شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    13908 ورقم قيد  

202870    مركز عام  عن التصدير وعلى الخص تصدير الحاصلت الزراعية  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 المنوفية الدور الرضي - شقة 1 - عقار رقم 14 أ - شارع عمرو بن 

العاص - المنطقة الولى -

797 - اتش إي اتش للخدمات البترولية شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم 

ايداع    13909 ورقم قيد  202871    مركز عام  عن تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر 

والستكشاف وتشمل :  - صيانة آبار البترول وتنشيطها  - - صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية  - حفر 

آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول .  - العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة  - 

معالجة السطح من الترسيبات  - الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج  - الخدمات المتعلقة 

بالستكشاف البترولي  المقاولت العامة  التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 4 شارع الجامعة من شارع الميثاق - زهراء 

مدينة نصر -
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798 - أيه أف أى للتوكيلت التجارية A F I Commercial Agencies شركة  رأس مالها 

150,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    13910 ورقم قيد  202872    مركز عام  عن 

التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى 

مزاولة غرضها إل بعد  الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل 

باحكام القوانين المنظمة لهذا  الغرض .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 12 ش اللواء لبيب الشاهد - ميدان المحكمة -

809 - ايروس للتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    

13930 ورقم قيد  202886    مركز عام  عن التوريدات العمومية  توريد المواد الغذائية  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 53 مول كابيتال -خلف المحكمة -الدور الثانى -التجمع الخامس -

810 - الترافيد لنتاج وتصنيع العلف وأضافاتها Ultra Feed شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت 

فى   19-02-2023 برقم ايداع    13932 ورقم قيد  202887    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع وانتاج جميع انواع العلف وأضافات العلف للدواجن والمواشى  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 83 ش المنتزه -
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799 - سهل سوفت وير للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

19-02-2023 برقم ايداع    13913 ورقم قيد  202873    مركز عام  عن 1- صناعة تكنولوجيا المعلومات 

و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد 

و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات 

ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها  والتدريب عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من 

صوت وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف 

والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- 

أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - 

التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك 

براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم 

خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية .  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه 

محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من الجهات 

المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية 

والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار 

وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز 

نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات 

والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة المتعلقة 

بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي 

والثقافي والفني.  19 - تصميم وادارة المواقع اللكترونية .  20 - تصميم وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول 

وتشغيلها والتدريب عليها.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 1 مكرر شارع صبرى ابو علم -

800 - ايه ار تي لتجارة العدد اليدوية والمسامير ART شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

19-02-2023 برقم ايداع    13916 ورقم قيد  202874    مركز عام  عن تجارة العدد اليدويه والمسامير  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة محل بالعقار رقم 16 ش الجنينه -

820 - بيتس هاب انترناشيونال للكسسوارات Pets Hub International شركة  رأس مالها 

500,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    13948 ورقم قيد  202898    مركز عام  عن - 

تجارة الكسسوارات و الغذية الخاصة بالحيوانات الليفة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 55 ش مكرم عبيد برج 1 الدور الرابع -
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801 - سلم جروب لستغلل المحاجر شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم 

ايداع    13918 ورقم قيد  202875    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة  التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم 

الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين  

وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص  اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  

استغلل المحاجر وتوريد حجر السن  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة 

للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة 

لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  

فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 

لسنة  . 2008  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عمارة 3 )ب( عماير مدينة نصر - شارع ال عثمان - المنطقة العاشرة -

802 - إيه أند تي للتسويق العقاري A&T شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم 

ايداع    13919 ورقم قيد  202876    مركز عام  عن التسويق العقارى .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 4 ش احمد عبد الحميد - متفرع 

من المام محمد عبده - النعام -

803 - عرب ايجيلز لمستلزمات المصانع ARAB EAGLES شركة  رأس مالها 45,000.000 قيدت فى   

19-02-2023 برقم ايداع    13921 ورقم قيد  202877    مركز عام  عن التوريدات العمومية  توريد 

مستلزمات المصانع  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 105 شارع الطيران -
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804 - أر تي اكس أر للمقاولت والتوريدات R.T.X.R شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

19-02-2023 برقم ايداع    13923 ورقم قيد  202878    مركز عام  عن •المقاولت العامة.  •التوريدات 

العمومية.  •مقاولت اعمال البناء والتشطيبات.  •مقاولت اعمال الحفر والردم.  •تأجير المعدات )فيما عدا 

التأجير التمويلى(.  •توريد مواد البناء والمواد الغذائية ومستلزمات المصاعد ومستلزمات التكييف والجلود 

الطبيعية والصناعية ومستلزمات  الفنادق والرخام والجرانيت والسيراميك والعدد واللت والكيماويات 

ومستلزمات الديكور والسمنت والزلط والرمل  والسن والطوب والخرسانة الجاهزة والصاج والكروم 

والستانلس والنحاس واللومنيوم والورق والكرتون والبلستيك  والملبس الجاهزة والقمشة والدوات 

الكهربائية وادوات السباكة والدوات المكتبية وقطع غيار السيارات والمواد الخام  واجهزة الحاسب اللي 

ومستلزماتها واجهزة الهاتف المحمول ومستلزماتها والخشاب والثاث الخشبى والمعدنى  والزجاجى وادوات 

الورش والمصانع ومعدات الصيانة والصلح والجهزة الكهربائية والمنزلية والزجاج  والكسسوارات.  -توريد 

جميع انواع الخشاب  -توريد مستحضرات التجميل والمستلزمات والجهزة الطبيه والبيطريه  -توريد السمده 

الزراعيه  -توريد العدد واللت الميكانيكيه  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية ع 12 - محليه 6 - الحي الول -

805 - كافالي للتوريدات العامة Cavalli for general supplies شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    13924 ورقم قيد  202882    مركز عام  عن التوريدات العمومية.  

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  التصدير.  المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  

التصنيع لدى الغير.  تجارة وتوزيع المستلزمات والجهزة الطبية )فيما عدا الدوية(.  مقاولت اعمال توريد 

وتركيب وصيانة اللت والمعدات بكافة انواعها.  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها 

قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة 

لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  

فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 

لسنة  . 2008  تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  

تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو 

اللحوم.  إقامة المزارع السمكية .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 10 شارع عثمان امين متفرع من شارع طه حسين - النزهه 

الجديده -
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806 - كوتشينو ستورز للمستلزمات الرياضية  Kotshino Stores شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    13925 ورقم قيد  202883    مركز عام  عن - التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  - التوكيلت التجارية  * تلتزم الشركه باحكام القانون 

رقم 120 لسنه 1982 فى شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس  الشركة اى حق فى مزاولة 

غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما  ل يخل باحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض  - تجارة المستلزمات والدوات والملبس الرياضيه جملة وتجزئة  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 17 شارع 263 -المعادى الجديده -

807 - ميدى كورب للملبس الطبية Medi Corp شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

19-02-2023 برقم ايداع    13926 ورقم قيد  202884    مركز عام  عن توريد وتجارة الجهزة 

والمستلزمات والدوات الطبية فيماعدا الدوية و مستلزمات الوقاية الصحية و ادوات المن  الصناعى والملبس 

الطبية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 44 شارع احمد محمد ابراهيم من شارع عباس العقاد - المنطقة الثامنة -

808 - دي اند تي للتسويق السياحي D & T شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2023-02-19 

برقم ايداع    13927 ورقم قيد  202885    مركز عام  عن الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت 

والشقق الفندقية والقرى السياحية  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة 

الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  ادارة وتشغيل مارينا اليخوت وملعب الجولف 

ومراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.  التسويق اللكتروني عبر النترنت  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 17 ب عمارات العبور صلح سالم -

811 - ينبع للمقاولت والتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم 

ايداع    13933 ورقم قيد  202888    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة  مقاولت 

اعمال التشطيبات والديكورات  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. 

واستزراع الراضي المستصلحة.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  

شراء وبيع وتاجير وامتلك الراضى بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها 

او بعد  اقامه المنشات عليها واقامه المبانى والواحدات السكنيه والتجاريه والداريه والترفيهيه لتمليكها او تاجيرها 

او اداراتها  او استغللها لحسابها او لحساب الغير  توريد كافة مستلزمات البناء من مواد ومعدات واللت  إدارة 

المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد 

بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 3 شارع محمد عمارة - مدينة الحرفيين - من شارع السادات -
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812 - سقالة للتطوير العقاري شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    

13934 ورقم قيد  202889    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة  الستثمار والتطوير 

العقارى  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القليوبية مبنى الخدمات رقم 8 - مربع 16079 - الحي الخامس -

813 - رووتس للتصميمات Roots Designs شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   

19-02-2023 برقم ايداع    13935 ورقم قيد  202890    مركز عام  عن - إعداد تصميمات وحدات 

الديكور والكسسوارات المنزلي  - 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 6ش احمد ماهر - باب الخلق -

814 - فريسكين لمستحضرات التجميل Freeskin for Cosmetics شركة  رأس مالها 20,000.000 

قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    13937 ورقم قيد  202891    مركز عام  عن - تجارة وتوزيع 

مستحضرات التجميل والمكملت الغذائية وتصنيع ما سبق لدى الغير.  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح 

به قانونا  - التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 3 - الدور الول - 49 ش بلوكات السواري - الدراسه -

815 - شركة دار المارات للشراف على تنفيذ المشروعات التجارية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   19-02-2023 برقم ايداع    13939 ورقم قيد  202892    مركز عام  عن إدارة المشروعات التجارية  

مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و 

اجراءات  الترخيص بها  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  الشراف على تنفيذ المشروعات 

التجارية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 53 كابيتال مول -خلف محكمة التجمع الخامس -التجمع الخامس -

Page 309 of 1644 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

816 - البتراء للزراعات الحديثه Petra for Modern Plants شركة  رأس مالها 2,000,000.000 

قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    13941 ورقم قيد  202893    مركز عام  عن انشطة قانون 72 لسنة 

2017  - استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي 

المستصلحة.  ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن 

تستخدم طرق الري  الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  اقامة وتشغيل محطة لفرز 

وتدريج وتشميع ونعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية  تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج 

السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  إقامة المزارع السمكية .  تربيه الخيول  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المواد الغذائيه  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده  انشطة خارج قانون 72 

لسنة 2017  - التوريدات العموميه  - التصدير  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده 

بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 75 -0102 - بالدور السابع - بالبرج رقم -O102 -قطعه N1 تقسيم 

الستثمار -وان قطاميه -

817 - ام يو اتش جي للمقاولت العامة M U H G شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

19-02-2023 برقم ايداع    13942 ورقم قيد  202894    مركز عام  عن المقاولت العامة  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القليوبية كفر منصور بجوار مدرسة كفر منصور العدادية المشتركة - طوخ -

818 - الجمل جروب للتشييد والبناء El gamal Group for Construction and Building شركة  

رأس مالها 510,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    13943 ورقم قيد  202895    مركز 

عام  عن المقاولت العامة.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  التوريدات العمومية.  مقاولت 

اعمال رصف الطرق.  التصدير.  مقاولت اعمال التشييد والبناء.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية 74 مول الهدى - الحى السادس 

-

Page 310 of 1644 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

819 - ديبوج للبرمجيات والتسويق اللكتروني Debug شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

19-02-2023 برقم ايداع    13944 ورقم قيد  202896    مركز عام  عن - أنشطة داخل قانون 72 لسنة 

2017 :  1- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  

2- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها 

والتدريب  عليها.  أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 :   التسويق اللكتروني عبر النترنت.  تلتزم الشركة 

بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 10 ج ش ابن سندر حمامات 

القبة -

821 - لنج توكس لتكنولوجيا المعلومات lang talks for information technology شركة  رأس مالها 

20,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    13950 ورقم قيد  202899    مركز عام  عن 1- 

صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و 

مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج 

والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي 

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة 

وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة 

شبكات نقل و تداول البيانات  10 - التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير 

حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل 

الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية.  

13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد 

الحصول  على ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث 

والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات 

التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة 

مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات 

والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية 

ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى 

رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي والثقافي والفني.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عمارة رقم 23 المنطقة الرابعة -
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822 - نكست لتنمية المهارات واللغاتNext To Develop Skills And Languages شركة  رأس 

مالها 10,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    13952 ورقم قيد  202900    مركز عام  عن 

اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية مهارات الموارد البشرية  - اعداد وتقديم الدورات التدريبية فى مجال 

اللغات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 6 مجاورة 32 وحدة رقم 16 -

823 - نوليمت لتجارة مواد البناء شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    

13955 ورقم قيد  202901    مركز عام  عن تجارة وتوريد مواد البناء  التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  المقاولت العامة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية مكتب رقم 15 - الدور الثاني علوي - مول 

دبي -

824 - لجوس للتسويق الفندقي شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    

13956 ورقم قيد  202902    مركز عام  عن التسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى 

السياحية  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة 

و اجراءات  الترخيص بها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 11 بالدور السادس بالعقار رقم 8 ش مكرم عبيد -

825 - ايه ام اس واي جروب لتجارة خردة الحديد Amsy Group for scrap metal trading شركة  

رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    13957 ورقم قيد  202903    مركز 

عام  عن التجارة العامة وعلى الخص تجارة الحديد والخردة  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 23 شارع خميس 

حسن عرب كفر العلو -

826 - جوهر تريد للستثمار التجارى شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم 

ايداع    13958 ورقم قيد  202904    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلي 

الخص تجارة وتوزيع الستانلس ومهمات المصانع/ التوريدات  العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية ش شعبان طلبه -
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827 - ميدان للدراسات والبحاث والدعم شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم 

ايداع    13961 ورقم قيد  202905    مركز عام  عن - تقديم الستشارات فى مجال الدراسات والبحاث 

والدعم الجتماعى والتربوى )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق  الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات 

والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا  الستشارات المالية عن الوراق المالية 

لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة  27 من قانون سوق رأس المال 

ولئحته التنفيذية(  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 13 ش صبري ابوعلم -

828 - ايليج لدارة المطاعم والكافيهات iLiGe شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

19-02-2023 برقم ايداع    13962 ورقم قيد  202906    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  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 30 ش عدلى -
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829 - كوانتيج جروب للصناعة شركة  رأس مالها 40,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    

13964 ورقم قيد  202907    مركز عام  عن : انشطه داخل قانون 72 لسنة 2017  -إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع وتعبئة وتغليف جميع أنواع المواد الغذائية وتصنيع العصائر والبسكويت  والشيكولتة والجبن واللبان 

والقشطة والسمن والمكرونة بكافة اشكالها ومطاحن الدقيق وتشغيل المخابز .  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

وتطريز وتجهيز القمشة والملبس الجاهزة والمنسوجات والغزل والنسيج والصباغة  وتصنيع حقائب اليد وما 

شابهها من جلود أو بلستيك أو أقمشه بكافه أنواعها وتصنيع الحذية والشنط والملبس  والمستلزمات الجلدية 

ومستلزمات الحذية من اللدائن .  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل وتشغيل القطاعات الهندسية والمعدنية 

وألواح الصاج والسقلت المعدنية  والخزانات المعدنية والصاج والمسمامير والسوست واليايات والسطمبات 

والفورم وتصنيع وصيانة الماكينات وألت  وخطوط النتاج ومعدات الرفع والمناولة وقطع الغيار وتصنيع 

النجف و القواطع المعدنية والجزاء المعدنية المغذية  لصناعات مختلفة وتشيكل لوازم المطبخ ) الواني والحلل 

( من المعادن واللومنيوم وتصنيع وتجميع وحدات التكييف  والتبريد والتجميد.  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنتجات الكيماوية والبلستيكية نفخ وحقن البلستيك وإنتاج الكياس والمواسير و  الرولت والعبوات و 

الصناديق البلستيكية ومواد التعبئة والتغليف وتصنيع شرائط ذاتيه اللصق من البلستيك والمواد  اللصقة بكافة 

أنواعها والغراء وتصنيع وخلط وتعبئة الدهانات والملونات والكيماويات والمنظفات ومنتجات الفايبر جلس  

 PVCالمختلفة .   -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات اللوميتال باب و شباك و قواطيع و برور واجهات

وتشكيل وتقطيع وشطف  وحفر و صنفره الزجاج و المرايات والسكورييت وزجاج المائدة بجميع أنواعة .  -

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل والعطور والمناديل الجافه والمبلله والبامبرز و المستلزمات 

الطبيه  ماعدا الدويه.  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الصناديق والعلب الورقية والكرتونية السادة والمطبوع 

وتصنيع الكرتون المضلع وتصنيع  لب الورق .  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء والطوب والنترلوك 

والرخام والجرانيت والبلط والحجار وتصنيع الدوات  الصحية .  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخشاب 

والثاث المنزلي والمكتبي والفندقى بجميع أنواعة .  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها 

قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة 

لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  

فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 

لسنة  . 2008  أنشطة خارج قانون الستثمار 72/ 2017 :  -التطوير العقاري  -تنظيم المعارض )فيما عدا 

السياحية( والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على  حدة .  مع 

اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية وحدة 14 - 

الدور الثالث - عقار 16 - الحى الول - محلية 7 -

833 - إيه اتش للستثمار التجاري شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم 

ايداع    13970 ورقم قيد  202911    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / 

التوريدات العمومية  المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 1 ش المطبعة متفرع من مؤسسة 

الزكاة كفر ابو صير -
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830 - ايلرا للبرمجيات Elara شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    

13966 ورقم قيد  202908    مركز عام  عن صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت, بما تشمله من أنشطة 

صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات, ومراكز  البيانات, وأنشطة التعهيد وما يرتبط بها من تنمية بشرية, 

وتطوير البرمجيات, والتعليم التكنولوجي.  - تصميم وتطوير وتصنيع اللكترونيات.  - مراكز البيانات ومراكز 

التصال.  - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  - 

أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب 

عليها.  - إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  - إدخال البيانات على 

الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  - أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.  - 

إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  - أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول 

البيانات.  - تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.  - التصالت وخدمات النترنت.  - المشروعات التي 

تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية.  - إقامة 

شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات  

المعنية.  - إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية 

بعد الحصول على  ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون.  - مشروعات البحث 

والتطوير العلمي من أجل التنمية, والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ومشروعات 

التكنولوجيا الحديثة.  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  - إنشاء 

وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  - حاضنات 

العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة 

وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 121 - 

الياسمين 4 - التجمع الول -

831 - اوبليجاتد لخدمات الستشارات الهندسيه Obligated شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

19-02-2023 برقم ايداع    13967 ورقم قيد  202909    مركز عام  عن - الشراف على تنفيذ 

المشروعات الهندسيه  - تقديم الستشارات الهندسيه )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات 

المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة 

الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته 

التنفيذية ( .  - اعداد التصميمات الهندسيه  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عماره رقم ) 5( الدور الول -ارض المشتل -

832 - بنرت للحاق العمالة بالخارج  ش.ذ.م.م شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-19 

برقم ايداع    13968 ورقم قيد  202910    مركز عام  عن الحاق العمالة المصريه للعمل بالخارج  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

الغربية شارع سيدي عقيل - امام مرور سمنود -
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834 - ون بورت اير هاندلينج شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    

13971 ورقم قيد  202912    مركز عام  عن الوكالة عن شركات الطيران  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 8 ش فتحي 

طلعت -القطعة رقم 13 -14  مربع 1145 -مكتب رقم 1 شقة 102 -مساكن شيراتون - --

835 - شانتونج لتقديم الكلت السيوية Shantung شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   

19-02-2023 برقم ايداع    13973 ورقم قيد  202913    مركز عام  عن -اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم 

و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع  المأكولت و المأكولت 

السيوية و التيك اواى  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحدة رقم 3 الدور الرضى رقم 7 ش اسماء فهمي -كلية البنات -

836 - اف اند كيه اند واى للتعليم F&K&Y Education شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت 

فى   19-02-2023 برقم ايداع    13974 ورقم قيد  202914    مركز عام  عن انشاء او اداره او تشغيل 

المدارس.  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  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة قطعة 340 - شارع التسعين الجنوبى - التجمع 

الخامس -

837 - حسن للمأكولت والوجبات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    

13976 ورقم قيد  202916    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات )عدا العائمه( لتقديم 

المأكولت والوجبات الجاهزة والمشروبات )عدا  الكحوليه(  إقامة وتنظيم المعارض )عدا السياحيه( والحفلت 

العامه )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة(.  التصدير  التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 10 ش محمد فريد - بجانب محطة بنزين التعاون - ميدان رامي 

هلل - التجمع الخامس - - -
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838 - ذاوينر للستثمار الزراعى واستصلح الراضى The Winner شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    13977 ورقم قيد  202917    مركز عام  عن : انشطة من داخل 

قانون 72  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي 

المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع  وأن 

تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  : انشطة من خارج قانون 

72 التسويق العقارى.  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 246 النرجس 1 - التجمع الخامس -

839 - بلك اند وايز للخدمات الدعائية Black & Wise شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

19-02-2023 برقم ايداع    13978 ورقم قيد  202918    مركز عام  عن الدعاية والعلن بكافة الوسائل 

المسموعة والمقروءة والمرئية  التسويق لكل ما هو مسموح به قانونا  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحدة M2 الدور الثاني - قطعة 

53 كابيتال مول خلف المحكمة التجمع الخامس -

S.M FOR HEALTH CARE FOR  840 - اس ام فور هيلث كير للتدريب و تنميه المهارات

TRAINING AND CAPACITY BUILDING شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

19-02-2023 برقم ايداع    13979 ورقم قيد  202919    مركز عام  عن تقديم الستشارات )فيما عدا 

الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال  والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص  عليها في 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  - اقامة و تشغيل و ادارة مركز لعداد و تنمية و 

تدريب الموارد البشرية.  -اعداد البرامج و الدورات التدريبيه  إقامة و تنظيم المؤتمرات و الفاعليات و ورش 

العمل  - أعمال تصميم وإنتاج و تسويق البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية 

وتشغيلها  والتدريب عليها  -اعداد الدراسات البيئيه  -تصدير الدويه و المستلزمات الطبيه  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة قطعه 8- بلوك 44 - المنطقه التاسعه - شقه 19 - الدور 9-
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 Hive for Development and Projects Management 841 - هايف للتنميه وإدارة المشروعات

شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    13981 ورقم قيد  202920    

مركز عام  عن إدارة المشروعات وحاضنات ومسرعات العمال  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 

2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  إدارة وتنظيم المؤتمرات  

اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  التعليم عن بعد  التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  تجارة وتوريد الجهزة اللكترونيه  أعمال تصميم وإنتاج البرامج 

والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة شقة رقم 3 - عقار 28 ش مكرم عبيد -

845 - سى أم جى للمقاولت العامه شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    

13989 ورقم قيد  202924    مركز عام  عن المقاولت العامه  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية الوحده الدارية الكائنه بشارع 

أنس بن مالك أمام مسجد الرحمن الرحيم - الخصوص - -

842 - يونيكورن للدعاية والعلن Unicorn شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-19 

برقم ايداع    13982 ورقم قيد  202921    مركز عام  عن الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة 

والمقروءة والمرئية  - تقديم الستشارات التسويقية )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات 

القانونية والستشارات  والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات 

المالية عن الوراق المالية لنشطة  الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 

من قانون سوق رأس المال ولئحته  التنفيذية(  - إقامة و تنظيم المعارض عدا السياحية و المؤتمرات و الحفلت 

العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض  على حده  - التوكيلت التجارية  تلتزم الشركة بأحكام 

القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى 

مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  

باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  - التسويق والتوزيع للفلم السينمائيه و التلفزيونيه والبرامج والعلنات 

و الفيديو و المسرحيات و المسلسلت الذاعيه  و التلفزيونية و كافة العمال الفنيه من )تصوير- صوت - 

ميكساج - دوبلج - مونتاج - تحميض نيجاتيف - تصحيح الوان  )  -أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات 

وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  -إنتاج المحتوى اللكتروني 

بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الوحدة 8 - الدور الرابع فوق الرضى والبدروم 

)يسار الخارج من المصعد( - عمارة 6 -بلوك

1 - حي الواحة -
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843 - اكيوريت سيرفس للخدمات البترولية )Accurate Service )AS شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    13986 ورقم قيد  202922    مركز عام  عن 

مقاولت العمال البترولية داخل المواقع والمحطات البترولية والمستودعات الخاصة بالعمال الكهروميكانيكية  

والكهربية  - توريد كافة المعدات اللزمة للخدمات البترولية وتركيباتها داخل المواقع البترولية  - توريد وتشغيل 

النظمة الخاصة بإدارة وتشغيل المحطات البترولية  اقامة وتشغيل وادارة محطات تموين وخدمة السيارات 

والسيارات الكهربائية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة الغربية شبشير الحصة بجوار بنزينة مصر للبترول -

844 - بافارنا للتجارة والتوريدات والمقاولت شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2023-02-19 

برقم ايداع    13987 ورقم قيد  202923    مركز عام  عن المقاولت العامة  - اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة 

اجهزه اطفاء الحريق ومهمات المن الصناعى ومستلزمات مكافحة الحرائق  - اقامة وتشغيل مصنع لمعالجة 

القمشة والمنسوجات بمواد مؤخره الحرائق  - تركيب وصيانة اجهزه اطفاء الحريق ومهمات المن الصناعى 

ومستلزمات مكافحة الحرائق  - تركيب مضخات الحريق  مع مراعاة ما ورد بقرار وزارة الدفاع والنتاج 

الحربي رقم 64 لسنه 2003  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القليوبية 7 ش سلمه شحتو -مدينة السعادة -شبرا الخيمة اول -

846 - كيه بى تى لتكنولوجيا المعلومات K P T For Information Technology شركة  رأس مالها 

5,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    13991 ورقم قيد  202925    مركز عام  عن أنشطة 

من داخل قانون الستثمار  - صناعه تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من انشطه صناعيه و تصميم 

و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و انشطه التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجى  - اعمال 

التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها  - اعمال تصميم وانتاج 

البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها  - انتاج 

المحتوى اللكترونى بصوره المختلفه من صوت وصوره وبيانات  - ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونيه  - اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها  - النشطه المتعلقه بتحويل المحتوى 

التقليدى من صوت وصوره وبيانات الى محتوى رقمى بما فى ذلك رقمنه المحتوى  العلمى والثقافى والفني  

أنشطة من خارج قانون الستثمار  - تقديم الستشارات ) فيما عدا الستشارات القانونيه والستشارات والدراسات 

المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده راس  المال والستحواذ وكذا الستشارات الماليه عن الوراق الماليه لنشطه 

الشركات العامله فى مجال الوراق الماليه  المنصوص عليها فى الماده من قانون سوق راس المال ولئحته 

التنفيذيه(  - اقامه وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنميه الموارد البشريه  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي 

مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 5 ش احمد عبدالعظيم من ش النصر الرئيسى -
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847 - السقاف للستشارات التعليمية Assakaf شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2023-02-19 

برقم ايداع    13993 ورقم قيد  202926    مركز عام  عن تقديم الستشارات التعليمية )فيما عدا الستشارات 

القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات 

المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 

من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحدة رقم 222 - قطعة رقم 3 - منطقة 

المستثمرين الشمالية - التجمع الول -

848 - الخدرى لدارة وتشغيل محطات الوقود والتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

19-02-2023 برقم ايداع    13994 ورقم قيد  202927    مركز عام  عن إدارة وتشغيل محطات الوقود.  

التوريدات العمومية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة قطعة رقم 38 - بنزينة OLA -جنوب الكاديمية - التجمع الخامس -

849 - هاى اند ابيرال كود للملبس High End شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

19-02-2023 برقم ايداع    13995 ورقم قيد  202928    مركز عام  عن تجارة وتوزيع وبيع الملبس 

الملبس الجاهزة.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الرضى - عمارة 5 ز - شارع مبارك - متفرع من شارع اسماء فهمى - 

خلف الرقابة

الدارية -

850 - ر ديلز لدارة الصول العقاريه Real Dealz شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

19-02-2023 برقم ايداع    13996 ورقم قيد  202929    مركز عام  عن - التسويق العقاري  - إدارة 

الصول العقاريه  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 10 - الدور الخامس - عقار رقم 53 شارع الزهور - متفرع من ش طلخا -
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851 - الرمز للمقاولت شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    13997 

ورقم قيد  202930    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة  تقديم الستشارات الهندسيه 

والمعمارية وفى مجال المقاولت .  )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 ( .  الشراف 

على تنفيذ المشروعات .  اعداد التصميمات الهندسية .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الوحدة 1 - الدور الثانى علوى - عقار 26 ش 

نبيل الوقاد - ارض الجولف -

852 - سارة المسرة للتجارة العامة والتسويق SARA ALMASSARA شركة  رأس مالها 20,000.000 

قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    13998 ورقم قيد  202931    مركز عام  عن التسويق العقاري  

تسويق المنتجات والبضائع  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 ( .  التصدير  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  الدارة والتسويق السياحي 

للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان 

شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  ادارة الصول العقارية  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 14 شارع تحسين فرغلي -

853 - دي اس سي للخدمات والستشارات اللكترونية D.S.C for services and consultant شركة  

رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    13999 ورقم قيد  202933    مركز عام  

عن التسويق والتجارة اللكترونية عبر النترنت  1- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد 

البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  2- أعمال تصميم وإدارة المواقع اللكترونية.  3- إنتاج المحتوي 

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  4- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية .  إدارة المطاعم الثابتة والكافيهات  تقديم خدمات الترجمة  إدارة وتشغيل مراكز التصالت )كول 

سنتر(  إعداد دراسات الجدوى والتخطيط للمشروعات.  تقديم الستشارات في مجال الحاسبات وتكنولوجيا 

المعلومات )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات  المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال 

والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات  العاملة في مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 107 بارسل 

21 اعمار مصر مفيدا -
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854 - ام.فى ستوديو لفنون الرسم  M.V STUDIO شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

19-02-2023 برقم ايداع    14001 ورقم قيد  202934    مركز عام  عن اعداد اللوحات و الرسومات الفنيه  

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 8ش النويرى - مصر الجديده- الدور 2 شقه 6 -

855 - روتى للستثمار الغذائى ROOTY FOR NUTRITION INVESTMENT شركة  رأس مالها 

1,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    14002 ورقم قيد  202935    مركز عام  عن 

التوريدات العمومية  توريد المواد الغذائيه  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  تصنيع المواد 

الغذائيه لدى الغير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 17 ش معز الدوله -مكرم عبيد-

856 - منشن للتسويق العقارى شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    

14004 ورقم قيد  202936    مركز عام  عن التسويق العقارى  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 26 ش عبدا العربى من ش 

الطيران -

857 - موليستا للتجارة و التوريدات شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    

14005 ورقم قيد  202937    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات 

العمومية  -مقاولت توريد الدوات الكهربائية و المعدات الكهربائية و مواد البناء وادوات السباكة و قطع الغيار  

-توريد تجهيزات المطاعم والمستشفيات و الملبس و الحذية ومستلزماتها  -تاجير المعدات ) فيما عدا التاجير 

التمويلى (  -التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 , ول ينشئ تأسيس الشركة 

اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد  الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة 

وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا  الغرض .  - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد 

البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال تصميم و إنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  -التسويق والتجارة اللكترونية  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 41 ش محمد 

الشرويدي عين شمس الغربية -
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858 - كويست للحلول الرقمية QUEST DIGITAL SOLUTIONS  ش.ذ.م.م شركة  رأس مالها 

1,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    14006 ورقم قيد  202938    مركز عام  عن - 

صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و 

مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  - أعمال التوصيف والتصميم 

لشبكات نقل وتداول البيانات  - تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد 

الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى 

مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة غرفةB5-شقه 5 -9ه/ 5 شارع احمد عبد العظيم - من النصر 

الرئيسى -

859 - سي مور تكنولوجيSEE MORE TECGNOLOGY شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   19-02-2023 برقم ايداع    14007 ورقم قيد  202939    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  التسويق اللكتروني عبر النترنت  - أعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات 

وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  - إنتاج المحتوي اللكتروني 

بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  - إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  - 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  - 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.  

ادارة وتشغيل وتصميم واقامة المواقع اللكترونية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحدة رقم 43 - الدور الرابع - 12 ابراج 

البافارية - بافاريا تاون - تقسيم 10 أ - ابراج

المرشدي - الطريق الدائري -

860 - ذا بروكين فيس للتصوير The Broken Vase شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   

19-02-2023 برقم ايداع    14008 ورقم قيد  202941    مركز عام  عن التسويق اللكتروني عبر 

النترنت  التصوير الفوتوغرافي فيما عدا التصوير الفوتوغرافي تحت الماء  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 3 الدور الثالث قطعة 

رقم 1171 تقاطع شارع 9 نادي الشرق للتأمين المنطقة

الخامسة -
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861 - البذور العضوية للتجارة Organic seeds for trading شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت 

فى   19-02-2023 برقم ايداع    14010 ورقم قيد  202942    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا وعلي الخص تجارة كافة المنتجات الغذائية والمحاصيل الزراعية  والعطارة والزيوت 

النباتية وتصنيعها وتعبئتها لدى الغير  - التجارة اللكترونية عبر النترنت  - التصدير  - التوكيلت التجارية  

تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس 

الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 6ش احمد تيسير -الميرغنى -

862 - قاع ثلثة وعشرون للنتاج الفنى QAA23 شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

19-02-2023 برقم ايداع    14011 ورقم قيد  202943    مركز عام  عن انتاج وتوزيع سينمائى واستئجار 

كاميرات ومعدات التصوير فيماعدا التأجير التمويلى.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 10 الدور الرابع - عقار رقم 6 - شارع 

85 - سرايات المعادى -

863 - سعيد مهدى على على عبدالعال وشريكيه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

19-02-2023 برقم ايداع    14019 ورقم قيد  202947    مركز عام  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار  

- اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل وتجميع جميع الشكال المعدنيه والبلستيكيه متعدده الغراض  - اقامه 

وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع جميع وحدات الضاءه الحديثه الخارجيه والداخليه بجميع انواعها وخراطيم الليد  

باشكالها المتعدده  - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه وتغليف المواد الغذائيه  - تجاره الجمله والتجزئه لجميع 

انواع المعادن والخرده والكهن والرواقد ومستلزمات التصنيع  اقامه وتشغيل المراكز التجاريه  إنشاء البنية 

الساسية ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية.  - إنشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم 

جاهزة للمشروعات.  أنشطه من خارج قانون الستثمار  - المقاولت المتخصصه  - التوريدات العموميه  - 

التصنيع لدى الغير  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 50 شارع مؤسسة الزكاة - مدينة الصفا- الدور 

الثانى -

864 - عبدالرحمن بن عبدا بن على الحارثي وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

19-02-2023 برقم ايداع    14020 ورقم قيد  202948    مركز عام  عن  -انشطة داخل قانون الستثمار 

رقم 72 لسنة 2017 :  الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق 

خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة  شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 

2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  . 356 لسنة 2008   -انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 

لسنة 2017 :  التسويق العقارى.  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة.  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل رقم 102 - الحى الثامن - مجاورة 3 -
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865 - اسامه محمد احمد محمد الشافعى وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

19-02-2023 برقم ايداع    14021 ورقم قيد  202949    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

البواب المصفحة.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكمامات 

ومستحضرات التجميل.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء فيما عدا السمنت.  اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الجلود.  اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 8 شارع 

كمال شريف - ارض الشركة -

866 - مازن مأمون شمشك وشريكه شركة  رأس مالها 350,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    

14023 ورقم قيد  202950    مركز عام  عن النشطة داخل ق 72  - استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق 

الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة.  ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون 

الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري  الحديثة فى الستزراع وليس 

الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  - اقامة وتشغيل مصنع لتعيئة وتغليف المواد الغذائية  - تجارة الجملة 

والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  النشطة خارج ق 72  - التصدير  -اقامة و تشغيل و 

ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع  المأكولت و 

التيك اواى  - التسويق  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 9 ش احمد عرابى التوفيقية -

877 - محمد حمزه البطران وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    

14347 ورقم قيد  202979    مركز عام  عن انشاء و اداره و تشغيل المدارس  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة الجيزة شارع الفريق محمد على فهمى -نزلة البطران - الهرم

878 - سيفتى شتر لنظمة شيش الحصيره Safety Shutter شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   

20-02-2023 برقم ايداع    14363 ورقم قيد  202980    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

شيش الحصيرة اللومنيوم وقطاعات اللومنيوم وتشكيل ودرفلة وطلء المعادن.  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية فيل 5 - بلوك 

28035 - الحى الثالث -
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867 - احمد مصطفى منصور علي متولي الرصاص وشريكته شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

19-02-2023 برقم ايداع    14026 ورقم قيد  202951    مركز عام  عن انشطة قانون 72 لسنة 2017  - 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وإنتاج كافة المنتجات البلستيكية  - إقامة وتشغيل مصنع لحقن ونفخ وسحب 

وتشكيل حراري للبلستيك  - إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكياس ومستلزمات المائدة البلستيكية  - إقامة 

وتشغيل مصنع لخلط وتعبئة السمدة السائلة والبودرة والمبيدات الحشرية  - إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنتجات الورقية والمنديل والكرتون  - إقامة وتشغيل مصنع لفرز وتعبئة وتغليف وتبريد وحفظ المنتجات 

الغذائية والحاصلت الزراعية  - إقامة وتشغيل مصنع لنتاج مصنعات الدواجن واللحوم والسماك  - إقامة 

وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف البقوليات والمواد الغذائية والتوابل والبهارات  - إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الجبن ومنتجات اللبان  - إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف بكافة انواعها  - إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل 

وتشغيل كافة المعادن  - إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللت والمعدات وخطوط النتاج والخزانات المعدنية 

والجهزة المنزلية  - إقامة وتشغيل مصنع أجهزة التكييفات والمبردات  - إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات 

الخشبية  - إقامة وتشغيل مصنع لنتاج اللوميتال والباب والشباك  - إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البواب 

المصحفة والمعدنية  - إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع جميع أنواع القمشة والمفروشات والمراتب  - إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع كافة المنتجات السمنتية والنترلوك والبردورة  - إقامة وتشغيل مصنع لنتاج الزجاج والمرايات 

والسيكوريت  - إقامة وتشغيل مصنع لنتاج الدهانات والبويات  تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية 

بالمناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج  الوادي القديم  اقامة وتشغيل المراكز 

التجاريه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديده  مشروعات السكان التي يتم تأجير وحداتها بالكامل 

لغراض السكن غير الداري, بشرط أل يقل عدد تلك الوحدات عن  خمسين وحدة سكنية, سواء أقيمت في شكل 

بناء واحد أو عدة أبنية.  انشاء او اداره او تشغيل المدارس  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي 

تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي 

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري 

بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية 

رقم 356 لسنة  . 2008  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.  انشاء محطات تموين السيارات  انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - إقامة وتشغيل مركز 

لخدمة وصيانة وغسيل السيارات  - إقامة وتشغيل مواقف انتظار سيارات النقل الثقيل  مع افراد حسابات ماليه 

ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية شقة رقم 2 - 

قطعه رقم 241 - الشريط المميز - المنطقة السابعه -

868 - تو مانجمنت لقامة المؤتمرات TWO MANAGEMENT شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   19-02-2023 برقم ايداع    14031 ورقم قيد  202954    مركز عام  عن • اقامة وادارة وتنظيم 

المعارض )عدا المعارض السياحية( والمؤتمرات بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض  على حده.  • 

التسويق اللكتروني عبر النترنت.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحدة ادارية رقم 171 - عقار 2 - عمارات اول مايو - طريق 

النصر
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869 - تى ام تسعة عشر لتصنيع الرضيات المطاطية T.M شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

19-02-2023 برقم ايداع    14063 ورقم قيد  202957    مركز عام  عن أنشطة داخل قانون الستثمار رقم 

72 لسنه 2017:  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الرضيات المطاطية.  - تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق 

النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.   أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017:  - التصدير.  - 

المقاولت العمومية.  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة الجيزة عمارة 74 شقة 4 - الحى الثانى

870 - بداية حياة لتنمية القدرات شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    

14105 ورقم قيد  202958    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتأهيل وتنمية قدرات 

الموارد البشرية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة ج 2 برج النور عمارات الفاروقية جسر السويس -

871 - أم دى للصناعة والتصدير MD For Industry and Export شركة  رأس مالها 405,000.000 

قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    14107 ورقم قيد  202959    مركز عام  عن - : أنشطة داخل قانون 

72 لسنة 2017  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وحفر كافة انواع سلندرات طباعة الروتوجرافيور والفلكسو 

وحفر جميع انواع اكليشهات  )سيرلت( طباعة الفلكسو.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع افلم الكاست البولى 

بروبلين والبولى ايثيلين.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كربونات الكالسيوم والكاولين لستخدامات الصناعات 

البلستيكية.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العبوات والمغلفات والخيوط وحبيبات اللدائن البلستيكية.  - اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع مواد الصباغة والتلوين والدباغة الصناعية والطبيعية وصناعة البلستيك )اللدائن(  

وصناعة البولى ايثيلين والبولى بروبلين.  - تجارة الجملة والتجزئة )بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

الجديدة(.  - : أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - التوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  - التوريدات العمومية.  

- التصدير.  * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة مشروع كايرو بزنس بارك )CAIRO BUSINESS PARK(- شركة مصر ايطاليا -قطعة  الرض 

رقم 1 - مركز خدمات القرنفل - التجمع العمرانى الخامس -

872 - هوزيت لصناعة الثاث HOWZIT FURNITURE شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   

19-02-2023 برقم ايداع    14112 ورقم قيد  202960    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الثاث ومستلزمات الثاث.  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة وتوزيع 

الثاث ومستلزمات الثاث وتصنيع كل  ما سبق لدى الغير.  -التصدير.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 18 أ شارع شمبليون - وسط 

البلد
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873 - الكنديه للتسويق السياحى شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    

14175 ورقم قيد  202972    مركز عام  عن  انشطة من داخل قانون 72 :  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 من خارج قانون 72 :  اقامة 

و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافيهات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات و تقديم جميع أنواع المأكولت و 

التيك  اواى.  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة وحدة رقم 1 الدور العلوى - مبنى E -مشروع بيترا جيت مول ) مول الماظة( -

874 - اى اس لدارة المحاجر E S For Quarry Management شركة  رأس مالها 1,100,000.000 

قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    14205 ورقم قيد  202974    مركز عام  عن - التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا. - اقامة وتشغيل مصنع لتقطيع الرخام وتكسير الحجار. - التنقيب عن 

الخامات التعدينية والمعادن واستخراجها . - ادارة وتشغيل المحاجر. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 86 شارع عباس العقاد

875 - امداد ابو ظبى مصر Imdaad Abu Dhabi Misr شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

19-02-2023 برقم ايداع    14206 ورقم قيد  202975    مركز عام  عن - إدارة المرافق الخاصة بالمباني 

والمنشات.  - تقديم الستشارات الخاصة بإدارة المرافق وفى مجال الجودة والسلمة والصحة المهنية )فيما عدا ما 

يتعلق بأسواق  الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة 

رأس المال  والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق 

المالية المنصوص  عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(.  - تقديم خدمات النظافة 

وابادة الحشرات والقوارض والفات.  - اقامه وتشغيل واداره مراكز التصالت )الكول سنتر(.  - القيام بأعمال 

الصيانة الميكانيكية والكهربائية والسباكة للمنشآت والمباني واعمال الصيانة الميكانيكية والكهربائية  المتخصصة 

لجهزة إنذار الحريق والمصاعد والمولدات والجهزة الكهربائية واللكترونية بكافة انوعها.  - القيام بأعمال 

النظافة المتخصصة للواجهات والخزانات والطرق.  - ادارة المشروعات.  - اقامة وتشغيل وادارة المخازن 

والمستودعات عدا مخازن الكيماويات والمواد الخطرة  - القيام بأعمال تنسيق وصيانة وادارة وتجميل الحدائق 

والطرق والميادين )اللند سكيب(.  - أقامه وتشغيل مصنع لعادة تدوير المخلفات.  مع مراعاه القرار الوزارى 

رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة مكتب ادارى 1 - مشروع وان ناينتى - الشويفات - ش التسعين الجنوبى - التجمع الخامس -

القاهرة الجديدة - أول
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876 - بلو بيرد لنهاء الجراءات Bule Bird For Services شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

19-02-2023 برقم ايداع    14250 ورقم قيد  202976    مركز عام  عن الوساطه في انهاء الجراءات 

الدارية امام الجهات غير الحكومية  تقديم خدمات رجال العمال )فاكس - تصوير مستندات - كتابة كمبيوتر - 

تليفون(  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 1 ش المحطة - شقة 4 -

879 - ايه اتش للستشارات التسويقية A.H شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   2023-02-20 

برقم ايداع    14368 ورقم قيد  202981    مركز عام  عن تقديم الستشارات التسويقية )فيما عدا الستشارات 

القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات 

المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 

من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  اعداد دراسات الجدوى القتصاديه للمشروعات  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 2ا-شارع ابن اياس -منشية البكرى -

880 - تحديث ل نهائى لتقنية المعلومات  Infinity Update For Information System شركة  رأس 

مالها 100,000.000 قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    14379 ورقم قيد  202982    مركز عام  

عن - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال 

تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  

.  - إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  - إدخال البيانات علي الحاسبات 

وبالوسائل اللكترونية .  - أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  - إنتاج وتطوير النظم 

المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  - أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  - إنشاء وإدارة 

مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات .  - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات 

والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 14 شارع طميه - متفرع من 

طومانباى -

881 - أورانوس لصناعه الماكينات Oranus For Machine Manufacturer شركة  رأس مالها 

15,000.000 قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    14380 ورقم قيد  202983    مركز عام  عن - 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  - تصنيع وتجميع ماكينات محلية 

باستخدام الهندسه العكسيه لدى الغير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة B129-الحى الثالث -التجمع الخامس -
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882 - زرع للحاصلت الزراعيه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    

14381 ورقم قيد  202984    مركز عام  عن تجاره الجمله والتجزئه للحاصلت الزراعيه والخضار والفاكهه 

المحليه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي 

تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي 

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري 

بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية 

رقم 356 لسنة  . 2008  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية 112 المنطقه السابعه -شارع ابوبكر الصديق مفارق السابعه والتاسعه -

883 - اولد شكرى للتصدير والتجارة العامة شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-20 

برقم ايداع    14382 ورقم قيد  202985    مركز عام  عن التصدير.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا.  التعبئة والتغليف لدى الغير.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 3 ش مكرم عبيد -

884 - آل يحى فرج للمقاولت العامة واستصلح الراضى الزراعية شركة  رأس مالها 1,000,000.000 

قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    14383 ورقم قيد  202986    مركز عام  عن المقاولت العامة.  

التوريدات العمومية.  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع 

الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق 

الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  

تجارة وتوريد قطع غيار السيارات واللت والمعدات والجرارات الزراعية والسمدة والمبيدات الزراعية 

والحشرية  والعلف.  تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو 

اللحوم.  تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو 

التسمين أو اللحوم.  تجارة وتصدير الفواكه والخضروات الطازجة والمجففه.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 17 شارع قناة السويس -

885 - ريد سي أديكديت للنشطة البحرية Red Sea Addicted شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   20-02-2023 برقم ايداع    14384 ورقم قيد  202987    مركز عام  عن إدارة وتشغيل واستئجار 

مارينا اليخوت وملعب الجولف ومراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.  إدارة وتشغيل مراكز 

اللعاب المائية )الكوا سنتر( ومراكز النشطة البحرية والسفاري.  بيع وشراء وتملك وتأجير الوحدات البحرية 

القائمة بالفعل والسابق حصولها على ترخيص  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة البحر الحمر شاطئ هنسمر - طريق الشيراتون بجوار 

بيل فيستا اول الغردقة -
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886 - وان اكسوتكس لتجارة السيارات one exotics شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   

20-02-2023 برقم ايداع    14387 ورقم قيد  202988    مركز عام  عن بيع وتجارة السيارات  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 21 مربع 911 ارض الجولف رقم 49 شارع الميرغني -

887 - بي دبليو ام للتوريدات العموميه BWM شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-20 

برقم ايداع    14388 ورقم قيد  202989    مركز عام  عن - التوريدات العمومية  - التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية 5 مساكن البلستيك - ارض نوبار -

888 - اللؤلؤة للدوات المكتبية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    

14389 ورقم قيد  202990    مركز عام  عن تجارة الدوات والمستلزمات المكتبية والمدرسية والكسسوارات 

والهدايا واللعاب التعليمية.  تصوير المستندات.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 67 شارع شريف -

889 - إتش إي اس للتسويق العقاري وأعمال التشطيباتHES شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

20-02-2023 برقم ايداع    14390 ورقم قيد  202991    مركز عام  عن التسويق العقاري  مقاولت أعمال 

التشطيبات.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة محل بالعقار رقم 84 شارع سوق الرحاب قسم التجمع الول

890 - ستريف للدعايه والعلن Stryv Advertising شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

20-02-2023 برقم ايداع    14391 ورقم قيد  202992    مركز عام  عن تسويق الكترونى عبر النترنت .  

الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية.  - إقامة وتنظيم المعارض )فيماعدا المعارض 

السياحية ( والمؤتمرات )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض  على حدة(.  - تنظيم فاعليات الفراد 

والشركات.  تقديم الستشارات فى مجال التسويق )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات 

المتعلقة بالتقييم بمناسبة  زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة 

الشركات العاملة في مجال الوراق  المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته 

التنفيذية ( .  تجارة ماكينات البيع الذاتى .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 26 ارض وزارة المالية - التجمع الول
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891 - تميم للستيراد والتصدير شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    

14392 ورقم قيد  202993    مركز عام  عن -الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام 

القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين  وتنظيم اعمال الوكاله 

التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص  اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  - اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الوراق و الحبار و الطابعات  - تجارة الفواكه والخضروات الطازجة والمجمدة  -اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع وتعبئة البن الخضر و المحمص  -تجارة البن الخضر و المحمص والوراق و الحبار و 

الطابعات  - المقاولت العامة و المتكاملة و المتخصصة  -- التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - 

التوريدات العمومية  - توريد المنتجات الغذائية بكافة انواعها  -استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية 

التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي 

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري 

بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية 

رقم 356 لسنة  . 2008  -الستثمار و التطوير و التسويق العقارى  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة قطعة رقم 2 امتداد المنطقة 

الصناعية التابعة لسوق العبور -

892 - بليونير للتسويق العقاري Billionaire realestate شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   

20-02-2023 برقم ايداع    14394 ورقم قيد  202994    مركز عام  عن التسويق العقاري  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة عمارة 2 ب 26 تقسيم جنوب مدينة نصر ثان ابراج زاهر الدور السادس شقة 618 -

893 - ساوث ستريت للتأجير والستئجار South Street شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   

20-02-2023 برقم ايداع    14395 ورقم قيد  202995    مركز عام  عن ادارة وتشغيل المطاعم الثابتة 

والكافتريات وتقديم جميع انواع المأكولت والتيك اواى والمشروبات )عدا الكحولية(  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  - اقامة وتشغيل وادارة المحلت 

التجارية  - ايجار واستئجار المحلت التجارية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مول POINT192-مركز المدينة -التجمع 

الخامس

Page 332 of 1644 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

894 - تي في اي العقارية TVI شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    

14396 ورقم قيد  202996    مركز عام  عن - التسويق العقارى  - التوكيلت التجارية  تلتزم الشركة بأحكام 

القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى 

مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  

باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  - التحارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  

- مقاولت التشطيبات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 3 الدور الول - فيل 76 - الحى الول - منطة 7 - التجمع الخامس -

895 - الجوهرة للسمدة ALGAWHARA شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2023-02-20 

برقم ايداع    14398 ورقم قيد  202997    مركز عام  عن : انشطه داخل قانون 72 لسنة 2017  تجاره 

الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وخلط وتعبئة 

وتغليف السمدة المركبة  NPK والورقية والمخلبية ) بودرة وسائلة ( اقامة وتشغيل محطة لفرز وتدريج وتشميع 

وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية.  اقامة وتشغيل الثلجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية 

والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو  تجميدها.  : انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  التوريدات 

العمومية .  التوكيلت التجارية .    تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال 

الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  التصنيع لدى الغير 

لكافة المنتجات .   التعبئه والتغليف لدى الغير.  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده 

بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عقار 1117 - مدخل 3 - الطريق الدائرى بجوار لبوار -

Knights For Medical Supplies and  896 - نايتس للمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل

Cosmetics شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    14399 ورقم قيد  

202998    مركز عام  عن توريد مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة بالدور الثانى علوي بالعقار 

31 ش سليم الول -
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897 - واي تو كندا لستشارات الهجره Way 2 Canada Immigration Consults شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    14400 ورقم قيد  202999    مركز عام  عن تقديم 

الستشارات في مجال الهجره )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة  

زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال 

الوراق  المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة S70 شارع محمود مصطفى كامل - الميراج مول - التجمع الول - -

898 - عبدالهادى للتصدير والتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   2023-02-20 

برقم ايداع    14401 ورقم قيد  203000    مركز عام  عن التصدير .  التوريدات العمومية.  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 12 شارع عبدالعظيم القلمى -

899 - اتش واي لماكينات النسيج والسجاد  HY for Textile Machines and Carpet شركة  رأس 

مالها 2,000,000.000 قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    14403 ورقم قيد  203001    مركز عام  

عن تقديم الستشارات في مجال تشغيل ماكينات الغزل والنسيج والسجاد )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 / التوريدات العمومية  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القليوبية مكتب رقم 7 - بالعقار رقم 6 - بلوك 12020 - العبور كايرو مول التجاري - المنطقة

الصناعيه الشماليه -

900 - مطابقه لتأهيل الشركات للحصول على شهادات الجوده شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

20-02-2023 برقم ايداع    14404 ورقم قيد  203002    مركز عام  عن تأهيل الشركات للحصول على 

شهادات الجوده  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 26 ش عدلي -
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901 - العقاب للتجارة والمقاولت العامة وإدارة المشروعات ALOQAB شركة  رأس مالها 150,000.000 

قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    14405 ورقم قيد  203003    مركز عام  عن التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  المقاولت العامة.  مقاولت العمال الكهروميكانيكية .  تقديم خدمات 

الصيانة المتنقلة للمبانى والمنشأت .  إدارة المشروعات .  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 

بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 26 مجاورة 9 - 

امتداد مايو -

902 - صلح عباس محمد سلمة وشريكته شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2023-02-20 

برقم ايداع    14408 ورقم قيد  203005    مركز عام  عن النشطة داخل ق 72  - اقامة وتشغيل المراكز 

التجارية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة  -الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة 

والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة  شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  . 356 لسنة 2008  تخطيط وإقامة 

وتنميه 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 و مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه 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 فى  

الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  اقامة وتشغيل مصنع  - لتشكيل وتشغيل المعادن  - لفرز 

وتعبئة الحاصلت الزراعية والمواد الغذائية  - لتصنيع المنتجات البلستيكية والكيماوية  - لتصنيع الغزل 

والنسيج والملبس الجاهزة  - لتصنيع المنتجات الخشبية والخشاب  - اقامة وتشغيل الثلجات والمحطات 

الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها  وتجميدها  - انشاء محطات 

تموين السيارات  النشطة خارج ق 72  - اقامة وتشغيل مركز خدمة وصيانة السيارات  - التوريدات العمومية  

- المقاولت العامة  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية مكتب 1 - قطعة 169 - المنطقة 23 - -

903 - تاكى فودز للتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    

14438 ورقم قيد  203008    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  التوريدات 

العمومية.  التصدير .  التعبئة والتغليف للمواد الغذائية لدى الغير .  التوكيلت التجارية .  تلتزم الشركه باحكام 

القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى 

مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  

باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 16 ب عمارة السرايا موال - شارع ولى العهد -
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904 - قيمة للستثمار التجاري شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    

14440 ورقم قيد  203009    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات 

العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القليوبية 8 شارع نور السلم - الخصوص - -

905 - المسرة للخدمات الطبية والستشارات الماليه شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   

20-02-2023 برقم ايداع    14445 ورقم قيد  203012    مركز عام  عن توريد مستلزمات طبية ماعدا 

الدوية  مقاولت تجهيز وفرش المستشفيات  تقديم الستشارات المالية )فيما عدا الستشارات القانونية 

والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس  المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  تحصيل الفواتير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شارع على الجندى -ق 3-ب 107 -مدينة نصر 

اول - -

906 - إيجنيت لتنظيم المؤتمرات Ignite شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   20-02-2023 برقم 

ايداع    14447 ورقم قيد  203013    مركز عام  عن -إقامة و تنظيم المؤتمرات و الحفلت العامة  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القليوبية حى 9 بلوك 18031 ق 8 -

907 - ار ان اية للستثمار العقارى R.N.A Realestate Investment شركة  رأس مالها 

1,000,000.000 قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    14453 ورقم قيد  203014    مركز عام  عن 

الستثمار العقارى .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الثانى - فيل 2 ق 130 ليندا - حى الملتقى العربى - النزهه
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908 - ايزروير للبرمجيات والتطوير Either Ware For Software - Development شركة  رأس 

مالها 250,000.000 قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    14457 ورقم قيد  203015    مركز عام  

عن نشاط من داخل قانون 72 لسنة 2017: أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها. أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات 

اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها. إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات. 

أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . نشاط من خارج قانون 72 لسنة 2017: 

التجارة اللكترونيه عبر النترنت. التصدير. مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقه رقم 1 الدور الول مبنى بيانكو جروب -طريق الوتوستراد

928 - ميايا للستثمار التجاري MIAYA شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم 

ايداع    14776 ورقم قيد  203049    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / 

التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 17 شارع محمد شفيق - النزهة -

909 - امبريزا العقارية IMPREZA REAL ESTATE شركة  رأس مالها 510,000.000 قيدت فى   

20-02-2023 برقم ايداع    14471 ورقم قيد  203016    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتكاملة 

والمتخصصه .  الستثمار العقارى .  التسويق العقارى .  التوريدات العمومية .  بيع وتاجير واستئجار العقارات 

.  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 في مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 

من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  اعداد التصميمات الهندسية .  المقاولت اعمال التركيبات 

الهندسية .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 8 عمارات شباب المهندسين - طريق النصر -
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910 - ار او للتطوير العمرانى R O DEVELOPMENTS شركة  رأس مالها 100,000,000.000 

قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    14498 ورقم قيد  203018    مركز عام  عن -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.  -تربية جميع أنواع الحيوانات, سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان 

أو التسمين أو اللحوم.  -تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج 

البيض أو التسمين أو اللحوم.  -تربية الخيول.  -المزارع السمكية  -إقامة وتشغيل المراكز التجارية  -إنشاء أو 

إدارة أو تشغيل المدارس.  -الستثمار والتطوير العقاري  -إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف 

الصحي أو الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلتها.  -مقاولت إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وإدارتها 

واستغللها وصيانتها.  -إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات طلمبات مياه الري وشبكات توزيعها وخطوط 

نقلها للراضي المخصصة  للستصلح والستزراع.  -تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية  -المقاولت 

العامة والمتخصصة والمتكاملة ومقاولت التشييد والبناء ومقاولت رصف الطرق وانشاء الكبارى واعمال  

النفاق ومحطات الرى ومقاولت الشغال العامة  -إقامة وتشغيل وإدارة ملهى الطفال  -اقامة وتشغيل وادارة 

المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك اواى وجميع أنواع المشروبات  )عدا الكحولية(  

اقامة او تشغيل وادارة وصيانه محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط نقلها  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة هايد بارك عقار 6A - وحده رقم 203 - التجمع الخامس

929 - سكواد أوف أيت للمطاعم squad of eight شركة  رأس مالها 1,800,000.000 قيدت فى   

21-02-2023 برقم ايداع    14778 ورقم قيد  203050    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  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 12 ش 161 - المعادى - الدور الثالث -
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911 - كومبليت لتنمية وإدارة المشروعات Complete .co شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

20-02-2023 برقم ايداع    14500 ورقم قيد  203020    مركز عام  عن • إدارة المشروعات.  • تقديم 

الستشارات فى مجال تنمية المشروعات)فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة  

بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات 

العاملة في  مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( 

.  • المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة و مقاولت التشطيبات والديكور.  • اعداد التصميمات الهندسية.  • 

الشراف على تنفيذ المشروعات.  • التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  • التوريدات العمومية.  

• استغلل العلمات التجارية )الفرانشيز(.  • اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافيتريات.  • إقامة وتنظيم 

المعارض )عدا المعارض السياحية( والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة  لكل 

معرض على حده.  • اعداد الدورات التدريبية.  • اعداد دراسات الجدوى للمشروعات.  • التصدير والتوكيلت 

التجارية.  • تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية, ول 

ينشئ تأسيس الشركة  أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصة وبما ل يخل  بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 

2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة مبنى 3 مشروع 

اركان 1 - قطعة 30 محور كريزى ووتر - مدخل زايد 2

912 - اديو تيتش للبحاث EDUC TECH شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2023-02-20 

برقم ايداع    14527 ورقم قيد  203027    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية 

الموارد البشرية  اعداد البحاث العلمية .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 20 زهراء المعادى -

913 - ايلس لب للتصميمات ELSE LAB LLC شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

20-02-2023 برقم ايداع    14530 ورقم قيد  203029    مركز عام  عن اعداد التصميمات الهندسية 

المعمارية  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 ( .  مقاولت 

اعمال الديكورات والتشطيبات وتصميمات الثاث والتصميم الداخلي  اعداد تصميمات العلمات التجارية  اعداد 

التصميمات الخاصة بالزياء  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 15 أ شارع 6 -
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914 - كوينجينير بيزنس سوليوشنز CONGINEER BUSINESS SOLUTIONS شركة  رأس 

مالها 50,000.000 قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    14531 ورقم قيد  203030    مركز عام  عن 

- صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و 

مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  - أعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات 

وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  - إنتاج المحتوي اللكتروني 

بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  - إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  - 

أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب 

عليها .  - أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 44 ش احمد محمد ابراهيم - من 

ش ارع عباس العقاد -

915 - دينارى فينشرز للستشارات DINARE VENTURES شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

20-02-2023 برقم ايداع    14547 ورقم قيد  203031    مركز عام  عن - تقديم الستشارات فى كافة 

المجالت )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم  بمناسبة زيادة رأس المال 

والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال  الوراق المالية 

المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  - اعادة هيكلة الشركات من 

الناحيه الدارية فقط  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

-F03 والوحده رقمF01 نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الوحده رقم

الدور الثانى -فيل 22 -شارع الشيخ ريحان -

916 - الثر للبيع والتوزيع شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    

14562 ورقم قيد  203033    مركز عام  عن التوريدات العمومية.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح 

به قانونا.  إدارة الكافيهات والبوفيهات والمطاعم والكافتريات.  شراء وبيع وتوزيع الخضروات والفواكه 

والدوات والمستلزمات المكتبية والملبس الجاهزة والبطاطين والمفروشات  والعطور والكسسوارات والدوات 

الكهربائية ومستلزمات المكياج وادوات التجميل.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة غرفة 1 من الشقة رقم 10 - الدور الخامس 

فوق الرضى - العقار رقم 2 - شارع محمد عمر

من شارع محور طه حسين -
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930 - كراكينيو لدارة وتشغيل المطاعم KaRaKenyo شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

21-02-2023 برقم ايداع    14779 ورقم قيد  203051    مركز عام  عن -اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم 

و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع  المأكولت وعلي الخص 

المأكولت الهندية و التيك اواى  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة محل بالعقار قطعة رقم 9378 - ش 44 - امام الجامعة الحديثة - 

الهضبة الوسطى - الحى

الثامن -

917 - فايرو آى .سى. جى لحفر الساسات  Fayrou E.C.G شركة  رأس مالها 100,000,000.000 

قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    14563 ورقم قيد  203034    مركز عام  عن - المقاولت العمومية.  

- مقاولت اعمال الحفر والخوازيق واعمال الساسات والنشاءات المعدنية و التكميلية و اعمال الطرق 

والممرات  ومهابط الطائرات واعمال الكبارى والسكك الحديدية والنفاق و محطات وشبكات المياه والصرف 

الصحى و محطات  ومحطات الرى و العمال البحرية والنهرية والتكريك والبار و العمال الكهروميكانيكية 

وشبكات التيار الخفيف  والمصاعد والسللم والمشايات .  تقديم خدمات الصيانة المتنقلة لللمبانى والمنشأت .  

تقديم خدمات الصيانة للطرق و الكبارى والسكك الحديدية والنفاق و محطات وشبكات المياه والصرف الصحى 

والتحليه  والرفع والمعالجه و محطات ومحطات القوى الكهربائية و الخطوط والمحولت و المسطحات 

الخضراء.  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي 

المستصلحة.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 274 شارع التسعين الشمالى -

918 - التأثير للمقاولت العامة Impact General Contracting شركة  رأس مالها 1,000,000.000 

قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    14566 ورقم قيد  203035    مركز عام  عن المقاولت العامة  

التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 53 منطقة البنفسج 11 التجمع الول -

919 - بروبنك ايجيبت ال ال سى Probank Egypt LLC شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

20-02-2023 برقم ايداع    14567 ورقم قيد  203036    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطابخ 

المركزية .  تقديم خدمات الضيافة )الكاترينج( .  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 20 د/ 4 تقسيم اللسلكى - المعادى الجديدة -
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920 - احمد محمد شاكر وشركاه شركة  رأس مالها 4,500,000.000 قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    

14569 ورقم قيد  203037    مركز عام  عن انشاء او اداره او تشغيل المدارس.  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة وحده O3 215 -اوريانا 3 - كايرو فستيفال سيتى - التجمع الخامس -

921 - بزار للمؤتمرات Bazar شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    

14582 ورقم قيد  203039    مركز عام  عن إقامة وتنظيم المؤتمرات.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 35 عمارات العبور - صلح 

سالم -

927 - ام زد جروب للتكييف MZ Group for Air Condition شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت 

فى   21-02-2023 برقم ايداع    14775 ورقم قيد  203048    مركز عام  عن تجارة وتوريد وتركيب 

وصيانة أجهزة التكييف ومستلزماتها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 2 بلوك 16 - منطقة 9 -

922 - دى شامبرز للستشارات D Chambers For Consultancy شركة  رأس مالها 1,000.000 

قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    14611 ورقم قيد  203041    مركز عام  عن - تقديم الستشارات )

فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال  والستحواذ 

وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص  

عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  - تنظيم المؤتمرات والمعارض فيما عدا 

المعارض السياحيه )مع اللتزام باستصدار التراخيص اللزمه لكل معرض على  حده(  - تقديم خدمات رجال 

العمال )فاكس - تصوير مستندات - كتابة كمبيوتر - تليفون(  - دعم ريادة العمال  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتب 1955 -

برج نايل سيتى -البرج الشمالى -الدور 22 -كورنيش النيل
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923 - باث تراسينج لتصميم وانتاج البرامج  Path Tracing شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

20-02-2023 برقم ايداع    14623 ورقم قيد  203042    مركز عام  عن النشطة داخل ق 72  - صناعة 

تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  

البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم 

للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء 

قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  - إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره 

المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  - إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  - أعمال 

التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها 

.  - أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  - تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  - 

التصالت وخدمات النترنت  - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات 

الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية  .  - 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.  النشطة خارج ق 72  - أعمال تصميمات الجرافيك  -اعداد التصميمات الهندسية  مع افراد حسابات 

ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الرابع - شقة 41 - عمارة 63 - اللوتس 

الجنوبية - منطقة 8 - التجمع الخامس -

936 - شركه مركز المروج لتنميه المهارات شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم 

ايداع    14788 ورقم قيد  203057    مركز عام  عن - اقامة و تشغيل و ادارة مركز لعداد و تنمية و تدريب 

الموارد البشرية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 69 ش المنتزه -
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924 - استيتبوك للمحتوى اللكترونى Estate book شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   

21-02-2023 برقم ايداع    14769 ورقم قيد  203045    مركز عام  عن • أنشطة داخل قانون الستثمار 

رقم 72 لسنه 2017:  • صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم 

وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات  وأنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي.  • أعمال 

التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  • أعمال تصميم وإنتاج 

البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها.  • إنتاج 

المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  • إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية.  • أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.  • إنتاج وتطوير النظم 

المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  • أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  • تنفيذ وادارة 

شبكات نقل وتداول البيانات  • التصالت وخدمات النترنت  • المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق 

الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية.  • إقامة شبكات نقل الصوت 

والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات  المعنية.  • اقامه 

واداره وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول على  

ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون  • مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل 

التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. )مع 

مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 لسنه 2003  • إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين 

ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  • إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت 

المعلومات والتصالت وتطويرها.  • حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  • النشطة المتعلقة 

بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى  العلمي 

والثقافي والفني.  • أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017:  • شراء وبيع الوحدات الدارية 

والسكنية والتجارية.  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة الدور الثالث مبنى 350 ش التسعين الشمالى - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - اول

925 - هشام محمد متولى وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    

14773 ورقم قيد  203046    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الغذائية سابقة التجهيز 

والمجمدة والمواد الغذائية المصنعة من الدواجن واللحوم  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 49 مجاورة 

2 الحي التاسع -

Page 344 of 1644 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

926 - المهاجر للنقل البرى شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    

14774 ورقم قيد  203047    مركز عام  عن  نشاط من داخل قانون 72 لسنة 2017 :  - النقل البري 

للبضائع بما في ذلك النقل العابر للحدود والنقل عن طريق السكك الحديدية.  *وليتم مزاولة نشاط النقل البرى 

للركاب و البضائع و المهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى أو خارجه ال بعد  القيد بسجل الناقلين و 

استخراج التراخيص بمزاوله النشاط من الهيئة العامة للطرق و الكبارى والنقل البرى مع الخذ فى  العتبار بأن 

الهيئة ل تمنح تراخيص مزاولة انشطة النقل السياحى أو الرحلت  - تجاره الجمله والتجزئه للجهزة الكهربائية 

والمنزلية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده   نشاط من خارج قانون 72 لسنة  2017 :  - 

التوريدات العمومية  • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 4 عمارات اول مايو -

931 - تبيدى كارقو TABIDI CARQO شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-21 

برقم ايداع    14781 ورقم قيد  203052    مركز عام  عن وسيط الشحن والنقل البرى الداخلى والدولى 

للبضائع .  - ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب )الداخلي / الدولي( أو النقل البري للبضائع )الداخلي / 

الدولي( والمهمات  وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج 

الترخيص بمزاولة النشاط من جهاز  تنظيم النقل البري الداخلي والدولي  التصدير .  تقديم الخدمات اللوجيستية.  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة محل 2 باب - عقار 111 - محمد فريد -

932 - تانل للتدريب Tunnel For Training شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

21-02-2023 برقم ايداع    14782 ورقم قيد  203053    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد 

وتدريب وتنمية الموارد البشرية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 480 شارع الدفاع الوطنى - التجمع الثالث -

933 - اف بى كوك للغذية FB Cook شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم 

ايداع    14785 ورقم قيد  203054    مركز عام  عن اعداد وتقديم وبيع المخبوزات والمأكولت والحلوى 

والمشروبات )عدا الكحولية(  - التصنيع لدى الغير  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / 

التوريدات العمومية وعلى الخص توريد الغذية  - ادارة وتشغيل الكافيهات الثابتة ومحال بيع الحلوى  اقامة 

وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحدة 3 الدور الثالث قطعة رقم 1171 - تقاطع 

شارع 9 مع شارع نادى الشرق للتأمين -
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934 - ثاندر انفستمنت جروب للتجارة والتسويق Thunder Investment Group شركة  رأس مالها 

10,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    14786 ورقم قيد  203055    مركز عام  عن 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  توريد ماكينات التصوير والطابعات 

ومستلزماتهم  التسويق العقاري  صيانة ماكينات التصوير والطابعات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 7 عمارات شباب المهندسين 

طريق النصر -

935 - حسن جمال حسن للصناعات الغذائية شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم 

ايداع    14787 ورقم قيد  203056    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية.  اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الجلدية.  اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع البواب المصفحة.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء عدا السمنت والحديد والصلب.  اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات.  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة شارع كمال شريف - ارض الشركة -

937 - اشرف محمد عبدالرحمن ليف للنظمة الرقمية Life شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

21-02-2023 برقم ايداع    14790 ورقم قيد  203058    مركز عام  عن - بيع مستلزمات الكمبيوتر 

والحاسب اللى والنظمة الرقمية  - 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 64 /66  ابراج ميامى -شارع سليم الول -

938 - يو ام زد سي للمقاولت والتوريدات U.M.Z.C شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

21-02-2023 برقم ايداع    14791 ورقم قيد  203059    مركز عام  عن •المقاولت العامة.  •التوريدات 

العمومية.  •مقاولت اعمال البناء والتشطيبات.  •مقاولت اعمال الحفر والردم.  •إستئجار وتأجير المعدات )فيما 

عدا التأجير التمويلى(.  •توريد مواد البناء ومستلزمات المصاعد ومستلزمات التكييف ومستلزمات الفنادق 

والرخام والجرانيت والسيراميك  وحديد التسليح والعدد واللت والسمنت والزلط والرمل والسن والطوب 

والخرسانة الجاهزة والزجاج والدوات  الكهربائية وادوات السباكة والثاث المعدني والخشبي والزجاجي  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 14 ش علي امين - المنطقة الولى - اول عباس -
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939 - القادم للستشارات والتدريب شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    

14794 ورقم قيد  203060    مركز عام  عن - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف  - اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الخشاب  - تقديم الستشارات )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات 

القانونية والستشارات والدراسات  المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات 

المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات  العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 

من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(  - اقامة و تشغيل و ادارة مركز لعداد و تنمية و تدريب الموارد 

البشرية.  - التوريدات العمومية  - التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  - التصدير  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل رقم 8855 - 

ش مدارس طلئع المستقبل -

940 - احمد الصاوى وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    

14798 ورقم قيد  203062    مركز عام  عن : نشاط من داخل قانون 72 لسنة 2017  - اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية  - تجاره الجمله والتجزئه للمواد الغذائية بالمناطق النائية 

والمجتمعات العمرانيه الجديده  - تجاره الجمله والتجزئه للجهزة اللكترونية المستهلكه بالمناطق النائية 

والمجتمعات العمرانيه الجديده  : نشاط من خارج قانون 72 لسنة 2017  - التوريدات العامه  - اقامة وتشغيل 

المطاعم الثابته والكافيهات  • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية الدور الول بجوار معرض تويوتا للسيارات -البر الشرقى - 

ش جمال عبدالناصر -
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941 - واي نوت لتوصيف البيانات Why Not شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

21-02-2023 برقم ايداع    14799 ورقم قيد  203063    مركز عام  عن 1- صناعة تكنولوجيا المعلومات 

و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد 

و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم 

لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال 

التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - 

التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك 

براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم 

خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية.  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه 

محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من الجهات 

المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية 

والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار 

وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز 

نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات 

والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة المتعلقة 

بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي 

والثقافي والفني.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 5 - بالدور الرضي - عماره رقم 13 كومباوند أشجار دارنا - زهراء 

المعادي -

بجوار مول موزدان -

942 - جسور للتخطيط العمرانى jossour شركة  رأس مالها 99,000,000.000 قيدت فى   

21-02-2023 برقم ايداع    14802 ورقم قيد  203064    مركز عام  عن النشطة داخل ق 72  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  - الستثمار 

العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة, والمناطق النائية, والمناطق خارج الوادي القديم.  - تخطيط وإقامة 

وتنمية المناطق العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج  الوادي 

القديم (.  النشطة خارج ق 72  - تاجير و اقامة الوحدات الدارية و السكنية .  مع افراد حسابات ماليه ومركز 

مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مبنى 11 ج / 4 تقسيم اللسلكى - المعادى 

الجديدة -
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943 - سكاوت للحلول الرقمية Scout شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم 

ايداع    14805 ورقم قيد  203065    مركز عام  عن انشطه داخل قانون الستثمار 2017/72  - أعمال 

التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال إنتاج وتطوير 

البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  - إنتاج 

المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد 

الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  - إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  - أعمال 

التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  انشطه خارج قانون الستثمار 2017/72  -المقاولت العامه  

-التطوير العقارى  -التجارة اللكترونية عبر النترنت.  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة 

الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 11 ش محمود عطيه -حلمية الزيتون -

944 - شوتس أند كو لمستحضرات التجميل شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-21 

برقم ايداع    14806 ورقم قيد  203066    مركز عام  عن تجارة وتوزيع مستحضرات التجميل وتصنيعها 

لدى الغير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة قطعه 190 ضاحيه الشرق - المستثمرين الجنوبيه 37 - التجمع الخامس -

945 - تو ام للدارة والتسويق السياحى  2M  شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم 

ايداع    14807 ورقم قيد  203067    مركز عام  عن -: أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  -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  -: أنشطة خارج 

قانون 72 لسنة 2017  - إدارة المطاعم والكافيهات.  * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 2 شارع عبدالحميد سعيد -

954 - هير توك بيوتى صالون HAIR TALK شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   2023-02-21 

برقم ايداع    14827 ورقم قيد  203079    مركز عام  عن إقامة وتشغيل وإدارة مركز تجميل للعناية بالبشرة 

والشعر والجسم )بيوتي صالون(  دون أجراء عمليات جراحية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 6ش محمد رفعت - ق 1 - م 

- 1073
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973 - بروود جى لتنظيم الحتفاليات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    

14947 ورقم قيد  203110    مركز عام  عن • تنظيم المعارض )عدا المعارض السياحية( والمؤتمرات 

والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل  معرض على حده.  • تنظيم المهرجانات الفنية 

والثقافية والغنائية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 52 الدور الخامس - 8 ش صلح الدين - قصر النيل

ELHBAIB FOR INVESTMENT AND  946 - الحبايب للستثمار و التسويق السياحى

TOURISM MARKETING شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    

14810 ورقم قيد  203068    مركز عام  عن : نشاط داخل ق 72  اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( 

والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه  بذلك سواء كانت خدميه 

او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية , واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على  ال يقل مستوى 

الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى مساحه  

الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع  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.  اقامه و تشغيل المخيمات السياحية على أل يقل مستواها عن ثلثة نجوم .  

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  السياحة 

العلجية للمرضى وذلك بتنظيم إجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز الطبية والعلجية, وغيرها مما 

يصدر  بتحديده قرار من الوزير المختص بالصحة بالتنسيق مع الوزير المختص بالسياحة.  السياحة البيئية, 

وذلك بإقامة وإدارة النزل البيئية ومواقع مشاهدة الطيور والشعاب المرجانية وغيرها من النظم البيئية  المتميزة .  

- إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وإدارتها واستغللها وصيانتها.  : نشاط خارج ق 72  -تنظيم 

المعارض فيما عدا السياحيه و المؤتمرات و الحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض 

على  حده  -الوساطه فى انهاء الجراءات الداريه امام الجهات الغير حكوميه  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 3أ - ش الدكتور محمد ابراهيم -متفرع من 

عباس العقاد-

947 - نهى عصام للكسسوارات NOHA ESSAM ACCESSORY شركة  رأس مالها 1,000.000 

قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    14811 ورقم قيد  203069    مركز عام  عن تجاره الكسسوارات  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 147 أ ش مصر و السودان -
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948 - تيرا ميد للعلقات العامة TERA MED شركة  رأس مالها 105,000.000 قيدت فى   

21-02-2023 برقم ايداع    14813 ورقم قيد  203070    مركز عام  عن تقديم الستشارات فى كافه 

المجالت وعلى الخص فى مجال العلقات العامة )فيما عدا الستشارات القانونية  والستشارات والدراسات 

المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق  المالية لنشطة 

الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال  ولئحته 

التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 20 شارع الدويدار -

949 - اوزو للستثمار التجاري OZO For Commercial Investment شركة  رأس مالها 

2,000,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    14815 ورقم قيد  203071    مركز عام  عن 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 

121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين  وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق 

فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص  اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل 

يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات 

العمومية  تجارة الدوات المنزليه والجهزة الكهربائية  التجارة والتسويق اللكتروني للدوات المنزليه 

والكهربائية ومستلزماتها عبر النترنت  تنظيم المعارض )عدا السياحي( والمؤتمرات )بشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة(.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 11 ش اسماعيل الفنجري -

950 - جاردينيا لتجارة اللحوم شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    

14816 ورقم قيد  203072    مركز عام  عن تجارة منتجات البروتين الحيوانى واللحوم والمنتجات الغذائية  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة محل رقم E-362-المركز التجارى بمول جاردينيا -سيتى واك -طريق السويس -

951 - ايه بى كى للعمارة A.B.K For Architecture شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   

21-02-2023 برقم ايداع    14821 ورقم قيد  203076    مركز عام  عن - المقاولت العامه والمتكامله 

والمتخصصه  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - اعداد التصميمات الهندسيه والمعمارية  - 

تشكيل اللومنيوم لدى الغير  - التوريدات العمومية  - الشراف على تنفيذ المشروعات  الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى 

شان سجل المستوردين  وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها 

إل بعد الحصول على التراخيص  اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين 

المنظمة لهذا الغرض  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحده رقم 254 فى العقار رقم 7 - شارع وهدان -
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952 - ياسمين ديزاين للتجارة اللكترونية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم 

ايداع    14823 ورقم قيد  203077    مركز عام  عن اعداد التصميمات الخشبية  التجارة اللكترونية عبر 

النترنت  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 3 ش فارسكور من عثمان بن عفان -

953 - بولندا للستثمار POLAND INVESTMENT LTD شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

21-02-2023 برقم ايداع    14825 ورقم قيد  203078    مركز عام  عن الستثمار والتسويق العقارى .  

التوريدات العمومية  التصدير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عمارة 1 - بلوك 10 - شقة رقم 42 برج الصديق - حي الواحة - الحي 

العاشر -

955 - ميديا ميكرز للحلول السريه دي دي  Media Makers For Family Solutions D D شركة  

رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    14828 ورقم قيد  203080    مركز عام  

عن تقديم الستشارات الجتماعية في الشئون السريه والستشارات في مجال النتاج الفني )فيما عدا 

الستشارات القانونية  والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق  المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال  ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 4 ش الزهار -مدينة نصر اول

956 - هولسوم للتجارة والستثمار Wholesome for Trade and Investments شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    14840 ورقم قيد  203081    مركز عام  عن 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها 

قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة 

لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  

فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 

لسنة  . 2008  إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة 

الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 23 - الدور الثاني - برج امون 58 ش 

الحجاز - هليوبوليس -
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957 - هيروز لتطوير البرامج والتسويق اللكترونى Heros شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

21-02-2023 برقم ايداع    14841 ورقم قيد  203082    مركز عام  عن تطوير البرامج والتطبيقات 

اللكترونية.  التسويق اللكترونى عبر النترنت.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 12 شارع امرؤ القيس - الحى السابع - مدينه 

نصراول -

1072 - بغداد للكمبيوترواللب توب والنظمة المنية شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

23-02-2023 برقم ايداع    15680 ورقم قيد  203245    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا.  - التوريدات العمومية.  - تجارة مستلزمات الحاسب اللى واللب توب و كاميرات المراقبة 

والبوابات اللكترونية المنية .  . مع مراعاه ما ورد بقرار وزارة الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 2شارع مصطفى ابو هيف )الدرملى سابقا( -

1073 - ايزو سيرت لتاهيل الشركات للحصول على شهادات الجودة ISO CERT شركة  رأس مالها 

10,000.000 قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    15681 ورقم قيد  203246    مركز عام  عن  

تأهيل الشركات للحصول على شهادات الجودة .  الوساطة في انهاء الجراءات الدارية امام الجهات الغير 

حكومية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القليوبية بجوار كلية التجارة - ش محطة المياه - عزبة المربع - بنها -
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958 - نكتشف ونتعلم لتكنولوجيا المعلومات Naktachef شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

21-02-2023 برقم ايداع    14892 ورقم قيد  203084    مركز عام  عن انشطة قانون 72 لسنة 2017  - 

إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  - إنشاء وإدارة مراكز 

الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  - أعمال التوصيف 

والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج 

والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  - إنتاج المحتوي 

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  - إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية .  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  - أعمال التوصيف والتصميم لشبكات 

نقل وتداول البيانات  - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد 

الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية.  - تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  - التصالت 

وخدمات النترنت  - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  - أعمال التوصيف والتصميم 

والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.  انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - التسويق اللكتروني عبر 

النترنت  - اقامة وتنظيم المعارض )عدا السياحيه( والمؤتمرات )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل 

معرض على حده(  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 7ش وهدان - من ش تعز -

959 - رالف لتقنية ومعالجة مياه الشرب والصرف الصحي شركة  رأس مالها 1,500,000.000 قيدت فى   

21-02-2023 برقم ايداع    14893 ورقم قيد  203085    مركز عام  عن أقامه او اداره وتشغيل وصيانه 

محطات طلمبات مياه الرى وشبكات توزيعها وخطوط نقلها للراضى المخصصه  للستصلح والستزراع  

اقامة او تشغيل وادارة وصيانه محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنقية وتوصيلتها  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة عمارات الشركة السعودية عمارة 7 الدور السابع شقة 3 -

960 - انخ لتجارة الكسسوارات Ankh شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم 

ايداع    14896 ورقم قيد  203086    مركز عام  عن : أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  تجاره الجمله 

والتجزئه وعلى الخص للدوات المنزلية والكسسوارات والورود بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية  

الجديدة  إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  : أنشطة خارج قانون 72 

لسنة 2017  التجارة اللكترونية عبر النترنت.  تصميم وتوريد الدوات والمستلزمات المنزلية والورود.  تلتزم 

الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 17 ش ابراج 

عثمان احمد عثمان كورنيش المعادي دور 25 شقة 251 -
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961 - ام ار كى لخدمه السيارات M R K شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-21 

برقم ايداع    14897 ورقم قيد  203087    مركز عام  عن : نشاط داخل ق 72  - انشاء محطات تموين 

السيارات  : نشاط خارج ق 72  اقامه و تشغيل مركز لصيانه و خدمه السيارات  مع اللتزام بافراد حسابات 

مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار,  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية قطعه رقم 220 - المنطقه 23

962 - بيشوى كيرلس اندرو وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم 

ايداع    14901 ورقم قيد  203089    مركز عام  عن - صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت, بما تشمله 

من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات, ومراكز  البيانات, وأنشطة التعهيد وما يرتبط بها من تنمية 

بشرية, وتطوير البرمجيات, والتعليم التكنولوجي.  - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد 

البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  - إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات.  - إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  - أعمال التوصيف والتصميم 

والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  - أعمال 

التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات.  - تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.  -التصالت 

وخدمات النترنت.  - المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع 

والنماذج والرسوم الصناعية.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة قطعة 2 بلوك 110 ش الدكتور عزالدين 

طه - المنطقة الولى -

963 - دوكسى لتأجير السيارات Duxee شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم 

ايداع    14904 ورقم قيد  203090    مركز عام  عن تأجير واستئجار السيارات )فيما عدا التأجير التمويلي 

والليموزين(  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مبنى رقم 11 ج/ 4 تقسيم اللسلكي المعادي الجديدة -

964 - المغربي للستشارات والهندسه El Maghrabi for Consulting and Engineering شركة  

رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    14906 ورقم قيد  203091    مركز 

عام  عن - إعداد التصميمات الهندسيه  - تقديم الستشارات الهندسيه )فيما عدا الستشارات القانونية 

والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عمارة 30 ش مصطفى حمام -
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1074 - ايرو كاترينج لتقديم الوجبات Aero Catering شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   

23-02-2023 برقم ايداع    15682 ورقم قيد  203247    مركز عام  عن • توريد وبيع وتقديم الوجبات 

الجاهزة.  • تقديم خدمات الكاترينج.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 402 - الدور الرابع 3 ش سيد زكريا - مساكن شيراتون -

1082 - بارادايس كوزمو Paradise Cosmo شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   

23-02-2023 برقم ايداع    15695 ورقم قيد  203255    مركز عام  عن -توزيع مستحضرات ومستلزمات 

التجميل والمستلزمات الطبية)فيما عدا الدوية(  -التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 4 ش المنير -الدور الرضى -

965 - العشماوى جروب للمقاولت ElAshmawy Group Contracting شركة  رأس مالها 

20,000,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    14908 ورقم قيد  203092    مركز عام  عن 

المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  اعداد التصميمات الهندسية.  التوريدات العمومية.  التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  التوكيلت التجاريه.  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 

فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس  الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول 

على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما  ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا 

الغرض.  إعادة الهيكلة الدارية للشركات.  تقديم خدمات الصيانة المتنقلة لللت والمعدات بكافة انواعها.  تأجير 

المعدات )فيما عدا التأجير التمويلى(.  إدارة المشروعات.  الشراف على تنفيذ المشروعات.  اعداد دراسات 

الجدوى للمشروعات.  انشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وادارتها واستغللها وصيانتها .  تقديم 

الستشارات الهندسية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  

رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق 

المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 9 - 

الدور الثامن فوق الرضى والبدروم - عقار رقم 44 أ - شارع النزهه - قطعة 5

مكرر أ - مربع 291 -

966 - الخير للتسويق العقارى شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    

14909 ورقم قيد  203093    مركز عام  عن - التسويق العقارى  - الستثمار العقارى .  - التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - المقاولت العامة  - مقاولت اعمال التشطيبات  - التوريدات العمومية  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة الجيزة 6شارع محمد قنديل - المساحه - فيصل
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967 - كافالير كونستركشن CAVALIER CONSTRUCTION شركة  رأس مالها 1,000,000.000 

قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    14912 ورقم قيد  203094    مركز عام  عن التوريدات العمومية و 

على الخص توريد مستلزمات البناء  المقاولت العامه  التجاره العامه فيما هو مسموح به قانونا  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة عماره 7- الدور الرضى شقه 1- المنطقه العاشره- اللوتس الجنوبيه- التجمع الخامس-

968 - راج لدارة المطاعم والكافيهات RAJ شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   2023-02-21 

برقم ايداع    14913 ورقم قيد  203095    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات 

لتقديم جميع انواع المشروبات )عدا الكحولية(وجميع انواع الماكولت  والتيك اواى  تعبئة وتغليف الطعمه 

والمشروبات لدى الغير  تقديم الستشارات فى مجال ادارة المطاعم والكافتريات )فيما عدا الستشارات القانونية 

والستشارات والدراسات  المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

الوراق المالية لنشطة الشركات  العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  اعداد دراسات الجدوى للمشروعات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الول فوق الرضى 

بالعقار رقم 13 ضمن قطع اراضى البلوك م1/87 الشطر الثالث عشر تقسيم زهراء المعادى -

969 - العمودي للحلي شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    14914 

ورقم قيد  203096    مركز عام  عن تجارة السبح والحجار الكريمه والكسسوارات والحلي والمشغولت 

الفضيه والذهبيه ولوحات الخط والمنتجات الخشبيه  والزجاجيه واليدويه والعطور والزيوت والواني المزخرفه 

وليتم مزاولة النشاط البعد الحصول على التراخيص اللزمة من مصلحة سك الدمغة و الموازين التابعة لوزارة 

التموين و التجارة الداخلية  التصنيع لدى الغير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 71 - الدور السادس فوق الرضي - عقار 

رقم 6 - شارع نبيل الوقاد - ارض الجولف -
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Essam Salem For General Contracting And  970 - عصام سالم للمقاولت العامة والتوريدات

Supplies  شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    14915 ورقم قيد  

203097    مركز عام  عن المقاولت العامة.  التوريدات العمومية.  التوكيلت التجارية.  - تلتزم الشركة 

باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق 

فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  

باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  مقاولت اعمال جس التربة وتحليل واختبار عينات التربة والرض.  

توريد معدات الحفر.  توريد احجار وبلوكات الجرانيت والرخام.  توريد وتركيب الرخام والجرانيت بكافة 

انواعة.  مقاولت اعمال التشطيبات.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 21 - الدور الثانى - 15 عمارات رابعة الستثمارى - 

شارع النزهة -

971 - زينب حسن السيد حسن للمراكز التجارية شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   

21-02-2023 برقم ايداع    14924 ورقم قيد  203103    مركز عام  عن : انشطه 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 بالمناطق النائية والمجتمعات 

العمرانيه الجديده  - انشاء او اداره او تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفنى  - انشاء او اداره او تشغيل المدارس  - 

انشاء محطات تموين السيارات  - اقامة وتشغيل مخبز آلى  : انشطه خارج قانون 72 لسنة 2017  - اقامة 

وتشغيل مراكز لخدمة وصيانة السيارات  - التطوير العقارى  • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة قطعه 77 -المجاروة الثالثه -الحى الثالث -المنطقه الثالثه

972 - محمد عبدالحميد زكى وشركاه شركة  رأس مالها 1,500,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم 

ايداع    14926 ورقم قيد  203106    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الورقيه 

ومستلزمات التعبئة والتغليف والكرتون المضلع بكافة انواعه وقص  وتحويل الورق وتصنيع مواسير من 

الكرتون)كور( وتصنيع الكرتون بأنواعه وتصنيع بكر من الكرتون.  تجاره الجمله والتجزئه للورق والكرتون 

والدشت بأنواعهم بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية الوحدة 

رقم 3 - الدور الثانى - قطعة 140 السكنية الثانية عشر -
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974 - كوين سيرفس لدارة المراكب شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم 

ايداع    14962 ورقم قيد  203111    مركز عام  عن - تملك وإدارة السفن والمراكب والذهبيات القائمة 

بالفعل والسابق الحصول على تراخيص لها  - تشغيل وإدارة الفنادق والقرى السياحيه  مع مراعاه القرار 

الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  المقاولت العامة  إستئجار وتأجير 

السيارات )عدا الليموزين(  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 72 - الدور السادس - 43 ب ش رمسيس -
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975 - السعوديه لتنقيه المياه والبار المحدوده Saudi Water Purification and Wells Ltd شركة  

رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    14965 ورقم قيد  203114    مركز 

عام  عن انشطة قانون 72 لسنة 2017  - تصميم أو تصنيع اللت والمعدات الصناعية وخطوط النتاج وإدارة 

التنفيذ أو إعادة الهيكلة للمصانع, ويشمل ذلك:  1- أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج 

والمصانع.  2- إعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها.  3- إنتاج المعدات وخطوط 

النتاج.  4- أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها 

وإعادة الهيكلة  الفنية والدارية للمصانع.  - نشاط صناعة السينما ومنها إقامة أو استئجار استوديوهات أو معامل 

النتاج السينمائي أو دور العرض أو تشغيلها, بما  في ذلك من تصوير وتحميض وطبع وإنتاج وعرض وتوزيع.  

- التنمية الصناعية المتكاملة للمناطق الصناعية أو استكمال التنمية أو تسويق أو إدارة المناطق الصناعية, ويشمل 

ذلك  ما يأتي:  أ- إعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية.  ب- إعداد الدراسات القتصادية 

والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.  ج- إنشاء البنية الساسية ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة 

الصناعية.  د- التسويق والترويج لراضي المنطقة الصناعية لجذب رؤوس الموال والمشروعات الصناعية 

للمناطق الصناعية.  ه- إنشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات.  و- إدارة المنطقة 

الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها.  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة 

للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة 

لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  

فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 

لسنة  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 

356 لسنة  . 2008  تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو 

اللحوم.  تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو 

التسمين أو اللحوم.  إقامة المزارع السمكية .  تربية الخيول.  الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  

تجاره الجمله والتجزئه وسلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديده  اقامة وتشغيل المراكز 

التجارية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديده  انشاء او اداره او تشغيل المدارس  إنشاء أو إدارة أو 

تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني.  نقل الخامات والبضائع والركاب للسفن التي تعمل تحت العلم المصري.  

النقل البحري لعالي البحار, ويشمل نقل الخامات والبضائع والركاب خارج المياه القليمية باستخدام السفن 

ووسائل النقل  البحري المختلفة كالناقلت والبواخر والعبارات.  اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت 

والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه  بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او 

رياضية او تجارية او ثقافية , واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على  ال يقل مستوى الفنادق 

والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى مساحه  الوحدات 

المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع  أقامه وتشغيل المخيمات 

السياحيه على ال يقل مستواها عن ثلثه نجوم  الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية 

والقرى السياحية  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد 

بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  إقامة وتشغيل وإدارة المراسي النيلية متكاملة الخدمات اللزمة لتشغيلها 

السياحي , بشرط الحفاظ على البيئة النهرية من  التلوث ومن أخطار الحريق بالمواقع المحددة والمعتمدة من 

الجهات المختصة, وأل تقل الطاقة الستيعابية لكل منها عن  عدد 24 فندقا عائما .  اقامة وتشغيل مارينا اليخوت 

وملعب الجولف ومراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.  السياحة العلجية للمرضى وذلك 

بتنظيم إجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز الطبية والعلجية, وغيرها مما يصدر  بتحديده قرار من 

الوزير المختص بالصحة بالتنسيق مع الوزير المختص بالسياحة.  السياحة البيئية, فيما يخص المقاصد السياحية 

ذات الطابع البيئي وذلك بإقامة وإدارة النزل البيئية ومواقع مشاهدة  الطيور والشعاب المرجانية وغيرها من 

النظم البيئية المتميزة, وإدماج التنوع البيولوجي في القطاع السياحي.  - مشروعات السكان التي يتم تأجير 

وحداتها بالكامل لغراض السكن غير الداري, بشرط أل يقل عدد تلك الوحدات عن  خمسين وحدة سكنية, سواء 

أقيمت في شكل بناء واحد أو عدة أبنية.  - مشروعات السكان الجتماعي ومشروعات السكان الموجهة 
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لمحدودي الدخل.  الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج 

الوادى القديم فيما عدا منطقة  شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  . 356 لسنة 2008  اقامة او تشغيل وادارة وصيانه محطات الصرف 

الصحى او الصرف الصناعى والتنقية وتوصيلتها  انشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وادارتها واستغللها 

وصيانتها .  - تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة خطوط مترو النفاق السطحية أو أجزاء منها. داخل 

المدن أو بين المدن.  - تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل أنفاق السيارات.  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   إعداد الدراسات والبحوث الفنية والقتصادية ودراسات الجدوى 

للمشروعات الستثمارية في  - مجال البنية الساسية.  - تصميم أو إنشاء أو إدارة أو تشغيل أو استغلل أو 

صيانة خطوط السكك الحديدية )ركاب/ بضائع/ جر كهربي/ ديزل(  وخطوط المترو بالداخل والخارج.  تخطيط 

وإقامة وتنميه المناطق العمرانية بالمناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج  

الوادي القديم.  الوادي القديم.  تصميم أو إنشاء أو إدارة وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة على اختلف 

مصادرها  تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف وتشمل :  - صيانة آبار البترول 

وتنشيطها  - صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية  - حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض 

البترول .  - العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة  - معالجة السطح من الترسيبات  - الخدمات 

المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج  - الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي  إقامة أو إدارة 

محطات استقبال الغاز الطبيعى 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  النشطة 

المرتبطة بالملحات الطبيعية أو الصناعية أو الملح الصخري.  إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية 

المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها, وفقا   للمعايير الفنية والعلمية المقررة في 

هذا الشأن.  - صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير 

اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  - أعمال التوصيف 

والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج 

والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  - إنتاج المحتوي 

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  - إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية .  - أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة 

وتشغيلها والتدريب عليها .  - أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  - تنفيذ و ادارة شبكات 

نقل و تداول البيانات  - التصالت وخدمات النترنت  - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية 

الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية  .  - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و 

البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية.  - اقامه و اداره وتشغيل 

وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول على  ترخيص من 

الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية 

والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار 

وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل 

تكنولوجيا المعلومات  - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات 

والتصالت وتطويرها.  - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  - النشطة المتعلقة بتحويل 

المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى  العلمي والثقافي 

والفني.  انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - تقديم الستشارات في مجال الدارة )فيما عدا ما يتعلق باسواق 

الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية  والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال 

والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق  المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال  ولئحته التنفيذية(  - الدعايه و العلن بكافة 

الوسائل المسموعه و المقرؤه و المرئيه  - التسويق اللكتروني عبر النترنت  - إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم 
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والكافيهات )عدا العائمه(  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 9 /1 ش النصر - المعادي الجديده -

976 - تامى اند تامى للتوزيع Tamy and Tamy شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

21-02-2023 برقم ايداع    14967 ورقم قيد  203115    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 210 الدور الول- ش محور محمد نجيب - اول التجمع الخامس -

977 - سيبا للتجارة اللكترونية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    

14968 ورقم قيد  203116    مركز عام  عن صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت, بما تشمله من أنشطة 

صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات, ومراكز البيانات  , وأنشطة التعهيد, وتطوير البرمجيات , والتعليم 

التكنولوجي.  • أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  • 

أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  

عليها.  • إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  التجارة اللكترونية عبر 

النترنت.  التوريدات العمومية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 1 شارع 9 - بجوار نادى مصر للتأمين -

978 - اف بى كى ميديكال لتجارة وتوزيع الدوية شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

21-02-2023 برقم ايداع    14969 ورقم قيد  203117    مركز عام  عن تجارة وتوزيع وتصدير 

المستلزمات والجهزه والمعدات الطبية والمعملية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل  والدوية البيطرية 

وتسيجلها وتصنيعها لدى الغير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 9ش 153 الدور الول -

979 - دقة لخدمات التشطيب والديكور Diqqa for home finishing services شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    14970 ورقم قيد  203118    مركز عام  عن - 

تقديم خدمات التشطيب والديكور  -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 او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتب m11 -الكائن بالطابق 

الرابع - من العقار رقم 100 -ش الميرغنى -
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980 - سبليز جروب للحاق العمالة Supplies Group شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

21-02-2023 برقم ايداع    14973 ورقم قيد  203119    مركز عام  عن الحاق العمالة المصرية للعمل 

بالداخل.  التوريدات العمومية.  تقديم خدمات النظافة ومكافحة الحشرات للمبانى والمنشات واعمال تنظيف 

الواجهات الزجاجية.  تنسيق وزراعة الحدائق.  إدارة وتشغيل البوفيهات وساحات انتظار السيارات )الجراجات(

وتوريد كافة المستلزمات الخاصة بهم.  توريد ادوات ومعدات كهربائية وميكانيكية وتوريد الدوات الصحية 

وتوريد الوجبات الجاهزة بكافة انواعها وتوريد  الكرفانات.  تقديم خدمات تأجير السيارات )فيما عدا التأجير 

التمويلى(.  القيام باعمال التشطيبات والديكور.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مساكن العبد 1200 - ب 20 - م 1 - شقة 8 - 

النهضه - ثان السلم -

981 - ناستيافا للتصدير NASTEVA For Export شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

21-02-2023 برقم ايداع    14974 ورقم قيد  203120    مركز عام  عن -التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  -التصدير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية شقة بالعقار رقم 11 ش شعبان طلبة ارض 

الجمعية -

 BUSINESS TO IMMIGRATION CONSULTANCY 982 - بزنس تو اميجريشن كونسلتنسي

شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    14982 ورقم قيد  203121    

مركز عام  عن تقديم الستشارات في مجال الهجرة)فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات 

المتعلقة بالتقييم بمناسبة  زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة 

الشركات العاملة في مجال الوراق  المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته 

التنفيذية ( .  التصدير  التسويق فيما هو مسموح به قانونا   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 10 شارع بهجت -

983 - رشا لتجاره المشغولت اليدويه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    

14984 ورقم قيد  203122    مركز عام  عن - التصدير  - إعداد تصميمات المنسوجات والملبس 

والمشغولت اليدويه  - تجاره المنسوجات والملبس والمنتجات الجلديه والمعدنيه اليدويه وتصنيعها لدى الغير  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة شقة 61 - عقار 23 أ ش اسماعيل محمد -

Page 363 of 1644 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

1014 - شركة مركز اى سى اس للتعليم والتدريب وتطوير رأس المال البشرى I C S شركة  رأس مالها 

10,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    15222 ورقم قيد  203166    مركز عام  عن - 

اقامة و تشغيل و ادارة مركز لعداد و تنمية و تدريب وتطوير الموارد البشرية.  - اعداد دورات تدريبية  - 

التعليم عن بعد  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 19 ش البطراوى المنطقة الولي -

984 - سي ام فور بروجيكتز للمنشات السياحية وادارة المطاعم CM FOR PROJECTS شركة  رأس 

مالها 100,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    14985 ورقم قيد  203123    مركز عام  

عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات لتقديم كافة انواع المأكولت والمشروبات والتيك اواي "فيما عدا 

المشروبات  الكحولية وفيما عدا المطاعم العائمة"  ادارة وتشغيل وحدات الطعام المتنقلة  تقديم خدمات الضيافة "

الكاترينج"  توريد وتجارة الغذية والمشروبات "فيما عدا المشروبات الكحولية"  تقيم الخدمات اللوجيستية فيما 

عدا النقل والشحن البري  تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة 

بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال  والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات 

العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص  عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( 

.  إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما 

ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى 

السياحية  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة 

و اجراءات  الترخيص بها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 21 عمارات العبور - صلح سالم -
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985 - ار او لدارة الصول R O For Property Management شركة  رأس مالها 

100,000,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    15000 ورقم قيد  203128    مركز عام  

عن استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي 

المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن 

تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  2008.  -تربية جميع أنواع 

الحيوانات, سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  -تربية جميع أنواع الدواجن 

والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  -تربية الخيول.  -

المزارع السمكية  -إقامة وتشغيل المراكز التجارية  -إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس.  -الستثمار والتطوير 

العقاري  -إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف الصحي أو الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلتها.  

-مقاولت إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وإدارتها واستغللها وصيانتها.  -إقامة أو إدارة وتشغيل 

وصيانة محطات طلمبات مياه الري وشبكات توزيعها وخطوط نقلها للراضي المخصصة  للستصلح 

والستزراع.  -تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية  -المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة ومقاولت 

التشييد والبناء ومقاولت رصف الطرق وانشاء الكبارى واعمال  النفاق ومحطات الرى ومقاولت الشغال 

العامة  -إقامة وتشغيل وإدارة ملهى الطفال  -اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع 

أنواع المأكولت والتيك اواى وجميع أنواع المشروبات  )عدا الكحولية(  - إدارة وصيانة الصول العقارية  - 

صيانة الطرق والكباري والمباني الكهروميكانيكية  - صيانة التكييف والوحدات الكهروميكانيكية الخاصه بالمباني 

والطرق والمصانع  - إنشاء جميع أعمال شبكات التيار الخفيف وصيانتها  - إنشاء وصيانة شبكات الطاقة 

الكهربائية الجديدة والمتجددة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة هايد بارك عقار 6A - غرفة رقم 1 وحدة رقم 203 - التجمع الخامس
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986 - قفزة للحلول الرقمية Leap Digital Solutions )LDS( شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

فى   21-02-2023 برقم ايداع    15057 ورقم قيد  203129    مركز عام  عن • صناعة تكنولوجيا 

المعلومات والتصالت بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات  وأنشطة 

التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي.  • أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد 

البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  • أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها.  • إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات.  • إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  • أعمال التوصيف والتصميم 

والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.  • إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  • أعمال 

التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  • تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات  • التصالت 

وخدمات النترنت  • المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع 

والنماذج والرسوم الصناعية.  • إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد 

الحصول على ترخيص من الجهات  المعنية.  • اقامه واداره وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت 

السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول على  ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة 

والتليفزيون  • مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء 

والستشعار عن بعد   ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. )مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 

لسنه 2003(  • إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  • إنشاء وإدارة 

مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  • حاضنات العمال 

التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  • النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى 

محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة الدور الثانى - 410 ش الهرم

987 - اكسترم للتصميمات الهندسية Xtrem Designs شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

21-02-2023 برقم ايداع    15097 ورقم قيد  203133    مركز عام  عن المقاولت المتكاملة .  اعداد 

التصميمات الهندسية .  التوريدات العمومية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية فيل 6 - خلوة بدوى - شبين القناطر -
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988 - منا كيم هيلث كير شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    

15104 ورقم قيد  203134    مركز عام  عن استيراد المواد الخام للمستحضرات الطبيه ومستحضرات 

التجميل والخامات الكيماويه والشحوم والدهون والزيوت  الحيوانيه والنباتيه ومنتجاتها والمنتجات المعدنيه 

واداوت واجهزة البصريات واجهزة الطب والجراحه والمستلزمات  الطبيه والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه 

باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين  وتنظيم اعمال 

الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص  

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  - اعداد برامج 

الرعايه الصحيه فيما عدا الوساطه فى التأمين والتأمين الطبى  - التصنيع لدى الغير لمستحضرات التجميل 

والمكملت الغذائية  - تجارة وتوزيع مستحضرات التجميل والمكملت الغذائية  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 41 شارع محمد 

فريد

989 - إس إن للستشارات الداريه SN Consulting شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

21-02-2023 برقم ايداع    15145 ورقم قيد  203136    مركز عام  عن تقديم الستشارات الداريه )فيما 

عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد 

البشرية  إدارة المواقع اللكترونيه  تشغيل وادارة المدارس  تطوير وبيع البرامج  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الول - 

مبنى رقم 41 هليوبوليس جاردنز - شيراتون -

990 - ام دى اى للتجميل M D I شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    

15146 ورقم قيد  203137    مركز عام  عن اقامة و تشغيل و ادارة مركز تجميل للعناية بالبشرة و الشعر و 

الجسم ) بيوتى سنتر (دون اجراء عمليات جراحية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة البحر الحمر محل رقم 1بفندق سويس ان -الممشى 

السياحى -

991 - علء المغربى لدارة الصيدليات شركة  رأس مالها 3,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    

15152 ورقم قيد  203138    مركز عام  عن ادارة الصيدليات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة محل بالدور الرضى بالعقار رقم 

14 أ ش تقسيم المربع ش شريف من ش الهرام
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992 - الخليل للستشارات والهندسة المعمارية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2023-02-21 

برقم ايداع    15157 ورقم قيد  203141    مركز عام  عن - تقديم الستشارات فى المجالت الهندسيه 

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 ( .  - الشراف على تنفيذ 

المشروعات  - اعداد التصميمات الهندسيه المعمارية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية الدور الخامس -وحده 5 القطعه 125 مجاورة 

12 -العاشر من رمضان

1013 - فى سبعة مطعم وكافيه V 7 Cafe شركة  رأس مالها 504,000.000 قيدت فى   2023-02-22 

برقم ايداع    15221 ورقم قيد  203165    مركز عام  عن -اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافيهات 

الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع  المأكولت و التيك اواى.  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 7شارع 24 قطعه 487 - زهراء حلوان -

993 - آلدن للخدمات العلمية Alladden Media Services شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت 

فى   22-02-2023 برقم ايداع    15198 ورقم قيد  203143    مركز عام  عن النتاج الفنى والسينمائى 

والتوزيع للمصنفات المسموعة والمرئية.  الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية.  تقديم 

الستشارات فى مجال الخدمات العلمية وانتاج البرامج التلفزيونية )فيما عدا الستشارات القانونية 

والستشارات  والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

الوراق المالية لنشطة  الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية  . )  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحدة تجارية رقم 4-حB-  الدور الرابع - جناح B-بمشروع 

ريحانة ريزدينس - بالعقار المقام -على قطعه ارض رقم 3856 - زهراء المعادى -
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994 - علي عبدالغفار عامر وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    

15200 ورقم قيد  203145    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية  اقامة 

وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبيه والخشاب  اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع السمده والكيماويات  اقامة 

وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع ونعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الكرتون  تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية بالمناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية 

والمناطق خارج  الوادي القديم  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. 

واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض 

الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا 

المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 

2008  اقامه وتشغيل المراكز التجاريه بالماطق النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة المنوفية قطعه رقم 138 - قطاع ج - ابني بيتك -

EL BARON FOR  1043 - البارون للمقاولت الميكانيكية والكهربائية

ELECTROMECHANICAL CONTRACTING شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

22-02-2023 برقم ايداع    15314 ورقم قيد  203203    مركز عام  عن -المقاولت العامة  مقاولت 

العمال الميكانيكية و الكهربائية والهندسية و اعمال التيار الخفيف  -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 

-N02 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتب رقم

الكائن بالطابق الرابع من العقار رقم 100 ش الميرغنى -

1044 - فى اى بى للتوكيلت التجارية VIP FOR COMMERCIAL AGENCIES شركة  رأس 

مالها 50,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    15315 ورقم قيد  203204    مركز عام  عن 

التصدير والتوكيلت التجارية.  -تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال 

الوكاله التجاريه, ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  التوريدات العمومية.  

-التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  -تشغيل وادارة وتأجير واستئجار المحلت التجارية.  -

التسويق السياحى 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 و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 8 ش الطيران -
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995 - داوركين تكنولوجي DWORKIN TECHNOLOGY شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

22-02-2023 برقم ايداع    15201 ورقم قيد  203146    مركز عام  عن 1- صناعة تكنولوجيا المعلومات 

و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد 

و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم 

لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال 

التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - 

التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك 

براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم 

خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية.  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه 

محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من الجهات 

المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية 

والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار 

وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز 

نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات 

والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة المتعلقة 

بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي 

والثقافي والفني.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عمارة نماء - الدور الخامس - 155 ش امتداد رمسيس - الحي السادس -

996 - طرشلى الحين للتجارة العامة شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    

15203 ورقم قيد  203148    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  التوريدات 

العمومية.  تشغيل وإدارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع 

أنواع المأكولت  والتيك اواى.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 9 حارة المنياوى - القصيرين -

1022 - ماسترز لعمال النجارة  Masters For Woodworking شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    15233 ورقم قيد  203177    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الثاث بكافة انواعه ولعمال النجارة .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الغربية عزبة ذكى بجوار عزبة رياض - بطينه -
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997 - علء محمد صلح الدين وشريكيه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم 

ايداع    15204 ورقم قيد  203149    مركز عام  عن الصناعات المغذية لمشروعات إنتاج الطاقة الجديدة 

والمتجددة:-  - خليا الطاقة الشمسية ومكوناتها ومكونات المحطات )النفرتر – شعيرات اللياف الضوئية(.  - 

مدخلت مشروعات إنتاج الهيدروجين الخضر ومشتقات الوقود الخضر.  لنتاج الهيدروجين الخضر. 

)Electrolyser( - المحلل الكهربائي  - مكونات محطات طاقة الرياح ومستلزماتها.  - البطاريات بانواعها )

الهيدروجين والحرارية والليثيوم(.  - المراكز البحثية ومعامل العتماد المرتبطة بصناعة السيارات.  صناعة 

السيارات والصناعات المغذية لها:-  - المحركات الكهربائية الخاصة بالسيارات.  - مشروعات محطات شحن 

المركبات الكهربائية.  تصميم أو إنشاء أو إدارة وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة على اختلف مصادرها.  

مشروعات إنتاج الهيدروجين غير الخضر ومشتقاته:-  - إنتاج الهيدروجين غير الخضر بأنواعه ومشتقاته 

وتخزينهما وتداولهما.  - إنتاج الوقود الحيوي والكتلة الحيوية والصناعات التكميلية والتحويلية القائمة عليها.  - 

مشروعات تحسين كفاءة الطاقة بالمشروعات البترولية.  مشروعات خفض النبعاثات:-  - مشروعات خفض 

وإزالة الميثين.  - مشروعات خفض وإزالة الكربون.  - مشروعات استغلل وتخزين الكربون.  إقامة أو إدارة 

وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها, وفقا   

للمعايير الفنية والعلمية المقررة في هذا الشأن.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 22 أ ح الهياتم -

998 - اكسبشن ستارت لتنظيم المعارض Exibtion Start شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

22-02-2023 برقم ايداع    15205 ورقم قيد  203150    مركز عام  عن إقامة وتنظيم المعارض - عدا 

السياحية )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة(.  - تجهيز المعارض بالثاث والديكور  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 50 شارع الحجاز -

999 - كري تو سي للستثمار التجاري Cri 2 C شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   2023-02-22 

برقم ايداع    15206 ورقم قيد  203151    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

/ التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة البحر الحمر عمارة B3 F2-منتجع جي كريبس - الجونه -

1000 - جرمى للتشطيبات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    

15207 ورقم قيد  203152    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتكامله والمتخصصه  مقاولت اعمال 

التشطيبات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 14 الشطر الثالث عشر -زهراء المعادى -
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ABANAT FOR EXPORTING AND TRADING 1001 - ابانات لتصدير وتجارة المواد الغذائية

FOODSTUFFS  شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    15209 

ورقم قيد  203153    مركز عام  عن - تصدير و تجارة المواد الغذائية  - تصدير و تجارة الغلل والحبوب 

والبقول  - تصدير و تجارة الخضار والفواكه  - تصدير و تجارة السماك  - تصدير و تجارة التمور  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 8237 المجاورة الثامنة - المعراج -

1002 - سماح رمضان توفيق احمد للمقاولت والتوريدات اس أر تي ايه شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت 

فى   22-02-2023 برقم ايداع    15210 ورقم قيد  203154    مركز عام  عن المقاولت العامة  التوريدات 

العمومية  صيانه المبانى والمنشات .  توريد مواد البناء والرخام والسيراميك ومستلزمات المصاعد ومستلزمات 

الديكور والخرسانه الجاهزة والدوات  الكهربائية وأدوات السباكه والثاث المكتبي )المعدني والخشبي 

والزجاجي( ومستلزمات الفنادق والمواد الغذائية والورق  والكرتون والمنتجات البلستيكيه والحديد والصاح 

والنحاس واللومنيوم والستانلس ستيل والكروم والخشاب الطبيعيه.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية ش التحرير - خلف محل 

الحسيني - قليوب البلد - قليوب -

1003 - ال عادل للعطاره و تصدير العطاره و الزيوت شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

22-02-2023 برقم ايداع    15211 ورقم قيد  203155    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا و على الخص تجاره مواد العطاره و الزيوت الطبيعيه  طحن و تعبئه و تغليف المواد الغذائيه 

لدى الغير  التصدير و على الخص مواد العطاره و الزيوت الطبيعيه  التوريدات العموميه  تفريغ البضائع  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 21 وكاله ابو زيد - بالحمزاوى الصغير -

1004 - مجدى شحاته لصيانه وتجديد السيارات شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   

22-02-2023 برقم ايداع    15212 ورقم قيد  203156    مركز عام  عن - اقامة وتشغيل مركز لخدمة 

وصيانة السيارات  -الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية  -تجديد 

السيارات لدى الغير  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما 

ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة قطعة 1 بلوك 81 المنطقة الثامنة ش احمد الزمر - عمارات 

شركة مدينة نصر -الحى الثامن -
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1005 - ايه اس ار للستثمار التجاري ASR شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2023-02-22 

برقم ايداع    15213 ورقم قيد  203157    مركز عام  عن - تجارة وتوزيع المواد الغذائية  - التوريدات 

العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القليوبية 23 ش محمود جمعه - عزبه ابو العل - بهتيم -

1006 - الطريق الذهبى لتجارة السمنت Golden Road For Cement شركة  رأس مالها 

20,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    15214 ورقم قيد  203158    مركز عام  عن - 

تجارة السمنت والحديد  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة ع 7 بلوك 66 - شطر 10 - زهراء المعادى -

1007 - ميتراك فارماسيوتيكال Metrak Pharmaceutical شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

22-02-2023 برقم ايداع    15215 ورقم قيد  203159    مركز عام  عن انهاء اجراءات تسجيل الدوية 

البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات والمستحضرات الدوائية والمستلزمات والجهزة  الطبية والمحاليل 

الطبية بمختلف انواعها والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة والعشاب الطبية ومستحضرات  التجميل 

والمطهرات والمبيدات والعشاب الطبية والغذية الطبية والعلف السائلة والبودرات والبرمكسات  

ومستحضرات معهد التغذية وهيئة سلمة الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة والتصنيع لدى 

الغير لكل  ما سبق.  • التوريدات العمومية.  • استغلل العلمات التجارية )فرنشايز(.  • إقامة وتشغيل مركز 

لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية .  • تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل 

بكافة أنواعها.  • اعداد الدراسات والبحاث العلمية.  • التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  • 

التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير.  • تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول 

والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات  العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية 

الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما  سبق لدى الغير.  • الهندسة الوراثية في 

المجالت النباتية والحيوانية.  • الستعلم الميداني عن الشركات والشخاص )عدا الستعلم الئتماني(.  • 

التعليم عن بعد.  • إدارة المشروعات )مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة 

الفندقيه و شروط  واجراءات الترخيص بها(.  • تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها 

لدى الغير.  • التصدير والتوكيلت التجارية  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان 

سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول  ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات  المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة 

لهذا الغرض .  • تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة أنواعها.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 4 شارع عبدالعزيز عتيق - 

النزهه الجديده -
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1008 - اوبتيماس للتعليم Optimus For Education شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

22-02-2023 برقم ايداع    15216 ورقم قيد  203160    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد 

وتدريب وتنمية الموارد البشرية  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  اعداد 

دراسات الجدوى للمشروعات  اعداد البحاث والدراسات العلمية  تاهيل الشركات للحصول علي شهادات الجوده  

اعادة هيكلة الشركات من الناحيه الدارية  العمل في مجال نشاط التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية واعداد 

تدريب المحكمين على ان ليكون من بين اغراضها  القيام باعمال المحاماه  التعليم عن بعد  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة الدور السادس -عماره 100 -ش مصطفى النحاس -

1035 - الجيل الذهبي لتدوير البلستيك شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم 

ايداع    15266 ورقم قيد  203194    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتدوير وتحبيب البلستيك  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 3 حاره لطفى زكريا - من ش الكنيسه الرسوليه - منشيه ناصر -

1009 - ذى أوثنتك جروب للستشارات THE AUTHENTIC CONSULTING GROUP شركة  

رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    15217 ورقم قيد  203161    مركز عام  

عن اداره الصول العقاريه  اداره المشروعات فيما عدا  الداره الفندقيه  اداره و تنظيم المعارض و المؤتمرات و 

الحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده  تقديم الستشارات فى مجال اداره 

العمال )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم  بمناسبة زيادة رأس المال 

والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال  الوراق المالية 

المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  اقامة و تشغيل و ادارة مركز 

لعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية.  تسويق المنتجات  الوساطه العقاريه  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 52 ش الطيران -

Page 374 of 1644 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

1010 - جرينيكا فارما لتجارة الدوية GREENICA PHARMA شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    15218 ورقم قيد  203162    مركز عام  عن تجارة وتوزيع الدوية 

البشرية والبيطرية واللقاحات والغذية الطبيعية والبشرية والبان الطفال والمكملت الغذائية  والمشروبات 

الطبيعية ومستلزمات العناية بالطفل والم والمستلزمات الطبية والبيطرية والجهزة الطبية والمحاليل الطبيه  

بمختلف انواعها ومستحضرات التجميل ومستلزمات المعامل والصيدليات والمستشفيات والمستحضرات 

الكيميائية  ومشتقاتها والمواد الخام ومستلزمات التعبئة والتغليف والمنظفات الصناعية واضافات العلف السائلة 

والبودره  ومستلزمات العنايه المنزل والمبيدات الحشرية والمطهرات وتصنيع كل ما سبق لدى الغير.  التوكيلت 

التجاريه.  -تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه, ول ينشئ 

تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 53 شارع حسن شريف -

1011 - ايمن احمد الخشن وشريكه شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم 

ايداع    15219 ورقم قيد  203163    مركز عام  عن  انشطة من داخل قانون 72 :  اقامة وتشغيل مصنع 

لتشكيل وتشغيل المعادن وخراطه المعادن .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع ادوات الرى و عبوات البلستيك.  

تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .  الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات 

العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة  شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما 

ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  . 356 لسنة 2008   

انشطة من خارج قانون 72 :  - التصدير .  - التوريدات العمومية وعلى الخص توريد مهمات المصانع ومواد 

البناء .  - المقاولت العامة .  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية عزبة مدكور - القنطرة – الخطاطبة -

1012 - هشتك بطنك للوجبات السريعه PAMPERED BELLYS FOR FAST FOOD شركة  

رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    15220 ورقم قيد  203164    مركز عام  

عن تشغيل وادارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المأكولت والوجبات السريعه والتيك اواى 

وجميع أنواع  المشروبات )عدا الكحولية(  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 5 ش متولى نور -
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1015 - كوانتم تك للحلول الرقميه Quantum Tech شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

22-02-2023 برقم ايداع    15225 ورقم قيد  203169    مركز عام  عن تقديم الستشارات والدعم الفني 

فيما يتعلق بالتحول الرقمي وتقنيات الشمول المالي )فيما عدا الستشارات القانونية  والستشارات والدراسات 

المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق  المالية لنشطة 

الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال  ولئحته 

التنفيذية ( .  التصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم 

اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  - أعمال 

التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال إنتاج وتطوير 

البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  - إنتاج 

المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  - إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية .  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  - أعمال التوصيف والتصميم لشبكات 

نقل وتداول البيانات  - إقامة وتشغيل وصيانه شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات والمعلومات المكتوبه  - 

إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  - حاضنات العمال التكنولوجية 

ودعم ريادة العمال.  - تصميم وإدارة المواقع اللكترونيه.  - التجارة اللكترونيه عبر النترنت.  التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  اقامة 

وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

- D1 كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحدة

الكائنه في 53 كول كابيتال - الدور الثاني - خلف المحكمه - التجمع الخامس -

1016 - فيتستوب للعناية بالجسم شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    

15226 ورقم قيد  203170    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة مركز تجميل للعنايه بالجسم دون اجراء 

عمليات جراحيه  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة منطقة الجيم -مشروع سوان ليك قطامية -التجمع الول -

1017 - الشريط للدعاية والعلن EL SHREET ADVERTISING AGANCY شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    15227 ورقم قيد  203171    مركز عام  عن 

الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 10 - الدور التاسع - برج  

RPB0910-B -برج ريحانه بلزا - زهراء المعادى -
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1018 - بى فيفتى فور لخدمات المشروعات اللكترونية B54 Enterprise شركة  رأس مالها 5,000.000 

قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    15229 ورقم قيد  203173    مركز عام  عن التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  التوريدات العمومية.  التجارة اللكترونية عبر النترنت.  أعمال التوصيف 

والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  أعمال تصميم وإنتاج البرامج 

والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  إدخال البيانات على 

الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  

أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 7 شارع اسماعيلية - خلف بنك 

مصر - زهراء مدينة نصر -

1019 - انس للتدريب والستشارات Anas For Training And Consulting شركة  رأس مالها 

150,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    15230 ورقم قيد  203174    مركز عام  عن 

اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية 

والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال  والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص  عليها في المادة 27 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  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  

-أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات.  -المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية 

الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية.  -إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد 

الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  -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.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 3 شارع مكرم عبيد -

1020 - ايفرى داى للنظارات الطبية Everyday For Eyewear شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت 

فى   22-02-2023 برقم ايداع    15231 ورقم قيد  203175    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة النظارات الطبية  - التجارة اللكترونية عبر النترنت  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 382 دار مصر - القرنفل - التجمع الول-
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1021 - يو سي اس لتكنولوجيا المعلومات U.C.S شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

22-02-2023 برقم ايداع    15232 ورقم قيد  203176    مركز عام  عن - إنتاج المحتوي اللكتروني 

بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  - 

إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة برج رقم 9 - 

ابراج سما - الهضبة الوسطى - الطريق الدائري -

1023 - ذا بور أوف ثري للستشارات والبرمجيات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

22-02-2023 برقم ايداع    15236 ورقم قيد  203180    مركز عام  عن إدارة المشروعات فيما عدا 

الدارة الفندقية  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد 

بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات 

المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال  والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة 

الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص  عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته 

التنفيذية ( .  التسويق اللكتروني عبر النترنت  1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من 

أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و 

التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف 

أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية 

وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- 

إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف 

أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات 

نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - التصالت وخدمات النترنت  11 - 

المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم  

الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول 

علي ترخيص من الجهات  المعنية.  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه 

واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه 

والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء 

والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 

لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء 

وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - 

حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت 

وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي والثقافي والفني.  تقديم خدمات رجال 

العمال )فاكس - تصوير مستندات - كتابة كمبيوتر - تليفون(  تسويق المنتجات بكافة انواعها  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 1 ابراج بدر ارض الستثمار الطريق الدائري -
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1033 - القرار للحاق العمالة المصرية بالخارج والداخل شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

22-02-2023 برقم ايداع    15264 ورقم قيد  203192    مركز عام  عن الحاق العمالة المصرية للعمل 

بالداخل والخارج.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة الغربية 62 شارع طارق بن زياد العجيزى - اول طنطا -

1034 - ايه اي ايه سي للمقاولت العامه والتوريدات  AEAC شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

22-02-2023 برقم ايداع    15265 ورقم قيد  203193    مركز عام  عن المقاولت العامة  التوريدات 

العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 28 ش مكرم عبيد -

1024 - جروف لدارة الصول Grove assets Management شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    15237 ورقم قيد  203181    مركز عام  عن - ادارة الصول 

العقارية .  - اعداد التصميمات الهندسية والبحاث التسويقية.  - شراء وبيع وتأجير وامتلك الراضي بهدف 

تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد  اقامه المنشآت عليها واقامه المباني 

والوحدات السكنية والتجارية والدارية والترفيهية لتمليكها او تأجيرها او اداراتها  او استغللها لحسابها او 

لحساب الغير.  - الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية.  - ادارة 

المشروعات.  مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقية و شروط 

وإجراءات الترخيص بها  - اقامة وتشغيل وادارة المراكز التجارية والدارية.  - مقاولت صيانة المبانى 

والمنشات.  • الستثمار والتسويق والتطوير العقاري.  تقديم الستشارات فى مجال التطوير العقارى والدارى)

فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة  بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ 

وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في  مجال الوراق المالية المنصوص 

عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الوحدة رقم 45 الكائنة بالدور 

الرضى والميزانين –مركز كونكورد التجارى - التجمع الخامس

- القاهرة الجديدة - أول -

1025 - هارفان للستثمار الغذائى شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    

15253 ورقم قيد  203182    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات 

العمومية .  التجارة للمواد الغذائية .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحدة 1654 - برج الدكتور - شارع 27 من شارع 50 - نزهه 

2

Page 379 of 1644 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

1026 - أولد عبدالحكم عمار شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    

15254 ورقم قيد  203183    مركز عام  عن التصدير .  تصدير المحاصيل الزراعية .  استصلح وتجهيز 

الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة.  - شراء وبيع 

وتاجير وامتلك الراضى بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد  اقامه 

المنشات عليها واقامه المبانى والواحدات السكنيه والتجاريه والداريه والترفيهيه لتمليكها او تاجيرها او اداراتها  

او استغللها لحسابها او لحساب الغير .  - اعداد دراسات الجدوى القتصادية للمشروعات.  تجارة اللت 

الزراعية .  تجارة الملبس .  تجارة المحاصيل الزراعية.  التوريدات العمومية .  تأجير اللت الزراعية 

فيماعدا التأجير التمويلى .  مقاولت تصميم مشروعات الستصلح والتعمير و انشاء الطرق والمساكن والمنشأت 

والمرافق وشبكات الرى والصرف  والكهرباء.  مقاولت حفر أبار المياه.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 20 ب عمارات العبور -

TAO JUAN FOR TRADING  EXPORTING  1027 - تاو جوان للتجارة والتصدير المحدوده

CO.  شركة  رأس مالها 1,400,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    15255 ورقم قيد  

203184    مركز عام  عن التصدير / التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 2146 انس بن مالك - المعراج العلوي -

1028 - محمد عصام رمضان على للمقاولت العامة والتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    15259 ورقم قيد  203187    مركز عام  عن المقاولت العامة.  

التوريدات العمومية.  توريد الحديد والصاج و اللومنيوم والنحاس والقمشة والنسيج والجهزة الكهربائية و 

الدوات المكتبية و قطع غيار  السيارات و الدوات الصحية )السباكة( و الخشاب و أدوات التسليح والبناء و 

السن والظلط و الرمل و الطوب و أجهزة  المحمول والكمبيوتر و الورق و الكرتون .  إيجار واستئجار السيارات 

.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القليوبية 2 شارع بطن الجبل أعلى محل منظفات الفتاح العليم -
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SOLUTION FOR ELELCTROMECHANICAL  1029 - سليوشن للعمال اللكتروميكانيكال

WORKS شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    15260 ورقم قيد  

203188    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  المقاولت المتخصصة فى اعمال 

اللكتروميكانيكال والتشطيبات والديكور.  اعداد التصميمات الهندسية .  التوريدات العمومية .  التوكيلت 

التجارية والتصدير .  - تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله 

التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة 

غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا .  وعلى الخص تجارة وتوزيع الثاث بكافة انواعه والكسسورات المنزلية ولعب الطفال 

ومستلزمات الضاءه .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 2 - عقار 2022 - ش الدائرى - البساتين -

1030 - احميدان للتجارة والتوزيع شركة  رأس مالها 800.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    

15261 ورقم قيد  203189    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  التوريدات 

الزراعية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة شقة 43 - عمارة 352 - شارع الميثاق - زهراء مدينة نصر -

1031 - مطعم كبدة الصعيد شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    

15262 ورقم قيد  203190    مركز عام  عن -اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم 

جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع  المأكولت وعلي الخص )الكبدة( و التيك اواى  - 

التصدير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة مشروع جلورى اسكوير - مجمع خدمات شيل اول - النخيل -ميدان النخيل -

1032 - يورا للحفلت شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    15263 

ورقم قيد  203191    مركز عام  عن اقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة " فيما عدا 

المعارض السياحية وبشرط استصدار التراخيص  اللزمة لكل معرض على حدة"  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 7 - عقار 

رقم 54 عمارات صقر قريش -
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1036 - مرفت خليل لداره الصيدليات شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم 

ايداع    15268 ورقم قيد  203195    مركز عام  عن اداره الصيدليات  تجاره و توريد المستلزمات و 

المستحضرات الطبيه و الدويه  التوزيع فيما هو مسموح به قانونا  التوريدات العمومية  التصدير و التوكيلت 

التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 ,في شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشئ 

تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 301 ترعه الجبل -

1037 - جودة الطريق للشحن البحرى Quality Way For Shipping Sea Frieght شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    15269 ورقم قيد  203196    مركز عام  عن تقديم 

خدمات الشحن البحري للبضائع.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 47 ش احمد حسنى -

1038 - المنهاج للمقاولت العامة شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    

15270 ورقم قيد  203197    مركز عام  عن استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها 

قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة 

لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  

فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 

لسنة  . 2008  - المقاولت العامة والمتخصصة  - مقاولت أعمال الكهروميكانيكية  - مقاولت الكهرباء  - 

التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 249 الشباب - الشروق -
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1039 - بدوى مارين للتوكيلت الملحية BADAWI MARINE شركة  رأس مالها 2,000,000.000 

قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    15271 ورقم قيد  203198    مركز عام  عن • تقديم الخدمات 

اللوجستية من الشحن البحري والجوي والتفريغ للبضائع والنقل البحري للبضائع والتوكيلت الملحية  

والتخليص الجمركي.  • الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  • تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 

1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين  وتنظيم اعمال الوكالة التجارية, ول ينشئ 

تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص  اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  • توريد المستلزمات البحرية.  • مقاولت 

العمال البحرية.  • تقديم الستشارات الملحية والبحرية )فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا 

الستشارات القانونية  والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق  المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال  ولئحته التنفيذية(.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 2 ش المشير احمد اسماعيل - مساكن 

شيراتون - النزهه
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 PHARMA VAN PHARMACEUTICAL SOLUTIONS 1040 - فارما فان للحلول الدوائية

شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    15272 ورقم قيد  203199    

مركز عام  عن انهاء اجراءات تسجيل الدوية البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات والمستحضرات الدوائية 

والمستلزمات والجهزة  الطبية والتعويضية والمحاليل الطبية بمختلف انواعها والمكملت الغذائية والغذية 

الطبية الخاصة والعشاب الطبية  ومستحضرات التجميل والمطهرات والمبيدات والعشاب الطبية والغذية 

الطبية والبان الطفال والسمدة والكواشف  المعملية والكميائية ومستلزمات المعامل والحاصلت الزراعية 

المجففه والغير مجففه والعلف السائلة والبودرات  والبرمكسات ومستحضرات معهد التغذية وهيئة سلمة الغذاء 

وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة والتصنيع  لدى الغير لكل ما سبق.  • التوريدات العمومية.  • 

استغلل العلمات التجارية )فرنشايز(.  • إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية .  • تجارة 

وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل بكافة أنواعها.  • اعداد الدراسات والبحاث العلمية.  

• التجارة العامة وتجارة الجملة والتجزئة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  • التعبئة والتغليف والتخزين لدى 

الغير.  • تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها 

واضافات  العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية الشخصية والصحية والمنتجات الورقية 

والقطنية وتصنيع كل ما  سبق لدى الغير.  • الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  • الستعلم 

الميداني عن الشركات والشخاص )عدا الستعلم الئتماني(.  • التعليم عن بعد.  • إدارة المشروعات )مع 

مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط  واجراءات الترخيص 

بها(.  • تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها لدى الغير.  • التصدير والتوكيلت 

التجارية  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله 

التجاريه , ول  ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات  المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  • تجارة وتوزيع 

الخامات الدوائية بكافة أنواعها.  • تقديم الستشارات في مجال الدوية )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه 

وكذا الستشارات القانونية  والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق  المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال  ولئحته التنفيذية(.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 68 شارع المؤرخ محمد رفعت - النزهة 

الجديدة -

1041 - المملكة لتجارة الكتاليزر - الشكمانات شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   2023-02-22 

برقم ايداع    15274 ورقم قيد  203200    مركز عام  عن بيع وشراء قطع غيار سيارات مستعملة )كتاليزر( 

الشكمانات .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية 1 ش مسجد رياض الصالحين نهاية شارع الشعراوى - امام دائرى بهتيم -

Page 384 of 1644 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

1042 - نوتريدور للحاق العمالة بالخارج Notredor شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

22-02-2023 برقم ايداع    15277 ورقم قيد  203201    مركز عام  عن الحاق العمالة المصرية للعمل 

بالخارج  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة المنوفية عمارة الرحاب - الدور الول - اول طريق شبين الكوم طنطا بعد كلية الهندسة - شبين 

الكوم -

1045 - السمراء للنقل شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    15320 

ورقم قيد  203205    مركز عام  عن النقل الجماعى البرى الداخلى للبضائع )عدا النقل السياحى(.  ول يتم 

مزاولة نشاط النقل البري للركاب )الداخلي / الدولي( أو النقل البري للبضائع )الداخلي / الدولي( والمهمات  

وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاولة النشاط 

من جهاز  تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.  تأجير واستئجار السيارات .  التوريدات العمومية.  توريد الرمل 

والحديد ومواد البناء والمطبوعات والدوات المكتبية وانظمة التحكم والطفاء والحريق والجهزة الكهربائية  و 

اللكترونية و الدوات الكهربائية و الملبس الجاهزة والقمشة و الثاث الخشبى والمعدنى واجهزة الكمبيوتر  

ومستلزماته والزجاج ولعب الطفال ومستلزمات الديكور وادوات السباكة والتكييف ولبلستيك .  . مع مراعاة 

قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  المقاولت العامة.  مقاولت التشطيبات والديكور 

والنشاءات الهندسية .  الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية.  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 4 - 

شارع 151 - المعادى الجديدة -
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1046 - سافى للتدريبsavvy شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    

15321 ورقم قيد  203206    مركز عام  عن - صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من 

أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و 

التعليم التكنولوجي .  - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف 

أنواعها .  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية 

وتشغيلها والتدريب عليها  .  - إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  - 

إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  - أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف 

أنواعها .  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  - أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل 

وتداول البيانات  - تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  - التصالت وخدمات النترنت  - المشروعات 

التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية  .  - 

اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول 

على  ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  - مشروعات البحث والتطوير العلمي من 

اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع 

مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين 

ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت 

المعلومات والتصالت وتطويرها.  - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  - النشطة المتعلقة 

بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى  العلمي 

والثقافي والفني.  اعداد دراسات الجدوى للمشروعات .  تقديم الستشارات التسويقية 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 ( .  اعداد البحاث العلمية .  إدارة المشروعات .  مع 

مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  

الترخيص بها  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية .  اعداد الدورات التدريبية وإقامة 

وتنظيم ورش العمل.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحدة 258 - عقار 7 - ش زهران - اول مدينة نصر -

1047 - وفاء متولى احمد حسانين للمقاولت والتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

22-02-2023 برقم ايداع    15322 ورقم قيد  203207    مركز عام  عن - المقاولت العامة  - التوريدات 

العمومية  - توريد الحديد والنحاس واللومنيوم والستانلسس والقمشة والجهزة الكهربائية  - الدعايه و العلن 

بكافة الوسائل المسموعه و المقرؤه و المرئيه  - توريد الصاج  - توريد الدوات المكتبية والدوات الكهربائية  - 

توريد الكروم  - توريد جميع انواع البلستيك  - توريد العدد والمعدات والدوات  - توريد المواد الخام  - توريد 

أجهزة المحمول  - توريد ادوات السباكة  - توريد قطع غيار السيارات  - توريد الورق والكرتون  - توريد 

السمنت والزلط والسن  - تاجير وأستئجار السيارات عدا النقل السياحى والليموزين  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية 17 ش سوق 

المنيل - بجوار مسجد المام
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1048 - ولفين لتطوير العمال WOLPHIN BUSINESS DEVELOPMENT شركة  رأس مالها 

500,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    15323 ورقم قيد  203209    مركز عام  عن 1- 

صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و 

مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج 

والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي 

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة 

وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة 

شبكات نقل و تداول البيانات  10 - التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير 

حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل 

الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية .  

13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد 

الحصول  على ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث 

والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات 

التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة 

مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات 

والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية 

ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى 

رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي والثقافي والفني.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحده رقم 275 فى العقار رقم 7- الكائن بشارع 

وهدان -قسم اول -

1049 - بى ان ادفرتيزنج للدعاية والعلن BE in advertising شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

22-02-2023 برقم ايداع    15324 ورقم قيد  203211    مركز عام  عن الدعاية والعلن بكافة الوسائل 

المسموعة والمقروءة والمرئية  التوريدات العمومية  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 7 عين جالوت عباس العقاد -
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1050 - تراينجلز للحلول التسويقيه شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم 

ايداع    15327 ورقم قيد  203213    مركز عام  عن التوريدات العموميه  تقديم الستشارات التسويقيه )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 ( .  الدعايه و العلن بكافة الوسائل المسموعه و المقرؤه 

و المرئيه  التسويق اللكترونى عبر النترنت  اقامة و تشغيل و ادارة مركز لعداد و تنمية و تدريب الموارد 

البشرية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 111 - شقه 4- المنطقه الخامسه بنفسج- التجمع الول -

1051 - محروس لتجارة اكسسوارات الملبس MAHROUS FOR CLOTHING TRADE شركة  

رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    15329 ورقم قيد  203214    مركز عام  

عن تجارة اكسسوارات الملبس  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 255 شارع مسجد الرحمن - تقسيم عمر بن الخطاب -

1052 - قوة المساندة للتجارة والتوزيع شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم 

ايداع    15331 ورقم قيد  203215    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى 

الخص تجارة وتوزيع المواد الغذائية / التوريدات العمومية  المقاولت العامة  اقامة وتشغيل وادارة المطاعم 

الثابتة والكافتريات لتقديم جميع انواع المأكولت والمشروبات )عدا الكحولية( والوجبات  الجاهزة والتيك اواى  

الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية  إقامة وتنظيم المعارض )عدا السياحية( 

والمؤتمرات )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة(.  تجارة وبيع وشراء وتأجير السيارات 

)عدا التأجير التمويلى(  - اقامة وادارة وتشغيل مركز لخدمة وصيانة السيارات  - انشاء وادارة المواقع 

اللكترونية  - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  - 

أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة ق 4 بلوك ف 22 نموذج 3 مشروع 1/ل 223 -4  مدخل ب - 

زهراء المعادى -

1053 - موجادور للتصدير Mogador For Export شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

22-02-2023 برقم ايداع    15332 ورقم قيد  203216    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا .  التجارة اللكترونية عبر النترنت .  التصدير.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الثانى - مول امون - 

شارع اسكان المستقبل -
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1054 - فينجيت لتقديم الخدمات المالية FINGATE شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   

22-02-2023 برقم ايداع    15334 ورقم قيد  203217    مركز عام  عن تقديم الستشارات المالية )فيما 

عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس  المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  إعادة الهيكلة الدارية للشركات.  اعداد دراسات 

الجدوى للمشروعات.  تسويق المنتجات بكافة انواعها.  التسويق اللكترونى عبر النترنت.  تقديم خدمات الدعم 

الفنى للشركات.  تصميم المواقع اللكترونية.  إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة 

وبيانات.  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية.  إقامة و تنظيم المعارض )فيما عدا 

المعارض السياحية( و المؤتمرات و الحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص  اللزمة لكل معرض على حده.  

الوساطة العقارية.  تقديم خدمات الدفع اللكترونى.  تحصيل الديون والفواتير )دون التخصيم(.  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة شقة 50 - الدور الثامن - 70 شارع المرغنى -

1055 - برو برنت لمهمات المكاتب Pro Print شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   

22-02-2023 برقم ايداع    15335 ورقم قيد  203218    مركز عام  عن تجارة الدوات والمهمات الكتابية 

والمكتبية وتصوير المستندات.  الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية.  التوريدات 

العمومية.  التصوير الفوتوغرافى )فيما عدا التصوير تحت الماء(.  تجارة وتوزيع الت الطباعة ومستلزمات 

التشغيل الخاصة بها.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عقار 33 - تقسيم المستقبل - الهضبه الوسطى -

1056 - نوش لتجاره مستحضرات التجميل شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم 

ايداع    15373 ورقم قيد  203222    مركز عام  عن نشاط داخل ق 72 :   تجاره الجمله والتجزئه 

لمستحضرات التجميل و اعلف الحيوانات الليفه بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق  النائية 

والمناطق خارج الوادي القديم  الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية  

مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و 

اجراءات  الترخيص بها  نشاط خارج ق 72 :   اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع 

أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع  المأكولت و التيك اواى و وحدات الطعام المتنقله  تصنيع و 

تعبئه و تغليف مستحضرات التجميل و اعلف الحيوانات الليفه لدى الغير  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 4 عمارات اول مايو -طريق النصر -
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1057 - باثواى للحلول المالية Pathway Financial Solutions -PFS شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    15376 ورقم قيد  203223    مركز عام  عن 

تقديم الستشارات المالية)فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة 

رأس  المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق 

المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  - صناعة تكنولوجيا 

المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و 

أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات 

وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد 

البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  - إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة 

من صوت وصورة وبيانات .  - إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  - أعمال التوصيف 

والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  - أعمال 

التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  - تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  - التصالت 

وخدمات النترنت  - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و 

النماذج و الرسوم الصناعية  .  - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة 

بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية .  - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت 

السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول على  ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه 

والتليفزيون  - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء 

والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 

لسنه 2003  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  - إنشاء وإدارة 

مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  - حاضنات العمال 

التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى 

محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا  - التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة قطعة 132 المنطقة 4 -الحى الول - التجمع الخامس

1058 - اي لمب للتطوير اللكتروني I LAMP شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   

22-02-2023 برقم ايداع    15380 ورقم قيد  203224    مركز عام  عن - أعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات 

وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  - إنتاج المحتوي اللكتروني 

بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  - إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  - 

تصميم وانتاج البرامج  - التجارة والتسويق اللكتروني عبر النترنت  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 5137 الحي الرابع - الهضبة 

الوسطى -
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1059 - اكنولدج لمستلزمات الحاسبات Acknowledge شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

22-02-2023 برقم ايداع    15382 ورقم قيد  203225    مركز عام  عن - تجارة وبيع وتوريد أجهزة 

ومستلزمات وبرامج الحاسبات اللية  - تقديم خدمات الصيانة للحاسبات الليه )سوفت وير هاردوير(  - بيع 

أجهزة التليفون المحمول الجديدة والمستعملة بالجملة والتجزئة والصيانة المتنقلة لها  - بيع خطوط التليفون 

المحمول وكروت الشحن بالجملة والتجزئة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة غرفة C6 بالدور الخامس بالعقار رقم 9 ش احمد عبدالعظيم 

متفرع من شارع النصرالرئيسي اول تقسيم اللسلكي -

1060 - ابن عزالدين وشريكه لخدمات الدراي كلين شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

22-02-2023 برقم ايداع    15398 ورقم قيد  203226    مركز عام  عن إقامة وتشغيل مغسلة للملبس 

والكى بالبخار وغسيل وتنظيف السجاد )دراي كلين(.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة محل رقم B29-السوق الشرقى - الرحاب - 

التجمع الول -

1061 - الزمردة للحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

22-02-2023 برقم ايداع    15418 ورقم قيد  203227    مركز عام  عن الحاق العمالة المصرية للعمل 

بالخارج  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القليوبية شقة رقم 3 الدور الثاني بالعقار رقم 2 شارع عبد ربه مصطفى - متفرع من الشيخ 

الشعراوي

الجديد -

1062 - بيرل بولي يوريثن نورث افريكا Pearl Polyurethane North Africa LLC شركة  رأس 

مالها 240,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    15421 ورقم قيد  203230    مركز عام  

عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحدة رقم 5 الدور السادس 

عمارة 15 شارع التسعين الجنوبي التجمع الخامس
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 GERMAN GROUP FOOD SUPPLEMENTS 1063 - جيرمان جروب للمكملت الغذائية

شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    15433 ورقم قيد  203231    

مركز عام  عن •اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف الدوية والمستحضرات الطبية ومستحضرات 

التجميل والمستحضرات  العطرية والمكملت الغذائية والشوكولتة الصلبة والسائلة والمواد الغذائية والغذية 

الخاصة والزيوت والكاتشب  والصوصات والمقرمشات الغذائية ومصنعات اللحوم وتجهيز وتعبئة وتغليف 

اللحوم والدواجن والسماك واللحوم المجمدة  وتصنيع كل ما سبق لدى الغير وتسويقهم وتصديرهم.  • التوكيلت 

التجارية.  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية, ول ينشئ 

تأسيس الشركة  أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصة وبما ل يخل  بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  • الدعاية والعلن.  • ادارة الصيدليات.  

• تربية جميع أنواع الحيوانات, سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  • تسويق 

المنتجات.  • التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 3 ش 105 -

1064 - ينغ كى للستشارات المحدودة Yingke Consultancy Limited شركة  رأس مالها 

20,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    15452 ورقم قيد  203233    مركز عام  عن • 

ادارة المشروعات.  • الشراف على تنفيذ المشروعات  • تقديم الستشارات المالية والتسويقية والقتصادية )فيما 

عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات  القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم 

بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن  الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في 

مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق  رأس المال ولئحته التنفيذية(.  • اعداد 

البحاث العلمية.  • اقامة وتشغيل وادارة مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية.  مع مراعاه القرار 

الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة اشجار دارنا - دائرى المعادى - بجوار كارفور 5A - الدور الثانى - المعادى

1065 - ايجيبت سات أتوEgypt Sat Auto شركة  رأس مالها 300,000,000.000 قيدت فى   

22-02-2023 برقم ايداع    15485 ورقم قيد  203234    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع:  - 

سيارات الركوب والتوبيسات الكهربائية والتي تعمل بالغاز الطبيعي.  - المحركات الكهربائية الخاصة 

بالسيارات.  - مشروعات محطات شحن المركبات الكهربائية.  - محطات شحن المركبات الكهربائية.  - 

السكوتر الكهربائي والتروسيكل الكهربائي.  - مكونات السيارات الكهربائية وقطع غيارها.  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 24 عمارات العبور - صلح سالم -
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1066 - الديب للنقل الجماعى شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    

15492 ورقم قيد  203235    مركز عام  عن - النقل البرى الجماعى للركاب ول يتم مزاولة نشاط النقل 

البري للركاب )الداخلي / الدولي( أو النقل البري للبضائع  )الداخلي / الدولي( والمهمات وخدمات النقل داخل 

القطر المصري أو خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج  الترخيص بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم 

النقل البري الداخلي والدولي  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 3 - حى منشأة ناصر - بالدويقة - مساكن سوزان مبارك - بلوك 15 

-

1067 - أوكى العالمية لتوريد وتركيب كاميرات المراقبة O K AL ALAMIYA شركة  رأس مالها 

1,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    15501 ورقم قيد  203237    مركز عام  عن - 

توريد وتركيب كاميرات المراقبه الداخلية والنتركم وأجهزة النذار  مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج 

الحربى رقم 64 لسنه 2003  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 11 ش حسين فهمى -

1068 - كار سلفر لتأجير السيارات شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    

15673 ورقم قيد  203241    مركز عام  عن تأجير السيارات فيما عدا التأجير التمويلى و النقل السياحى و 

الليموزين  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 86 مكه متفرع من مصطفى حافظ- جسر السويس - - -

1069 - بروساينس للت التصوير Pro Sinsce شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

23-02-2023 برقم ايداع    15677 ورقم قيد  203242    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا .  تجارة الغذية والمشروبات .  التوريدات العمومية.  بيع وصيانة ألت التصوير وكاميرات 

المراقبة .  . مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  تقديم خدمات النظافة للمبانى 

والمنشات .  اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافيهات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و 

تقديم جميع أنواع  المأكولت و التيك اواى.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 100 شارع الميرغنى -
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1070 - أبها جروب للتوزيع شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    

15678 ورقم قيد  203243    مركز عام  عن -المقاولت العامة و المتكاملة و المتخصصة  -التصدير  -ادارة 

المطاعم و الكافيهات الثابتة  -- تقديم الستشارات )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات 

القانونية والستشارات والدراسات  المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات 

المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات  العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 

من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(  -- التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - 

التوريدات العمومية  -ادارة الصيدليات  -القيام باعمال التشطيبات و الديكور  -تجارة الجملة و التجزئة  -اقامة 

وتشغيل وادارة هايبر ماركت  -تجارة السيارات و المعدات الثقيلةو الملبس الجاهزة و المعدات والجهزة الطبية 

و الدوية بكافة انواعها و  مستحضرات التجميل  -اقامة وتشغيل وادارة مدن العاب ترفيهية وملهى للطفال  -

الحاق عمالة مصرية للعمل بالداخل  -استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة 

للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة 

لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  

فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 

لسنة  . 2008  -تقديم خدمات النظافة و الندسكيب  -مقاولت توريد وتركيب انظمة اطفاء الحريق  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 271 ش ترعة الجبل امام البنك الهلى فرع السواح - حدائق الزيتون -

1071 - اى هاوس للعمال المعماريه  I HOUSE FOR ARCHITECTURE WORKS شركة  

رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    15679 ورقم قيد  203244    مركز 

عام  عن المقاولت العامه و المتكامله و المتخصصه  مقاولت اعمال التشطيبات و الديكور  اعداد التصميمات 

الهندسيه و المعماريه  تقديم الستشارات الهندسيه )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات 

المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة 

الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته 

التنفيذية ( .  الشراف على تنفيذ المشروعات  اعداد دراسات الجدوى للمشروعات  اعداد الدراسات القتصاديه  

التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة ة المبنى الدارى رقم 5 منتجع زيزينيا - 

التجمع الخامس-
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1075 - باديلك للتعهيد Padelak شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    

15683 ورقم قيد  203248    مركز عام  عن  -انشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :  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.   -انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :  

التجارة اللكترونية عبر النترنت.  الوساطة التجارية.  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل 

لكل نشاط على حدة.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 3 - الدور الثالث - قطعة رقم 1171 - شارع 9 - متفرع من شارع نادى 

الشرق للتأمين

- المنطقة الخامسة -

1076 - اس ام اس تى لتجارة وتوزيع الكيماويات SMST شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

23-02-2023 برقم ايداع    15684 ورقم قيد  203249    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا.  - تجارة وتوزيع الكيماويات .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 19 فاروق عامر - مربع 1142 - مساكن 

شيراتون -

1077 - اى سى أو إن للستثمار السياحى i.C.o.n Tourism Investment شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    15685 ورقم قيد  203250    مركز عام  عن أقامه 

وتشغيل المخيمات السياحيه على ال يقل مستواها عن ثلثه نجوم  أقامه وتشغيل يخوت السفارى على ال يقل 

مستواها عن ثلثه نجوم  اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية 

والنشطة المكمله او المرتبطه  بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية , واستكمال 

المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على  ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى 

السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى مساحه  الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه 

من الطاقه اليوائيه للمشروع  اقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملعب الجولف ومراكز الغوص والنشطة المكملة 

لها أو المرتبطة بها.  الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية  مع مراعاه 

القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  

الترخيص بها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 2 الدور الخامس - 12 ش دكتور عبدالحكيم الرفاعى - متفرع من عباس 

العقاد -

المنطقة الولى -
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1081 - إبكا للصناعات القطنية EBKA FOR COTTON INDUSTRIES شركة  رأس مالها 

1,050,000.000 قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    15693 ورقم قيد  203254    مركز عام  عن 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات القطنية الطبية والغير طبية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 145 عمارات الشروق - خلف 

النادى الهلى -

1078 - هاند ليت للطباعه HAND LET شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   23-02-2023 برقم 

ايداع    15686 ورقم قيد  203251    مركز عام  عن  انشطة من داخل قانون 72 :  1- صناعة تكنولوجيا 

المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و 

أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات 

وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد 

البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره 

المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال 

التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب 

عليها .  8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول 

البيانات  10 - التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية 

بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و 

البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية .  13 - اقامه و اداره 

وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على 

ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من 

اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع 

مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد 

الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى 

مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - 

النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  

المحتوى العلمي والثقافي والفني.  اقامة وتشغيل مطبعه للطباعة بكافة انواعهاو الطباعة بطريقة برايل .  اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع المشغولت اليدوية.  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

الجديدة .   انشطة من خارج قانون 72 :  تسويق المنتجات .  التوريدات العمومية .  مع اللتزام بافراد حسابات 

مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 2 شارع السيد ابوشادى -

1079 - سونو ميد للتصنيع SWNW MED شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2023-02-23 

برقم ايداع    15690 ورقم قيد  203252    مركز عام  عن تجاره المستحضرات الدوائيه و التجميليه و 

تصنيعها لدى الغير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 19 فاروق عامر -مربع 1142 - مساكن شيراتون -
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1080 - جوسى قطمة لخدمات الكاترينج شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   23-02-2023 برقم 

ايداع    15691 ورقم قيد  203253    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافيتريات الثابتة لتقديم 

جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع  المأكولت والتيك أواي .  - تقديم خدمات الكاترينج .  

- اقامة وتشغيل وإدارة وحدات الطعام المتنقلة.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 11 ش اسماعيل رأفت - ميدان سفير -

1083 - صناع المستقبل للحاق العماله بالخارج والداخل Future Creaters شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    15697 ورقم قيد  203256    مركز عام  عن - 

الحاق العماله المصرية للعمل بالخارج والداخل.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية الدور الثانى - مبنى 167 - المنطقة الولى -

1084 - ايه بى اى لخدمات الحفر API FOR DRILLING SERVICES شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    15699 ورقم قيد  203257    مركز عام  عن نشاط 

داخل قانون 72 لسنه 2017 :   -الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف, وتشمل:  -الخدمات 

المتعلقة بالستكشاف البترولي.  -صيانة آبار البترول وتنشيطها.  -صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية.  -

حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول.  -العمال المدنية المكملة لعمال الحفر 

والصيانة.  -معالجة السطح من الترسيبات.  -الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج.  -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.   نشاط خارج قانون 72 لسنه 2017 :  -القيام باعمال التفتيش والفحص الهندسى لللت والمعدات 

الخاصه بالخدمات البتروليه  -توريد معدات الحفر ومستلزماتها  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عماره رقم 65 شارع صلح الدين تقسيم المباحث - الهضبه 

الوسطى -

1085 - محمد زكريا عبدا وشريكيه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   23-02-2023 برقم 

ايداع    15700 ورقم قيد  203258    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البواب المصفحة 

والصناعات الهندسية .  اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد 

الغذائية .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات 

تجميل والكمامات .  اقامة وتشغيل مصنع للغزل والنسيج.  اقامة وتشغيل مصنع للصناعات الكيماوية.  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتب 9 - بالقطعه 135 - شارع الشريف -
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1086 - الثروة البشرية للستشاراتAltharwah Albashariyyah Consulting شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    15702 ورقم قيد  203259    مركز عام  عن تقديم 

الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال  

والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية 

المنصوص  عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  اقامة وتشغيل مركز لعداد 

وتدريب وتنمية الموارد البشرية  تقديم خدمات الترجمه  تقديم خدمات التعهيد )الوت سورس (  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 2 عمارات مايو -طريق النصر -

1087 - فريزن للخضروات واللحوم شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    

15703 ورقم قيد  203260    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف اللحوم بكافة 

انواعها ومنتجاتها .  اقامة وتشغيل مصنع لحفظ المنتجات الغذائية بالتبريد والتجميد .  اقامة وتشغيل مصنع لفرز 

وتجميد وتجهيز وتعبئة اللحوم والسماك والدواجن و الخضراوات والفاكهة .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عقار بالقطعه 36 - المستثمرين 

الجنوبية - القاهرة الجديدة - أول -

1088 - ضافر للحاق العمالة المصرية بالخارج والداخل شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

23-02-2023 برقم ايداع    15705 ورقم قيد  203262    مركز عام  عن الحاق العمالة المصرية للعمل 

بالداخل والخارج.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية برج الحناوى - رقم 1 شارع الشعراوى -

1089 - محمد زكريا عبدا وشريكيه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   23-02-2023 برقم 

ايداع    15706 ورقم قيد  203263    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لصناعة البواب المصفحة 

وتشكيل المعادن  اقامة وتشغيل مصنع للغزل والنسيج  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية  اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل والكمامات  اقامة وتشغيل مصنع للصناعات الهندسية  اقامة 

وتشغيل مصنع للصناعات الكيماوية  اقامة وتشغيل مصنع للصناعات الغذائية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة مكتب 1 - بالقطعه 135 شارع الشريف -

1090 - لوليز للتوريدات العمومية LOULIES شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

23-02-2023 برقم ايداع    15708 ورقم قيد  203264    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا.  التوريدات العمومية وعلى الخص توريد الخضروات والفواكه  التصدير  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة محل رقم 4 بالعقار رقم 13 شارع حلمى عبدالعاطى -
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1091 - اسبرانتو للمطاعم Esperanto For Restaurants شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

23-02-2023 برقم ايداع    15709 ورقم قيد  203265    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم 

الثابتة والكافيهات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الوحدة E4 مبنى E -حديقة المريلند - شارع المعهد الشتراكى- ميدان روكسى -

1092 - نور الدين بدوى كار شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    

15710 ورقم قيد  203266    مركز عام  عن ادارة وتشغيل مدرسة تعليم قيادة السيارات .  - تجارة البدل 

الرجالى الجاهزة.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 6 ميدان طلعت حرب -

1093 - ايكون للوساطه التجاريه icon commerical broker شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

23-02-2023 برقم ايداع    15712 ورقم قيد  203267    مركز عام  عن الوساطه التجاريه  تقديم 

الستشارات الماليه و فى مجال الداره و تطوير العمال )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات 

والدراسات  المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية 

لنشطة الشركات  العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال 

ولئحته التنفيذية ( .  تحصيل الديون و الفواتير فيما عدا التخصيم  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عماره 12 - مدينتى - التجمع 

الول -
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1094 - فيمتو للحلول الرقمية FEMTO FOR DIGITAL SOLUTIONS شركة  رأس مالها 

1,500,000.000 قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    15713 ورقم قيد  203268    مركز عام  عن 

نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017 :   -صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت, بما تشمله من أنشطة صناعية 

وتصميم وتطوير اللكترونيات, ومراكز  البيانات, وأنشطة التعهيد وما يرتبط بها من تنمية بشرية, وتطوير 

البرمجيات, والتعليم التكنولوجي.  -تصميم وتطوير وتصنيع اللكترونيات.  -مراكز البيانات ومراكز التصال.  

-أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  -أعمال تصميم 

وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  -إنتاج 

المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  -إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية.  -أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.  -إنتاج وتطوير النظم 

المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  -أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات.  -تنفيذ وإدارة 

شبكات نقل وتداول البيانات.  -إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  

-إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  نشاط 

خارج قانون 72 لسنه 2017 :   -تطوير البرمجيات المتخصصة في إدارة الشركات وبرمجيات التحليل 

والتخطيط المالي والداري.  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة الشقة رقم 17 بالدور الخامس - بالعقار رقم 58 شارع نزيه خليفة -

1095 - ما تشوانغ و شريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    

15716 ورقم قيد  203269    مركز عام  عن نشاط داخل ق 72 :   تجاره الجمله والتجزئه بالمدن 

والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم  نشاط خارج ق 72 :   التوريدات 

العموميه  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 24 عمارات امتداد المل -

1096 - الفرات للدوات الصحيه Al Furat For Sanitary Ware شركة  رأس مالها 2,000,000.000 

قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    15719 ورقم قيد  203270    مركز عام  عن تجارة الدوات 

الصحية والمواسير البلستيكية والنواكل.  التوريدات العمومية.  الستيراد والتوكيلت التجارية.  تلتزم الشركه 

باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين  وتنظيم اعمال 

الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص  

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة عقار رقم 67 و 69 شارع كامل صدقى -
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1097 - محمد حريرى تكس شركة  رأس مالها 36,000.000 قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    

15724 ورقم قيد  203271    مركز عام  عن تجارة الجملة للقمشة.  التصدير.  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 237 ش 

المصطفى من ش 18 - تقسيم عمر بن الخطاب - جسر السويس -

1098 - العربى الصيل لتأجير السيارات شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   23-02-2023 برقم 

ايداع    15729 ورقم قيد  203272    مركز عام  عن تأجير السيارات )عدا التأجير التمويلى والليموزين(.  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 17 ب شارع شريف من ش الهرام - الكوربة - روكسى -

1099 - زد اى اى دى للصيانة Zeed شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   23-02-2023 برقم 

ايداع    15730 ورقم قيد  203273    مركز عام  عن صيانة المبانى والمنشآت والمولت.  تقديم خدمات 

النظافة وإبادة الحشرات والقوارض للمبانى والمنشات والمولت.  إدارة المشروعات.  مع مراعاه القرار 

الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة فيل 235 - البنفسج 9 - التجمع الول -

1100 - إتش آر أند إتش واي للتجارة HR and HY شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

23-02-2023 برقم ايداع    15733 ورقم قيد  203274    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  تجارة وتوزيع الملبس الجاهزة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 19 اللوتس الجنوبية التجمع 

الخامس

1101 - يو أن أر للستيراد والتصدير U N R Inport Export شركة  رأس مالها 10,000,000.000 

قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    15739 ورقم قيد  203275    مركز عام  عن -الستيراد و التصدير  

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين , ول ينشئ تأسيس الشركة اى 

حق فى  مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل 

يخل باحكام  القوانين المنظمة لهذا الغرض .  - التوريدات العمومية  -تنظيم المعارض فيما عدا المعارض 

السياحية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 16 ش شيخ اليوسف الدور 7 

شقة 21 -
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1102 - فانجارد فى أى دى لدارة الصول العقارية Vanguard VID شركة  رأس مالها 

100,000,000.000 قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    15761 ورقم قيد  203277    مركز عام  

عن • الستثمار والتطوير العقاري.  • شراء وبيع وتأجير واقامة الوحدات الدارية والسكنية والفندقية.  • شراء 

وبيع وتأجير وامتلك الراضي بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد  

اقامه المنشآت عليها واقامه المباني والوحدات السكنية والتجارية والدارية والترفيهية لتمليكها او تأجيرها او 

اداراتها.  • التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  • التوريدات العمومية.  • إقامة وتشغيل مركز 

خدمة وصيانة السيارات.  • استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.  • 

استزراع الراضي المستصلحة.  ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض 

الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري  الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا 

المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  

2008.   • انشاء وتشغيل المراكز التجارية  • إدارة الصول العقارية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 7 ش ام كلثوم - التجمع الول -

Speciality Food and Tobacco  1103 - المتخصصون لخدمات الغذاء والتبغ - منطقه حرة

Services - منطقه حرة عامة شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    

15779 ورقم قيد  203278    مركز عام  عن النشاط التخزينى :)تخزين قطع الغيار والجزاء والمجموعات 

والوحدات المجمعه للماكينات بكافة انواعها والخاصه  باللت لصناعة الغذاء والتبغ - تخزين المواد الوليه 

للصناعات الغذائية والمواد الوليه لصناعة التبغ ( مع اللتزام  % بالتصدير الى خارج البلد بنسبة 80 % من 

حجم الصادرات السنويه فيما عدا المواد الوليه لصناعة التبغ 100  خارج البلد .  النشاط الخدمى :)تقديم 

خدمات البرمجه وتطوير البرامج وانظمة التحكم اللى وتعديلها ونقلها فيما يخص الماكينات  الوتوماتيكية او 

الماكينات المطلوب تطويرها للعمل اوتوماتيكيا الخاصه بصناعه الغذاء والتبغ - خدمات صيانة واصلح  

الماكينات بكافة انواعها واجراء التعديلت عليها ورفع الكفاءه وتركيبها وتشغيلها واجراء الختبارات والتقييم 

الفنى  % خارج النطاق المكانى للمنطقه الحره ( على ان يكون تعامل الشركه مع خارج البلد بنسبة 80  التوريد 

المباشر من المورد الخارجى الى العميل الخارجى )خارج البلد ( مباشرة وبما يتفق مع الصناف المرخص  

للمشروع بمزاولتها .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة السماعيلية 1500 متر مربع ارض فضاء بالمساحه المستقبلية للمنطقه -المنطقه الحره 

العامه

 بالسماعيليه

1104 - كو اوند لدارة المشروعات Co Owned شركة  رأس مالها 15,000,000.000 قيدت فى   

23-02-2023 برقم ايداع    15785 ورقم قيد  203279    مركز عام  عن إدارة المشروعات .  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 44 شارع احمد محمد ابراهيم متفرع من شارع عباس العقاد-المنطقة الثامنة-مدينة نصر اول -
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1105 - انفينيتى سوفت وير INFINITY SOFTWARE شركة  رأس مالها 45,000.000 قيدت فى   

23-02-2023 برقم ايداع    15792 ورقم قيد  203283    مركز عام  عن أعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  -أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات 

وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  -إنتاج المحتوي اللكتروني 

بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  -إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  -إنتاج 

وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  تجاره الجمله والتجزئه للبرامج اللكترونية فى المناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجدبدة.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 31 ش محمد رجائى امتداد المل -

1107 - محمود احمد محمود شاهين و شريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2023-02-23 

برقم ايداع    15795 ورقم قيد  203285    مركز عام  عن : نشاط داخل ق 72  استصلح وتجهيز الراضي 

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين 

أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  

الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت 

أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ 

أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  - إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف الصحي أو الصرف 

الصناعي والتنقية وتوصيلتها.  أقامه و تشغيل مصنع لتصنيع و انتاج السمده و المبيدات الخاصه بالحاصلت 

الزراعيه و انتاج التقاوى و البذور  إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات 

توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها  أقامه و تشغيل مصنع لتصنيع و انتاج مستلزمات الصوب الزراعيه  

أقامه المزارع السمكية  أقامه و تشغيل مصنع لتصنيع و تعبئه المواد الغذائيه  أقامه و تشغيل مصنع لتشكيل و 

تشغيل المعادن  : نشاط خارج ق 72  المقاولت العامه و المتكامله و المتخصصه  مقاولت العمال الكهربائيه و 

الميكانيكيه  توريد مستلزمات شبكات الرى الحديثه  توريد و تركيب مستلزمات محطات الطاقه الشمسيه و أدوات 

الضاءه التي تعمل بالطاقه الشمسيه و معدات الرى الحديث  و الصيانه المتنقله لها  التصدير و التوكيلت 

التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 ,في شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشئ 

تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  التوريدات العموميه  مع اللتزام بافراد 

حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار,  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة فيل 5 ت 27 زهره - التجمع الول -

1119 - أن ام ايه للمقاولت شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    

15898 ورقم قيد  203310    مركز عام  عن المقاولت العامة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 3 ش عطيه عامر من ش 

المطراوى -
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1120 - القطينة للتصدير شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    15925 

ورقم قيد  203311    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 او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 7 ش عمر بن الخطاب
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1106 - سعدون للستثمار الصناعى شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    

15793 ورقم قيد  203284    مركز عام  عن : نشاط من داخل قانون 72 لسنة 2017  - اقامه وتشغيل 

مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكيه  -اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع خراطيم ومستلزمات الرى العاديه وبالتنقيط وقطع ووصلت بلستيكيه والرولت والكياس  والعبوات 

والصناديق والنابيب والمواسير والخراطيم البلستيكيه  -اقامه وتشغيل مصنع للغزل والنسيج وتصنيع الملبس 

ودبغ الجلود  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون والورق  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه وتغليف 

العلف والسمده والمبيدات الحشريه السائله والبودره بكافه انواعهم  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات 

الخشبيه  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء )فيما عدا خام الحديد والصلب وخام السمنت(  -اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع الكيماويات  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزه اللكترونيه  -اقامه وتشغيل مصنع لفرز 

وتدريج وتشميع وحفظ وتبريد وتعبئه وتغليف الحاصلت الزراعيه والخضروات والفاكهه  -اقامه وتشغيل 

الثلجات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه والمنتجات الصناعيه والمواد الغذائيه ومحطات الحاويات  

وصوامع الغلل ويشمل ذلك تملك واستئجار الثلجات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه والمنتجات الصناعيه 

والمواد  الغذائيه وتبريدها او تجميدها ومحطات الحاويات وصوامع حفظ وتخزين الغلل  -اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع المخللت وعصر الزيتون وتصنيع الزيوت  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع اللت والمعدات الصناعيه 

وخطوط النتاج  -اعمال اداره التنفيذ للمشروعات الصناعيه ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف 

انشطتها واعاده الهيكله الفنيه  والداريه للمصانع  -انشاء البنيه الساسيه ومصادر البنيه الساسيه الخارجيه 

للمنطقه الصناعيه   -انشاء مبانى مصانع بالمنطقه الصناعيه تقدم جاهزه للمشروعات  - اداره المنطقه الصناعيه 

وصيانه المرافق والمنشات بداخلها  -التسويق والترويج لراضى المنطقه الصناعيه لجذب رؤوس الموال 

والمشروعات الصناعيه للمناطق الصناعيه  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع وحدات التكييف والتبريد 

والتجميد  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مفاتيح التوزيع والتحكم واللوحات الكهربائيه  -تجارة الجملة والتجزئة 

بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده  -إقامة وتشغيل مطحن لطحن الحبوب  -اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزة  -إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية  -اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع المنظفات الصناعية والصابون السائل  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور والزيوت 

العطرية.  - اقامة وتشغيل مخبز الى.  - اقامة وتشغيل سلسل امداد والمراكز التجارية في المناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة.  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. 

واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض 

الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا 

المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 

2008  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.  

الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا 

منطقة  شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس 

الجمهورية رقم  . 356 لسنة 2008  : نشاط من خارج قانون 72 لسنة 2017  - اقامة وتنظيم المعارض )فيما 

عدا السياحية( والمؤتمرات مع اللتزام باستصدار التراخيص اللزمه لكل معرض على  حده  • مع اللتزام 

بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 35 -شارع 19 - حى 

الشويفات - القاهرة الجديدة - أول -
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1108 - سيف الدويله لستصلح الراضى والتنمية شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

23-02-2023 برقم ايداع    15796 ورقم قيد  203286    مركز عام  عن : انشطة داخل قانون 72 لسنة 

2017  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي 

المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن 

تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  تربية جميع أنواع الحيوانات 

سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان 

ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  إقامة المزارع السمكية .  اقامة وتشغيل 

الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه  بذلك 

سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية , واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على  

ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى 

مساحه  الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع  اقامة وتشغيل 

مارينا اليخوت وملعب الجولف ومراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.  أقامه وتشغيل 

المخيمات السياحيه على ال يقل مستواها عن ثلثه نجوم  أقامه وتشغيل يخوت السفارى على ال يقل مستواها 

عن ثلثه نجوم  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  اقامة وتشغيل مراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.  : انشطة خارج قانون 72 

لسنة 2017  التسويق العقارى .  شراء وبيع وتقسيم الراضي .  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل 

للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 15 ش صقلية متفرع من محمد حسنين هيكل -

1109 - موسوعه لتطوير الخدمات التعليميه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2023-02-23 

برقم ايداع    15803 ورقم قيد  203289    مركز عام  عن تشغيل وادارة المدارس.  إدارة وتشغيل مدارس 

ومعاهد التعليم الفني.  تشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية.  تصميم وتطوير المناهج التعليمية.  

إعداد الدورات التدريبية.  تصميم وتطوير وتوريد وسائل اليضاح والمستلزمات والوسائل التعليمية.  تقديم 

الستشارات الدارية 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 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(.  التوريدات 

العمومية.  تشغيل وإدارة دور حضانة للطفال.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة B12-مجموعة 122 - بجوار مجرى السيل - 

أيست هاب مول - مدينتى - التجمع الول -
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1110 - سي آر في للخدمات العقاريه CRV Real Estate Services شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    15805 ورقم قيد  203290    مركز عام  عن 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  الدارة والتسويق السياحي للفنادق 

والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات 

الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  إدارة وتشغيل مدن الملهى الترفيهية ومراكز 

اللعاب المائية )الكوا سنتر(  التسويق العقاري  إدارة المراكز التجارية والداريه  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 4 - عقار 30 

شارع الشهيد صبحي فهمي - ارض الجولف -

1112 - داتيية لتعبئة المواد الغذائية DATTIER شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   2023-02-23 

برقم ايداع    15820 ورقم قيد  203294    مركز عام  عن  نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017 :  -اقامة 

وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية بكافة انواعها واشكالها وعلى الخص التمور والعجوه والمكسرات  

والبقوليات.  -تجارة الجملة والتجزئة فى المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.   نشاط خارج قانون 72 

لسنه 2017 :  -التوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الحى السابع - شارع 13 - عمارة رقم 8036 -

1113 - حلمنا لتنظيم المعارض والمؤتمرات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-23 

برقم ايداع    15851 ورقم قيد  203297    مركز عام  عن - اقامة و تشغيل و ادارة مركز لعداد و تنمية و 

تدريب وبناء القدرات وتنمية المهارات والموارد البشرية.  - إقامة و تنظيم المعارض عدا السياحية و المؤتمرات 

و الحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض  على حده  - تقديم الستشارات والبحاث 

العلمية )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية  والستشارات والدراسات المتعلقة 

بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق  المالية لنشطة الشركات 

العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال  ولئحته التنفيذية(  

- اعداد دراسات الجدوى للمشروعات  - تقديم الستشارات فى مجال القتصاد الخضر ودعم المناخ والحفاظ 

على البيئة  - اعداد الدورات التدريبية  - تنظيم المسابقات الرياضية  - التوريدات العمومية  استصلح وتجهيز 

الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين 

الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  

الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 2 ش الحلوانى - قسم البساتين شرق -
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1111 - برلين للستثمار الصناعي شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    

15819 ورقم قيد  203293    مركز عام  عن أنشطة داخل قانون 72 لسنه 2017  اقامه وتشغيل مصنع 

لتشكيل وتشغيل المعادن  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكيه  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

خراطيم ومستلزمات الرى العاديه وبالتنقيط وقطع ووصلت بلستيكيه والرولت والكياس  والعبوات 

والصناديق والنابيب والمواسير والخراطيم البلستيكيه  -اقامه وتشغيل مصنع للغزل والنسيج وتصنيع الملبس 

ودبغ الجلود  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون والورق  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه وتغليف 

العلف والسمده والمبيدات الحشريه السائله والبودره بكافه انواعهم  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات 

الخشبيه  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء )فيما عدا خام الحديد والصلب وخام السمنت(  -اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع الكيماويات  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزه اللكترونيه  -اقامه وتشغيل مصنع لفرز 

وتدريج وتشميع وحفظ وتبريد وتعبئه وتغليف الحاصلت الزراعيه والخضروات والفاكهه  -اقامه وتشغيل 

الثلجات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه والمنتجات الصناعيه والمواد الغذائيه ومحطات الحاويات  

وصوامع الغلل ويشمل ذلك تملك واستئجار الثلجات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه والمنتجات الصناعيه 

والمواد  الغذائيه وتبريدها او تجميدها ومحطات الحاويات وصوامع حفظ وتخزين الغلل  -اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع المخللت وعصر الزيتون وتصنيع الزيوت  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع اللت والمعدات الصناعيه 

وخطوط النتاج  -اعمال اداره التنفيذ للمشروعات الصناعيه ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف 

انشطتها واعاده الهيكله الفنيه  والداريه للمصانع  -انشاء البنيه الساسيه ومصادر البنيه الساسيه الخارجيه 

للمنطقه الصناعيه  -انشاء مبانى مصانع بالمنطقه الصناعيه تقدم جاهزه للمشروعات  -انشاء مبانى مصانع 

بالمنطقه الصناعيه تقدم جاهزه للمشروعات  - اداره المنطقه الصناعيه وصيانه المرافق والمنشات بداخلها  -

التسويق والترويج لراضى المنطقه الصناعيه لجذب رؤوس الموال والمشروعات الصناعيه للمناطق الصناعيه  

-اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع وحدات التكييف والتبريد والتجميد  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مفاتيح 

التوزيع والتحكم واللوحات الكهربائيه  -اقامه وتشغيل المراكز التجاريه بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه 

الجديده  -تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده  -إقامة وتشغيل مطحن لطحن 

الحبوب  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزة  -إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف 

المواد الغذائية  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنظفات الصناعية والصابون السائل  - اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع العطور والزيوت العطرية.  - اقامة وتشغيل مخبز الى.  - اقامة وتشغيل سلسل امداد في المناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة.  الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية 

والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة  شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  . 356 لسنة 2008  . أنشطة خارج قانون 72 لسنه 

2017  •إقامة وتنظيم المعارض )عدا المعارض السياحية( والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لكل  معرض على حده.  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 18 عمارة 15 الحي السابع -
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1114 - بيرفكت للمستحضرات الصيدلنية Perfect Pharmaceuticals شركة  رأس مالها 

10,000.000 قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    15852 ورقم قيد  203298    مركز عام  عن انهاء 

اجراءات تسجيل الدوية البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات والمستحضرات الدوائية والمستلزمات 

والجهزة  الطبية والتعويضية والمحاليل الطبية بمختلف انواعها والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة 

والعشاب الطبية  ومستحضرات التجميل والمطهرات والمبيدات والعشاب الطبية والغذية الطبية والبان 

الطفال والسمدة والكواشف  المعملية والكميائية ومستلزمات المعامل والحاصلت الزراعية المجففه والغير 

مجففه والعلف السائلة والبودرات  والبرمكسات ومستحضرات معهد التغذية وهيئة سلمة الغذاء وهيئة الدواء 

المصرية امام الجهات المختصة والتصنيع  لدى الغير لكل ما سبق.  • التوريدات العمومية.  • استغلل العلمات 

التجارية )فرنشايز(.  • إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية .  • تجارة وتوزيع الدوية 

والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل بكافة أنواعها.  • اعداد الدراسات والبحاث العلمية.  • التجارة العامة 

وتجارة الجملة والتجزئة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  • التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير.  • تجارة 

وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات  

العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية 

وتصنيع كل ما  سبق لدى الغير.  • الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  • الستعلم الميداني عن 

الشركات والشخاص )عدا الستعلم الئتماني(.  • التعليم عن بعد.  • إدارة المشروعات )مع مراعاه القرار 

الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط  واجراءات الترخيص بها(.  • تجارة 

وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها لدى الغير.  • التصدير والتوكيلت التجارية  - تلتزم 

الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول  

ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات  المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  • تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة 

أنواعها.  • إدارة الصيدليات.  • تقديم الستشارات )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات 

القانونية والستشارات والدراسات  المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات 

المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات  العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 

من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(.  • التجارة اللكترونية والتسويق اللكترونى عبر النترنت.  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 20 محور طه حسين - النزهه الجديده -

1115 - هوريكا هب Horeca Hub شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   23-02-2023 برقم 

ايداع    15853 ورقم قيد  203299    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع لمستلزمات المطاعم والفنادق 

فيما هو مسموح به قانونا.  التوريدات العمومية.  البيع بالعمولة .  تقديم الستشارات فى مجال البيع والتسويق )

فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم  بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ 

وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال  الوراق المالية المنصوص 

عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 6شارع الشهيد عبدالمنعم 

اسماعيل - ألماظة -
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1116 - بداية لمساحات العمل Co-Working Space Bedaya شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت 

فى   23-02-2023 برقم ايداع    15854 ورقم قيد  203300    مركز عام  عن إدارة وتأجير واستئجار 

مساحات العمل المشتركة والوحدات العقارية والدارية  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد 

البشرية  دعم ريادة العمال.  تقديم الستشارات التعليمية والدارية وفي مجال ريادة العمال )فيما عدا 

الستشارات القانونية والستشارات والدراسات  المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات  العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  إعداد الدورات التدريبية  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 3 بالدور 

الول بالعقار رقم 41 مصر للتعمير المنطقة الولى شيراتون -

European Facilities Management  1117 - الشركة الوروبية لدارة المرافق -فويس اوف اف ام

Company -Voice of F M شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    

15889 ورقم قيد  203304    مركز عام  عن - صيانة المعدات واللت و الجهزة  -مقاولت صيانة المبانى 

ونظافتها  - ادارة المشروعات  - إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف الصحي أو الصرف الصناعي 

والتنقية وتوصيلتها.  -إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات طلمبات مياه الري وشبكات توزيعها وخطوط 

نقلها للراضي المخصصة  للستصلح والستزراع.  -تقديم خدمات النظافة و تجميع القمامة دون معالجتها  -

ادارة و تشغيل المراكز التجارية  - -اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع 

المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع  المأكولت و التيك اواى  - الدارة والتسويق السياحي للفنادق 

والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية.  -ادارة وتشغيل القرى السياحية والفنادق ) الثابتة ( والموتيلت 

والشقق و الجنحه الفندقيه والنشطة المكملة أو  المرتبطة بما ذكر من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية و 

ثقافية  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  --المقاولت العامة  -مقاولت 

اعمال التشطيبات و الديكور  -تجارة الجملة و التجزئة  -مقاولت العمال الكهربائية و اعمال التيار الخفيف و 

العمال الميكانيكية  - توريد كاميرات المراقبة واجهزة انذار واطفاء الحريق  مع مراعاه ما ورد بقرار وزارة 

الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  -مقاولت اعمال توريد وتركيب خطوط النتاج للمصانع و 

صيانتها  -التصدير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 21 برج المدينة المنورة - ش احمد الزمر - الدور 2 - شقة 4 - الحى العاشر -

1118 - سوليد سارفس هب للديكورات  SOLID SURFACE HUB DECORATION شركة  رأس 

مالها 100,000.000 قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    15892 ورقم قيد  203307    مركز عام  

عن المقاولت العامة  مقاولت اعمال التشطيبات والديكورات  والمطابخ والمنتجات الخشبية UPC توريد 

وتركيب قواطيع الحمامات وشبابيك  تجارة وبيع الواح الكريليك  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 25 عمارات كلية البنات - خلف 

دار الدفاع الجوي - شارع النزهة -
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1121 - كى اس سى للتعليم شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    

15928 ورقم قيد  203312    مركز عام  عن : انشطة من داخل قانون 72  انشاء او اداره او تشغيل المدارس 

.  : انشطة من خارج قانون 72  التوريدات العمومية .  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 84 أ - شارع متحف المنيل - التجمع الخامس -
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1122 - موسكو للستثمار الصناعى شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    

15929 ورقم قيد  203313    مركز عام  عن . أنشطة داخل قانون 72 لسنه 2017  اقامه وتشغيل مصنع 

لتشكيل وتشغيل المعادن  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكيه  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

خراطيم ومستلزمات الرى العاديه وبالتنقيط وقطع ووصلت بلستيكيه والرولت والكياس  والعبوات 

والصناديق والنابيب والمواسير والخراطيم البلستيكيه  -اقامه وتشغيل مصنع للغزل والنسيج وتصنيع الملبس 

ودبغ الجلود  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون والورق  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه وتغليف 

العلف والسمده والمبيدات الحشريه السائله والبودره بكافه انواعهم  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات 

الخشبيه  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء )فيما عدا خام الحديد والصلب وخام السمنت(  -اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع الكيماويات  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزه اللكترونيه  -اقامه وتشغيل مصنع لفرز 

وتدريج وتشميع وحفظ وتبريد وتعبئه وتغليف الحاصلت الزراعيه والخضروات والفاكهه  -اقامه وتشغيل 

الثلجات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه والمنتجات الصناعيه والمواد الغذائيه ومحطات الحاويات  

وصوامع الغلل ويشمل ذلك تملك واستئجار الثلجات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه والمنتجات الصناعيه 

والمواد  الغذائيه وتبريدها او تجميدها ومحطات الحاويات وصوامع حفظ وتخزين الغلل  -اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع المخللت وعصر الزيتون وتصنيع الزيوت  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع اللت والمعدات الصناعيه 

وخطوط النتاج  -اعمال اداره التنفيذ للمشروعات الصناعيه ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف 

انشطتها واعاده الهيكله الفنيه  والداريه للمصانع  -انشاء البنيه الساسيه ومصادر البنيه الساسيه الخارجيه 

للمنطقه الصناعيه   -انشاء مبانى مصانع بالمنطقه الصناعيه تقدم جاهزه للمشروعات  - اداره المنطقه الصناعيه 

وصيانه المرافق والمنشات بداخلها  -التسويق والترويج لراضى المنطقه الصناعيه لجذب رؤوس الموال 

والمشروعات الصناعيه للمناطق الصناعيه  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع وحدات التكييف والتبريد 

والتجميد  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مفاتيح التوزيع والتحكم واللوحات الكهربائيه  -اقامه وتشغيل المراكز 

التجاريه بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده  -تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائيه والمجتمعات 

العمرانيه الجديده  -إقامة وتشغيل مطحن لطحن الحبوب  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس 

الجاهزة  -إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنظفات الصناعية 

والصابون السائل  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور والزيوت العطرية.  - اقامة وتشغيل مخبز الى.  - 

اقامة وتشغيل سلسل امداد في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  الستثمار العقارى بالمدن 

والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة  شبه جزيرة سيناء 

مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  . 356 

لسنة 2008  . أنشطة خارج قانون 72 لسنه 2017  •إقامة وتنظيم المعارض )فيما عدا المعارض السياحية( 

والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص  اللزمة لكل معرض على حده.  مع اللتزام بافراد 

حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 18 منطقة المستثمرين الجنوبية 

- قطعه 42 - التجمع الخامس -
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1123 - هاب للتعمير شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    

15930 ورقم قيد  203314    مركز عام  عن التسويق العقارى .  التطوير العقارى .  الستثمار العقارى .  

المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة .  مقاولت التشطيبات .  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا / التوريدات العمومية .  شراء وبيع وتقسيم الراضي .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 297 الياسمين 7 - التجمع الول -

1124 - ديفو نايل للحلول الرقمية Devo Nile شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

23-02-2023 برقم ايداع    15934 ورقم قيد  203316    مركز عام  عن انشطة من داخل قانون 72 :   - 

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال تصميم 

وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  - 

إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  - إدخال البيانات علي الحاسبات 

وبالوسائل اللكترونية .   انشطة من خارج قانون 72 :  التسويق اللكترونى عبر النترنت .  مع اللتزام بافراد 

حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 52 شارع الطيران الرئيسى - 

امام التأمين الصحى -

1125 - بيزمو للتصدير والتجارةBizzmo for Export and Trade شركة  رأس مالها 1,000.000 

قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    15935 ورقم قيد  203317    مركز عام  عن التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  - التصدير  المقاولت العامة  ادارة وتشغيل المطاعم 

الثابتة والكافيهات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 1 - ع 1 - الدور الرضي - منشية التحرير - ش جسر السويس - عمارات 

الضباط -

1126 - كيو للكسسوارات الحريمي والمنتجات الجلدية شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   

23-02-2023 برقم ايداع    15937 ورقم قيد  203318    مركز عام  عن تجارة وبيع وتوريد الكسسوارات 

الحريمي والمنتجات الجلدية المصنعة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 3 بالعقار رقم 1 شارع محمد سلمه خلف بتروجيت 

النزهة الجديدة -
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1127 - أرت فينيو للتشطيبات Art Venue شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2023-02-23 

برقم ايداع    15940 ورقم قيد  203319    مركز عام  عن مقاولت اعمال التشطيبات والديكور .  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 48 شارع الشهيد عبدالمنعم حافظ - ألماظة -

1128 - فولكانو للضيافة Volcano for hospitality شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

23-02-2023 برقم ايداع    15955 ورقم قيد  203321    مركز عام  عن تشغيل و ادارة المطاعم و 

الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات الساخنة والباردة)عدا الكحولية(واليس  كريم و تقديم جميع 

أنواع المأكولت و التيك اواى    التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا    التوريدات العمومية - 

عرض مصنفات سمعية وسمعية بصرية عن طريق الدش والكمبيوتر  V.C.Dو AUX و U.S.B و 

Projector و D.V.D   - التوكيلت التجارية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان 

تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول  ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات  المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة المنوفية ش جواد حسنى متفرع من ش الثورة - بركة السبع شرق -

1129 - ضمن الخطوط للستثمار والنقل Interline شركة  رأس مالها 750,000.000 قيدت فى   

23-02-2023 برقم ايداع    15971 ورقم قيد  203322    مركز عام  عن -: أنشطة داخل قانون 72 لسنة 

2017  - النقل البرى للبضائع بما فى ذلك النقل العابر للحدود والنقل عن طريق السكك الحديديه.  "ول يتم 

مزاولة نشاط النقل البرى للركاب أوالبضائع )الداخلى – الدولى( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى  

أو خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاوله النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى"  -: أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - التصدير.  * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 143 - البنفسج 7 - التجمع الول -

1130 - انبورتر للتصدير و الستثمار الزراعى شركة  رأس مالها 50,000,000.000 قيدت فى   

23-02-2023 برقم ايداع    16013 ورقم قيد  203323    مركز عام  عن استصلح وتجهيز الراضي 

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين 

أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع 

وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار 

رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008. التصدير لكافة المنتجات ومنها الحاصلت الزراعية والمنتجات 

الزراعيه. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك 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 2ب شارع عبدالحليم البهى -متفرع من شارع التحرير
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1131 - بترو نورس للمعدات الثقيله Petro Nawras شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

26-02-2023 برقم ايداع    16116 ورقم قيد  203327    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا  - تأجير المعدات الثقيله الخاصة بالخدمات البتروليه )عدا التأجير التمويلي(  - التوريدات 

العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة عمارة 49 - المحليه الخامسه - القطاميه - التجمع الثالث -

1132 - ذا تريو ورلد لعمال التوصيف The Trio world شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

26-02-2023 برقم ايداع    16118 ورقم قيد  203328    مركز عام  عن النشطة داخل ق 72  - صناعة 

تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  

البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم 

للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء 

قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  - إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره 

المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  - إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  - أعمال 

التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها 

.  - تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  النشطة خارج ق 72  - الستيراد 

والتصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين 

ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى  مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها 

من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام  القوانين المنظمة لهذا الغرض.  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 

لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة 

لهذا الغرض.  - اقامة وتشغيل مركز للعناية بالسيارات  - التوريدات العمومية  - صيانة الجهزة الطبية  مع افراد 

حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 3 ش السيد محمد عيسي - 

متفرع من ش/ عبد العزيز فهمى- ميدان هليوبلس -

1133 - أيمس للتوريدات IMES شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    

16120 ورقم قيد  203329    مركز عام  عن التوريدات العمومية  صيانه اللت و المعدات و الماكينات  

القيام باعمال التركيبات الكهربائيه و الكهروميكانيكيه و الميكانيكيه  اعاده هيكله الشركات من الناحيه الفنيه  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 42 ش البحر الرئيسى -وحده M8-الدور الخامس- شقه 9-
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1134 - أوريون للنشاءات Orion Construction شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   

26-02-2023 برقم ايداع    16121 ورقم قيد  203330    مركز عام  عن المقاولت العامة  التوريدات 

العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 61 ش عبدالقادر طه - شبرا مصر -

1135 - الحياه بوك لنتاج المحتوى اللكترونى AL HAYAAH BUK شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    16122 ورقم قيد  203331    مركز عام  عن - إنتاج المحتوى 

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 20 - ش طرابلس - من عباس العقاد-

1136 - السرايا للتشطيبات و توريد مواد البناء شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-26 

برقم ايداع    16123 ورقم قيد  203332    مركز عام  عن - مقاولت عامة  -التوريدات العمومية  -توريد 

مواد البناء و الحدادة و النحاس و اللمونيوم والخشاب والزجاج و اللمونتال و مستلزمات الكهرباء و السباكة و  

حديد التسليح و السمنت و الزلط و الرمل و السن و العدد و الدوات و الخرسانة الجاهزة والسراميك و الرخام و  

مستلزمات الفنادق و المواد الغذائية  -القيام باعمال التشطيبات  -الحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل  -

التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى 

مزاولة غرضها إل بعد  الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل 

باحكام القوانين المنظمة لهذا  الغرض .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية 8 ش اسامة ابراهيم -

1137 - الكينج الزوسر لتكنولوجيا المعلومات والستشارات The King El Djoser شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    16125 ورقم قيد  203335    مركز عام  عن 

انشطة قانون 72 لسنة 2017  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  - إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات .  انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - تقديم الستشارات )فيما عدا ما يتعلق باسواق 

الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات  المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال 

والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات  العاملة فى مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(  مع افراد حسابات ماليه ومركز 

مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 2 - الدور الرضي - عمارة 23 - 

المجاورة 3 - المنطقة 5 - الشروق -
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1138 - المصرية اليطالية لصناعة المحولت الكهربائية شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

26-02-2023 برقم ايداع    16128 ورقم قيد  203337    مركز عام  عن نشاط من داخل قانون 72 لسنة 

2017: اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع المحولت الكهربائية . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع 

المنتجات الكهربائية . تجارة الجمله والتجزئة للمحولت الكهربائية والمنتجات الكهربائية بالمناطق النائية 

والمجتمعات العمرانيه الجديده. نشاط من خارج قانون 72 لسنة 2017 : تصنيع وتجميع المحولت الكهربائية 

والمنتجات الكهربائية لدى الغير . توريد وتوزيع المحولت الكهربائية والمنتجات الكهربائية • مع اللتزام بافراد 

حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مبنى 13 -شارع البرازيل -الدور 

الرابع

1139 - الملبس الرسمية للتصدير FORMAL WEAR شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

26-02-2023 برقم ايداع    16135 ورقم قيد  203338    مركز عام  عن التوريدات العمومية.  -التصدير.  

تجارة وتصدير وتوريد الملبس  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شارع اطلس - قطعه 68 - مجاورة 2 - المشروع المريكى -

1140 - الحسينى للتشطيبات والديكور شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   26-02-2023 برقم 

ايداع    16138 ورقم قيد  203339    مركز عام  عن المقاولت العامة.  مقاولت اعمال التشطيبات 

والديكور.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة البحر الحمر محل تجارى بالدور الرضى - شارع النصر - خلف شركة ابوعسر بجوار مدرسة 

الجيل

الصاعد -

1141 - سينك كوميونيتى للتدريب SYNC Community شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

26-02-2023 برقم ايداع    16140 ورقم قيد  203340    مركز عام  عن إقامة وتنظيم وإدارة المعارض )

فيما عدا السياحية( و المؤتمرات و ورش العمل و المسابقات الفنية بشرط استصدار  التراخيص اللزمة لكل 

معرض على حده.  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية.  التعليم والتدريب عن بعد.  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 5 شارع الفضل - طلعت حرب - وسط البلد -
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1142 - هايبرد تكنولوجى سوليوشنز Hybrid Technology Solutions شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    16142 ورقم قيد  203341    مركز عام  عن -

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  - تجارة و توريد وتركيب اجهزة 

الكمبيوتر وبرامج وانظمة الحاسب اللى و مستلزماته  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد 

البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة غرفة داخل محل بالدور 

الرضى 5 ش الجبرتى - مساكن مصر الجديدة -

1143 - ام دبليو ام للخدمات العقارية M.W.M شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2023-02-26 

برقم ايداع    16143 ورقم قيد  203342    مركز عام  عن التسويق والستثمار العقاري  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة وحدة ادارية رقم 168-2 عمارات اول مايو - طريق النصر -

1144 - تكسا لعمال التحليل وتوصيف البيانات Techsa شركة  رأس مالها 75,000.000 قيدت فى   

26-02-2023 برقم ايداع    16144 ورقم قيد  203343    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  .  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب 

لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة 

فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  - تجارة وتوزيع برامج السوفت وير  - اعادة هيكلة الشركات 

من الناحيه الدارية فقط  - اقامة وتشغيل مركز لتدريب وتأهيل وتنمية الموارد البشرية  - تقديم خدمات التعهيد )

الوت سورس(  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 224 شارع الجيش -ميدان الجيش -

1145 - ايه اس جى للخرسانة الجاهزة A S G Ready Mix شركة  رأس مالها 20,000,000.000 قيدت 

فى   26-02-2023 برقم ايداع    16146 ورقم قيد  203344    مركز عام  عن اقامة وتشغيل محطة لنتاج 

الخرسانة الجاهزة والمنتجات السمنتية .  تجاره الجمله والتجزئه للخرسانة الجاهزة و المنتجات السمنتية .  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة الدور الرضى - 21 شارع دار الدفاع الجوى - ارض الجولف - تقسيم اسماء فهمى -
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1146 - لفيدا للمستحضرات الطبية Lavida Pharmaceutical شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت 

فى   26-02-2023 برقم ايداع    16147 ورقم قيد  203345    مركز عام  عن انهاء اجراءات التسجيل امام 

الجهات المختصة للدوية البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات والمستحضرات الدوائية  والمستلزمات 

والجهزة الطبية والمحاليل الطبية بمختلف انواعها والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة والعشاب  

الطبية ومستحضرات التجميل والمطهرات والمبيدات والعشاب الطبية والغذية الطبية والعلف السائلة 

والبودرات  والبرمكسات ومستحضرات معهد التغذية وهيئة سلمة الغذاء وهيئة الدواء المصرية والتصنيع لدى 

الغير لكل ما سبق.  • التوريدات العمومية.  • استغلل العلمات التجارية )فرنشايز(.  • إقامة وتشغيل مركز 

لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية.  • تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل 

بكافة أنواعها.  • اعداد الدراسات والبحاث العلمية.  • التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  • 

التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير.  • تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول 

والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات  العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية 

الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما  سبق لدى الغير.  • الهندسة الوراثية في 

المجالت النباتية والحيوانية.  • الستعلم الميداني عن الشركات والشخاص )عدا الستعلم الئتماني(.  • 

التعليم عن بعد.  • إدارة المشروعات )مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة 

الفندقيه و شروط  واجراءات الترخيص بها(.  • تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها 

لدى الغير.  • التصدير والتوكيلت التجارية  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان 

سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول  ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات  المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة 

لهذا الغرض.  • تجارة وتوزيع الخامات الدوائية والمستحضرات الطبية بكافة أنواعها.  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 20 محور طه 

حسين - النزهة الجديدة -

1150 - التلل لدارة اصول العقارات شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   2023-02-26 

برقم ايداع    16157 ورقم قيد  203349    مركز عام  عن المقاولت العامة ومقاولت اعمال التشطيبات.  

بيع وتأجير العقارات )فيما عدا التأجير التمويلى(.  الستثمار والتطوير العقارى.  التسويق العقارى.  التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  التوريدات العمومية.  إدارة الصول العقارية.  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 34 شارع حسن المأمون -

Page 419 of 1644 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

1147 - نؤسس لريادة العمال التكنولوجية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-26 

برقم ايداع    16149 ورقم قيد  203346    مركز عام  عن 1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما 

تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير 

البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم 

لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال 

التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - 

التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك 

براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - 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  13 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز 

نقل تكنولوجيا المعلومات  14 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات 

والتصالت وتطويرها.  15 - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  16 - النشطة المتعلقة 

بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي 

والثقافي والفني.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 28 ه / 1 شارع شكرى عبدالحليم - تقسيم اللسلكى - شقة رقم 2 - الدور الثانى -

1148 - أور سورس لبيع وشراء الوحدات والرضى  OUR SOURCE شركة  رأس مالها 

16,000.000 قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    16151 ورقم قيد  203347    مركز عام  عن شراء 

وبيع الوحدات السكنية والتجارية والدارية والراضى.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 105 ش الطيران - مدينه نصر اول -

1149 - أكسبيلتي لتكنولوجيا المعلومات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   26-02-2023 برقم 

ايداع    16153 ورقم قيد  203348    مركز عام  عن 1- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء 

قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  2- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره 

المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  3- النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة 

وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 74 ش المطرية 

دور 6 شقة 610 -
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1151 - ايتس للتحكم والعمال الكهروميكانيكية  Eits Control شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت 

فى   26-02-2023 برقم ايداع    16159 ورقم قيد  203350    مركز عام  عن أنشطة من داخل قانون 

الستثمار  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع اللوحات الكهربائيه وأجهزة التحكم الخاصة بها ومستلزماتها و 

خطوط انتاج  اجهزة التحكم للتكييف المركزى  أنشطة من خارج قانون الستثمار  - أعمال المقاولت 

الكهروميكانيكية  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القليوبية قطعة صناعية رقم 53 - بلوك رقم 13037 - المنطقة الصناعية أ -

1152 - ريانتا للستثمار السياحي  Rianta Tourism Investment شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    16162 ورقم قيد  203351    مركز عام  عن إقامة وتشغيل وإدارة 

المخيمات السياحية  أقامه وتشغيل يخوت السفارى على ال يقل مستواها عن ثلثه نجوم  اقامة وتشغيل الفنادق ) 

الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه  بذلك سواء كانت 

خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية , واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على  ال يقل 

مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى مساحه  

الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع  اقامة وتشغيل مارينا 

اليخوت وملعب الجولف ومراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.  الدارة والتسويق السياحي 

للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان 

شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 2 الدور الخامس 12 ش 

دكتور عبدالحكيم الرفاعي -

1153 - ام.كى.ايه للتوريدات M.K.A شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   26-02-2023 برقم 

ايداع    16165 ورقم قيد  203352    مركز عام  عن التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 25 شارع يوسف 

ابو حطب - شقة 1 بالدور الرضى -

1154 - او تى اس للدعاية والعلن OTS Advertising شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

26-02-2023 برقم ايداع    16168 ورقم قيد  203353    مركز عام  عن الدعاية والعلن بكافة الوسائل 

المسموعة والمقروءة والمرئية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 10 شارع حسين فهمى متفرع من شارع محمد حسنين هيكل - الدور 

الرضى - شقة رقم 6-
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1155 - ديكور اس للستثمار التجارى Decor s For commercial investment شركة  رأس مالها 

300,000.000 قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    16169 ورقم قيد  203354    مركز عام  عن - 

تجارة مستلزمات تشطيب الديكورات  - أعمال التشطيبات والدهانات  - التصدير  - تجارة الجملة والتجزئة  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة قطعة رقم 40 - مركز خدمات البنفسج 1 - التجمع الول -

1156 - نيتس للحلول المتكاملة Nets Integrated Solutions شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت 

فى   26-02-2023 برقم ايداع    16173 ورقم قيد  203355    مركز عام  عن - أعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال تطوير وإنتاج البرامج والتطبيقات 

وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  - إنتاج المحتوي اللكتروني 

بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  - إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  - 

أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب 

عليها .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة الدور الرضى عماره 3007 شارع ايهاب بكر زهراء مدينة نصر -

1157 - ويكسم المحدودة WEXIM LTD شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-26 

برقم ايداع    16174 ورقم قيد  203356    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع واعادة تصنيع المواد 

الغذائية  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  التصدير  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 12 شارع ابراهيم الدسوقي -

1158 - بيكسل ليد للوحات العلنية و الشاشات Pixel led شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

26-02-2023 برقم ايداع    16177 ورقم قيد  203357    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

وتجميع وصيانة الشاشات و الكشافات الليد  -التوريدات العمومية  - تركيب الشاشات و اللوحات العلنية و الليد  

-الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 

121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين  وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق 

فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص  اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل 

يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 66 ش العروبة - صلح سالم -
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1159 - التحدى للتوزيع Challange Co. Distribution شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

26-02-2023 برقم ايداع    16178 ورقم قيد  203358    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  - توريد مستلزمات الفنادق والمستشفيات )عدا الدوية( والمطاعم 

والشركات.  المقاولت العامة  - التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان 

تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 3 شارع عبدالحميد لطفى - اخر شارع مكرم عبيد -

1160 - متجهات للدورات التدريبيه Vectors Company شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

26-02-2023 برقم ايداع    16180 ورقم قيد  203359    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد 

وتدريب وتنمية الموارد البشرية  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللدوات والمعدات واللت الهندسيه  تنظيم 

الدورات التدريبيه  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة الغربية قريه دمرو - بجوار الشهر العقاري -

1161 - اتش ام اس جروب للحلول الهندسية H.M.S Group For engineering Solutions شركة  

رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    16182 ورقم قيد  203360    

مركز عام  عن -اعداد التصميمات و الرسومات 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 ( .  -المقاولت العامة  -التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة شقة 28 الدور الثانى برج 101 عمارات المل - طريق الوتوستراد -

1162 - توفيق محمود عبدالدايم وشريكته شركة  رأس مالها 1,200,000.000 قيدت فى   2023-02-26 

برقم ايداع    16190 ورقم قيد  203365    مركز عام  عن -: أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  - اقامة 

وتشغيل محطة لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية.  - إقامة وتشغيل مصنع للتعبئة 

والتغليف )فيما هو مسموح به قانونا(.  -: أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - التصدير.  - التصنيع لدى 

الغير.  * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة ش 14 - عمارة 35 - امتداد رمسيس -
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1163 - ايمان محمد عبدالوهاب وشريكتها شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   26-02-2023 برقم 

ايداع    16191 ورقم قيد  203366    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى التحاليل الطبية 

بشرط أن تقدم 10 % سنويا بالمجان من الحالت التي يتم تقديم  الخدمة الطبية أو العلجية او التشخيصيه لها  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 1 عمارة رقم 27 الدور الول علوى ش حموى - حدائق حلوان 

-

1164 - هوس اوف كونسلتنسى للستشارات HOUSE OF CONSULTANCY شركة  رأس مالها 

1,000.000 قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    16192 ورقم قيد  203368    مركز عام  عن تقديم 

الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال  

والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية 

المنصوص  عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 33 هليوبوليس 

جاردنز -الدور الثانى - شيراتون -

1165 - ام دى بى للمقاولت و التوريدات العمومية M.D.B شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

26-02-2023 برقم ايداع    16194 ورقم قيد  203369    مركز عام  عن -المقاولت العامة  - التوريدات 

العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 4 ش الخليل ابراهيم - متفرع من ش احمد عصمت -

1166 - شاين للتدريبShine شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    

16195 ورقم قيد  203370    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية.  

إعداد الدورات التدريبية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحدة D4 -الدور الخامس - عقار رقم 9ه/ 5 - شارع احمد عبدالعظيم 

من النصر الرئيسى
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1167 - افرو فلى باى للستثمار والتنميةAfro Fly Bay Investment And Development شركة  

رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    16196 ورقم قيد  203371    مركز عام  

عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة مستحضرات التجميل  - التوريدات 

العمومية  - التصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم 

اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  تقديم 

الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال  

والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية 

المنصوص  عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  اقامة وتشغيل وادارة المخازن 

)عدا مخازن الكيمياويات الخطرة(  - تسويق المنتجات البترولية  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية 

التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي 

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري 

بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية 

رقم 356 لسنة  . 2008  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الشقة رقم 1 بالدور الرضى مرتفع - قطعة 9323 جنوب س الهضبة 

العليا -

1168 - بلو باث للتسويق اللكترونىBlue Path شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

26-02-2023 برقم ايداع    16197 ورقم قيد  203372    مركز عام  عن التجارة والتسويق اللكترونى .  

تصميم الجرافيكس .  تصميم المواقع اللكترونية .  إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات .  إقامة وتنظيم المعارض فيماعدا السياحية والمؤتمرات)بشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لكل معرض على حدة(.  تقديم الستشارات التسويقية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات 

المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة 

الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته 

التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 15 محور طلعت حرب - التجمع الثالث -
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1169 - فالي.سيس - السويسرية للخدمات الهندسية vali.sys - swiss engineering services شركة  

رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    16198 ورقم قيد  203373    مركز عام  

عن تنفيذ وتصميم وادارة مشروعات البنية الساسية للمعلومات والتصالت من وصف وتصميم شبكات نقل 

البيانات وتداولها  وتنفيذ وادارة شبكات نقل البيانات وتداولها  تأهيل الشركات للحصول على شهادات الجودة  

تجارة وتسويق وتوزيع برامج المراقبة وكافة الجهزة الهندسية  توريد وتركيب الجهزة 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 ( .  تقديم خدمات الصيانة 

والمراجعة والتفتيش والمعاينة والقياس لكافة الجهزة الهندسية  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية 

الموارد البشرية  تقديم خدمات القياسات البيئية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحدة رقم 15/0114-- الدور الول - برج 

0114 - مشروع وان القطامية -

1170 - تاركو للمواد الغذائية وللتصدير TARCO شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

26-02-2023 برقم ايداع    16199 ورقم قيد  203374    مركز عام  عن تجارة وبيع وتوزيع المواد والسلع 

والمنتجات الغذائية بكافة انوعها  التصدير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الول بالعقار رقم 1 شارع احمد شكري متفرع من شارع 

محمود بسيوني -

1171 - سكراب - مصر لتجارة الخردة Scrap - Misr شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

26-02-2023 برقم ايداع    16200 ورقم قيد  203375    مركز عام  عن جمع المخلفات.  التوريدات 

العمومية.  تجارة الخردة.  تقديم خدمات النظافة للمبانى والمنشات.  التوكيلت التجارية.  - تلتزم الشركة باحكام 

القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى 

مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  

باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 23 - عمارة 21 عمارات مجلس الدفاع الوطنى - قبة 1 -

1175 - العل للتسويق اللكترونى شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    

16221 ورقم قيد  203384    مركز عام  عن التسويق اللكترونى عبر النترنت .  التسويق .  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 69 شارع 36 من شارع متحف المطرية بجوار 

قسم عين شمس -
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1172 - تندر بلس لتقنية المعلومات TINDER PLUS شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

26-02-2023 برقم ايداع    16202 ورقم قيد  203376    مركز عام  عن : انشطه داخل قانون 72 لسنة 

2017  - صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير 

اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  - أعمال التوصيف 

والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج 

والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  - إنتاج المحتوي 

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  - إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية .  - أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة 

وتشغيلها والتدريب عليها .  - أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  - تنفيذ و ادارة شبكات 

نقل و تداول البيانات  - التصالت وخدمات النترنت  - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية 

الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية  .  - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و 

البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية ويشمل ذلك شبكات 

الهاتف المحمول.  - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار 

الصناعية بعد الحصول على  ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  - مشروعات 

البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) 

ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  - إنشاء 

وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات 

والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم 

ريادة العمال.  - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما 

في ذلك رقمنه المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  : انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  التجارة اللكترونية 

عبر النترنت.  التسويق اللكتروني عبر النترنت.  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة 

الوارده بقانون الستثمار .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 20 - الدور العاشر - 73 ش ابو داود الظاهرى -

1173 - ديار العرب لخدمات الكول سنتر شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   26-02-2023 برقم 

ايداع    16203 ورقم قيد  203377    مركز عام  عن - تشغيل وادارة مراكز التصالت )كول سنتر(.  - 

التسويق.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة الدور الخامس - 15 شارع حسن صبرى -

1174 - مسايا لدارة المطاعم والكافيهات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   26-02-2023 برقم 

ايداع    16219 ورقم قيد  203382    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات لتقديم 

جميع انواع الماكولت والمشروبات )عدا الكحولية (  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الغربية عقار رقم 1- شارع الجيش -منطقة الستاد -

اول طريق شوبر -
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1176 - ضياء سعيد للمقاولت والتوريدات دى أس شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

26-02-2023 برقم ايداع    16223 ورقم قيد  203385    مركز عام  عن -مقاولت عامة  - الدعايه و 

العلن بكافة الوسائل المسموعه و المقرؤه و المرئيه  -التوريدات العمومية وعلى الخص توريد المواد الغذائية 

و مستلزمات الصوب الزراعية و مستلزمات الورق و الدوات  المدرسية و مستلزمات الفنادق و الكهرباء 

وتوريد الحديد و الستنلس و النحاس و خامات التعدين و توريد مواد البناء و  مستلزمات التكييف و جميع 

الجهزة الكهربائية  - تقديم الستشارات الهندسية )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات 

القانونية والستشارات  والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات 

المالية عن الوراق المالية لنشطة  الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 

من قانون سوق رأس المال ولئحته  التنفيذية(  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية 8 ش النتاج بجوار مسجد الرحمن -

1177 - قدامس للتجارة والستثمار شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    

16242 ورقم قيد  203386    مركز عام  عن • الستثمار والتسويق العقاري.  • شراء وبيع وتأجير وإقامة 

الوحدات الدارية والسكنية.  • التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  • التوريدات العمومية.  • 

التصدير.  • تأجير واستئجار السيارات )فيما عدا التأجير التمويلي والليموزين(.  • القيام بأعمال التشطيبات 

والديكور.  • الشحن والنقل البرى الداخلي والدولي للبضائع.  ول يتم مزاوله نشاط النقل البري للركاب )الدخلى 

- الدولى( أوالبضائع )الدخلى - الدولى( والمهمات وخدمات النقل داخل  القطر المصري او خارجه ال بعد القيد 

بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاوله النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى  الداخلى والدولى.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك 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 11 الدور السادس - 75 ش الحسين

1178 - شركة هالك جروب للتجارة والتوزيع HULK GROUP شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

فى   26-02-2023 برقم ايداع    16292 ورقم قيد  203389    مركز عام  عن - تجارة وتوزيع الموبيلت 

والهواتف المحوله  - تجارة وتوزيع الجهزة الكهربائية  - التوريدات العمومية وعلي الخص توريد اجهزة 

المحمول واجهزة التصالت  - التوريدات العمومية  - الوساطة فى انهاء الجراءات الدارية امام الجهات الغير 

حكومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 28 - ش المنتزه - شقة 5 - الدور الرابع - قسم النزهه -

1179 - محمد فرحان لتجارة اللبان شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    

16317 ورقم قيد  203390    مركز عام  عن تجارة اللبان ومشتقاتها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 8 - عمارة رقم 49 - 

المجاورة الرابعة - التجمع الول - - القاهرة الجديدة - أول -
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1180 - يالدا لتجارة الملبس الجاهزه Yalda For Readymade Garments Trading شركة  رأس 

مالها 50,000.000 قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    16330 ورقم قيد  203397    مركز عام  عن 

تجارة جميع انواع الملبس الجاهزه  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة غرفه رقم H4 بالعقار رقم 3-شارع مكرم عبيد -

1181 - ايه اتش كيورا للمستحضرات الصيدلنية A H Cura Pharmaceuticals شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    16332 ورقم قيد  203398    مركز عام  عن انهاء 

اجراءات تسجيل الدوية البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات والمستحضرات الدوائية والمستلزمات 

والجهزة  الطبية والتعويضية والمحاليل الطبية بمختلف انواعها والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة 

والعشاب الطبية  ومستحضرات التجميل والمطهرات والمبيدات والعشاب الطبية والغذية الطبية والبان 

الطفال والسمدة والكواشف  المعملية والكميائية ومستلزمات المعامل والحاصلت الزراعية المجففه والغير 

مجففه والعلف السائلة والبودرات  والبرمكسات ومستحضرات معهد التغذية وهيئة سلمة الغذاء وهيئة الدواء 

المصرية امام الجهات المختصة والتصنيع  لدى الغير لكل ما سبق.  • التوريدات العمومية.  • استغلل العلمات 

التجارية )فرنشايز(.  • إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية .  • تجارة وتوزيع الدوية 

والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل بكافة أنواعها.  • اعداد الدراسات والبحاث العلمية.  • التجارة العامة 

وتجارة الجملة والتجزئة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  • التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير.  • تجارة 

وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات  

العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية 

وتصنيع كل ما  سبق لدى الغير.  • الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  • الستعلم الميداني عن 

الشركات والشخاص )عدا الستعلم الئتماني(.  • التعليم عن بعد.  • إدارة المشروعات )مع مراعاه القرار 

الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط  واجراءات الترخيص بها(.  • تجارة 

وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها لدى الغير.  • التصدير والتوكيلت التجارية  - تلتزم 

الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول  

ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات  المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  • تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة 

أنواعها.  • إدارة الصيدليات.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 3 شارع محمد المهدى منصور-متفرع من شارع محمد رفعت -النزهه 

الجديده -
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1182 - هاى كير للمشروعات الطبيه HIGH CARE FOR MEDICAL PROJECTS شركة  رأس 

مالها 500,000.000 قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    16342 ورقم قيد  203402    مركز عام  

عن إقامة وتشغيل و ايجار المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة علجية أو طبية 

و ما  تضمنه من بنوك الدم .  اقامة وتشغيل و ايجار المراكز الطبية التشخيصية أو العلجية  اقامة وتشغيل و 

ايجار العيادات الطبيه و العلجيه  اداره و تشغيل و ايجار معامل التحاليل و مراكز الشعه و مراكز الغسيل 

الكلوى و الحقن المجهرى و العلج الطبيعى و  العنايه المركزه و العمليات الجراحيه و عمليات التجميل  اداره و 

تشغيل و ايجار عيادات السنان  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 284 عمارات البنفسج - ش التسعين الشمالى -

1183 - سى اى سى جلوبال للستثمار التجارى CIC GLOBAL شركة  رأس مالها 2,000,000.000 

قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    16366 ورقم قيد  203404    مركز عام  عن تقديم الستشارات 

الهندسية)فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  رأس المال 

والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  

المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  اعداد التصميمات الهندسية.  

المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة والتشييد والبناء.  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم 

الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين  

وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص  اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  

التوريدات العمومية.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  -ادارة المراكز التجارية.  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 20 شارع الجلء - ابراج اغاخان - الساحل
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1184 - اديلويس للدعايه والعلن شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    

16395 ورقم قيد  203405    مركز عام  عن الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية  

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  التوكيلت التجارية والتصدير .  - تلتزم 

الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  

اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما 

ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  تجارة وتوريد اجهزة الكمبيوتر ومستلزماته و الحبار وماكينات 

التصوير ومستلزمتها .  - صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و 

تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  - أعمال 

التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال تصميم وإنتاج 

البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  - إنتاج 

المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  - إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية .  - أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة 

وتشغيلها والتدريب عليها .  - أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 11 ج / 4 تقسيم 

اللسلكى - المعادى الجديدة -

1185 - ال اف ايه للهندسه L.F.A Engineers شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

26-02-2023 برقم ايداع    16409 ورقم قيد  203406    مركز عام  عن تقديم الستشارات الهندسيه )فيما 

عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  إعداد التصميمات الهندسيه  المقاولت العامة 

ومقاولت العمال النشائية  القيام بأعمال التشطيبات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة سي 102 - عقار 6ج - مربع 1258 - 

شيراتون

1186 - مزار مصر للحاق العماله بالخارج شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2023-02-26 

برقم ايداع    16435 ورقم قيد  203408    مركز عام  عن الحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

المنوفية ش طلعت حرب -برج طلعت حرب -الدور الثالث -اعلى بنك ناصر -
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1187 - الرواد للخيم والمنازل المتنقله Al Rowad شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   

26-02-2023 برقم ايداع    16436 ورقم قيد  203409    مركز عام  عن التوريدات العمومية.  التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  التصدير والتوكيلت التجارية.  - تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 

120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها 

إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين 

المنظمة لهذا الغرض.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخيم ومستلزمات وادوات التخييم بكافة انواعها ومشتملتها.  

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنازل المتنقلة من الفايبر جلس ومستلزماتها.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 2 شارع سوهاج - من شارع 

اسوان -

1188 - وفرة للستثمار الغذائي شركة  رأس مالها 50,490.000 قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    

16445 ورقم قيد  203411    مركز عام  عن  • أنشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017:  • إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية.  • تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديدة.   • أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017:  • المقاولت العامة.  تلتزم الشركة 

بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الثالث عقار 154 حى 3 

على 4 - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - أول

1189 - اليجانزا للجهزة الطبية Aliganza شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2023-02-27 

برقم ايداع    16568 ورقم قيد  203416    مركز عام  عن تجارة وتوريد وتسويق الدوية البشرية والبيطرية 

والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل والغذية الخاصة  والمطهرات الطبية والمصال واللقاحات والمحاليل 

الطبية بمختلف انواعها والمبيدات الحشرية والمستلزمات الطبية  واضافات العلف السائلة والبودرات 

والبرمكسات واغذية ومستلزمات الطفال ومستلزمات المعامل ومستلزمات  السنان والدوية البيطرية 

والعشاب الطبية والعطور والزيوت العطرية ومستلزماتها والخامات الدوائية والتصنيع لدى  الغير لكل ما سبق 

وتسجيل كل ما سبق لدى الجهات المختصة.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  التوريدات 

العمومية.  التوكيلت التجارية.  - تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال 

الوكالة التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  تجارة الجهزة 

الطبية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 6 ش احمد عبدالحميد - ميدان النعام -
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1190 - دايمنشنز دنت لتجارة المستلزمات الطبية Dimensions Dent شركة  رأس مالها 1,000.000 

قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    16573 ورقم قيد  203417    مركز عام  عن تجارة المستلزمات 

الطبية )فيما عدا الدوية(  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 207 جسر السويس البوابة المقابلة لمستشفى مصر الجديدة للقوات 

المسلحة أعلى توكيل

فريش -

1191 - اوبشن تو للحاق العمالة والتوريدات Option two شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

27-02-2023 برقم ايداع    16577 ورقم قيد  203418    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  تجارة مواد ومستلزمات النظافه  توريد الملبس واليونيفورم  تأجير 

واستئجار السيارات )عدا النقل السياحى والليموزين(  خدمات مكافحه الحشرات وخدمات النظافه  الحاق العمالة 

المصرية للعمل بالداخل  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 34 ش محمد سليم -مساكن شيراتون -

1192 - شركه جمكو شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    16583 

ورقم قيد  203419    مركز عام  عن توزيع و توريد المواد الكيماويه و تصنيعها لدى الغير  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة شقه 6- عماره 7 -8 سابقا -بتقسيم الجمعيه بمشروع حدائق العبور -

1193 - اتش تى ار لتوريدات وتجارة جميع انواع الحديد H.T.R شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

27-02-2023 برقم ايداع    16588 ورقم قيد  203420    مركز عام  عن التوريدات العمومية .  توريد 

وتجارة جميع انواع الحديد والمعادن من )الصاج والمواسير الحديدية والكمر والزوى والكروم والستانلس  

والنحاس واللمونيوم ( .  توريد وتجارة قطع غيار السيارات .  توريد وتجارة جميع انواع الخشاب .  توريد 

وتجارة انواع المواد الخام .  توريد وتجارة العدد واللت الميكانيكيه وادوات الورش والمصانع والسوائل .  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 1 ش محمد يوسف موسى - اول عباس -
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1194 - محمد زكريا وشريكيه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    

16593 ورقم قيد  203421    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن والبواب 

المصفحه .  اقامة وتشغيل مصنع للصناعات الهندسية .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد والمنتجات الغذائية 

.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الكيماوية والكيماويات .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع النسجة والغزول 

والخيوط واللياف الصناعية .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات تجميل والكمامات .  اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتب 8 -135 قطعة - شارع 

الشريف -

1195 - فيرجني للتجارة والتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-27 

برقم ايداع    16598 ورقم قيد  203422    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

/ التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 18 شارع محمد عثمان - زهراء السلم -

1196 - القاضي فود ELKADI FOOD شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-27 

برقم ايداع    16600 ورقم قيد  203423    مركز عام  عن التوريدات العمومية  ادارة وتشغيل وادارة المطاعم 

الثابتة والكافتريات ووحدات الطعام المتحركة لتقديم كافة انواع المأكولت والمشروبات  والتيك اواي "فيما عدا 

المطاعم العائمة وفيما عدا المشروبات الكحولية"  حق استغلل العلمات التجارية "الفرنشايز"  تعبئة وتغليف 

المواد الغذائية والمشروبات لدى الغير "فيما عدا المشروبات الكحولية"  تجارة وتوزيع الغذية والمشروبات "فيما 

عدا المشروبات الكحولية"  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الخامس - 42 شارع البحر الرئيسي - شيراتون -
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1197 - ميب اكسيز للحلول المتكاملة  Mep Axis شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

27-02-2023 برقم ايداع    16617 ورقم قيد  203424    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتكاملة 

والمتخصصة  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  التوكيلت التجارية.  

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية  ادارة الفنادق 

والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية والفنادق العائمة القائمة بالفعل والسابق حصولها على  ترخيص  مع 

مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  

الترخيص بها  ادارة المطاعم الثابتة والكافتريات  تقديم الستشارات الهندسية 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 ( .  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها 

قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة 

لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  

فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 

لسنة  . 2008  إدارة مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  استغلل العلمات التجارية )الفرانشيز(  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة مكتبS18-الطابق الرابع - عقار 86 ش عباس العقاد مدينة نصر اول -

1198 - ايه زد ار للتجارة العامة والتوزيع شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   27-02-2023 برقم 

ايداع    16618 ورقم قيد  203425    مركز عام  عن تجاره وبيع اجهزه الهاتف المحمول  - المقاولت العامه 

والمتكامله والمتخصصه  - التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - التوريدات العموميه  - توريد 

وتجاره العدد واللت والدوات والكيماويات)فيما عدا الخطره(وقطع غيار السيارات وصيانتها ومستلزمات  

المصاعد ومواد البناء والبلستيك والملبس الجاهزه والقمشه والجلود بكافه انواعها والدوات الكهربائيه 

ومستلزمات  الفنادق والحديد والنحاس والمعادن والخرسانه الجاهزه ومستلزمات الديكور والجهزه العلميه 

والمواد الغذائيه  ومستحضرات التجميل والثاث الخشبى ومستلزمات الخشاب والثاث المعدنى والزجاج ولعب 

الطفال وجميع انواع  الورق والكرتون والرخام والسيراميك والستانلس وادوات السباكه الصحيه ومستلزمات 

واكسسوارات المحمول  والمستلزمات الطبيه )عدا الدوية( والدوات المكتبيه والكتابيه واجهزه التكييف  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 4 ش الخليل ابراهيم متفرع من ش احمد عصمت -

1199 - كى ويدينجز لتنظيم الحفلت K Weddings شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

27-02-2023 برقم ايداع    16621 ورقم قيد  203426    مركز عام  عن - إقامة و تنظيم وادارة المعارض 

و المؤتمرات و الحفلت العامة والفراح فيما عدا المعارض السياحية بشرط استصدار  التراخيص اللزمة لكل 

معرض على حده  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 9 ش حسين كامل - الحجاز -
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1200 - العصرية لتجارة أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

27-02-2023 برقم ايداع    16622 ورقم قيد  203427    مركز عام  عن : انشطة داخل قانون 72 لسنة 

2017  تجاره الجمله والتجزئه لجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  

التصالت وخدمات النترنت.  : انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  الدعاية والعلن بكافة الوسائل 

المسموعة والمقروءة والمرئية.  التوريدات العمومية.  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 4 عمارات اول مايو -

1201 - يملك للتسويق العقارى Yamlock شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-27 

برقم ايداع    16625 ورقم قيد  203428    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  

التسويق العقارى.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 9أ شارع موسى الشعرى من محور مصطفى كامل - المجاورة 17 - المن العام 

- التجمع

الول -

1202 - ريتشوال هاوس للوساطة العقارية Ritual House شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   

27-02-2023 برقم ايداع    16626 ورقم قيد  203429    مركز عام  عن التسويق العقارى  - الوساطة 

العقارية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 183 - البنفسج عمارات - الدور الرضى- شقة رقم 2 - التجمع الول -

1203 - غانم العنزى للتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   27-02-2023 برقم 

ايداع    16627 ورقم قيد  203430    مركز عام  عن التوريدات العمومية.  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية 4 شارع الخلفاء 

الراشيدين - تقسيم الزهور - الخانكه -

1204 - ام آند زد للستثمار الغذائي شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    

16628 ورقم قيد  203431    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - تجارة 

السلع الغذائيه والستهلكيه  - التوريدات العمومية  - توريد السلع التموينيه  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية 8ش الشعب - من ش احمد 

عرابي -
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1205 - رشاد إبراهيم محمد حموده للمقاولت والتوريدات آر أيه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

27-02-2023 برقم ايداع    16629 ورقم قيد  203432    مركز عام  عن المقاولت العامة  - التوريدات 

العمومية  - توريد المواد الغذائية ومستلزمات الزراعه ومنتجات ورقيه ومستلزمات الفنادق ومستلزمات كهربائية 

والحديد  والستانليس والنحاس وأدوات البناء ومستلزمات التكييف وجميع الجهزة الكهربائية  تقديم الستشارات 

الهندسيه )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  رأس المال 

والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  

المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية 15 ش ناصر - 

خلف مسجد السلم -

1206 - الحداثيات للمقاولت والنشاءات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-27 

برقم ايداع    16630 ورقم قيد  203433    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  

مقاولت اعمال الحفر والردم والتشييد والبناء والنشاءات والعمال الكهروميكانيكية واعمال التشطيبات 

والديكور.  مقاولت مد شبكات وخطوط الغاز.  مقاولت مد شبكات وخطوط المياه.  التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا.  التوريدات العمومية.  التصدير والتوكيلت التجارية.  - تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 

120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها 

إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين 

المنظمة لهذا الغرض.  القيام باعمال تنسيق وصيانة وادارة وتجميل الحدائق والطرق والميادين )لند سكيب(.  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة شقة 1 - الدور الرضى - قطعة 6418 - الحى الخامس - الهضبة الوسطى -

1214 - السرايا للضيافة Elsaraya شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    

16638 ورقم قيد  203441    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة الكافيهات الثابتة  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة بلوك 12 - عمارة 

1 - حى الواحة -

1215 - فاراو توكسينس لستثمار مركبات بيولوجيه PHARAO TOXINS شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    16639 ورقم قيد  203442    مركز عام  عن - 

تربية جميع أنواع الحيوانات , سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  -استخراج و 

توريد و تصدير سموم العقاراب و الثعابين و العناكب و جلد الحيوانات و العظم و جميع الكائنات السامه  

المخصصه لعمال البحاث و العلوم الطبيه  توريد الحشرات و الحيوانات و الزواحف لعمال البحاث العلميه  

تجاره و توزيع مواد و مستلزمات المعامل  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 29 ش مدرسه السراء - منشيه السد العالى -
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1207 - بلن للتحول الرقميPlan شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    

16631 ورقم قيد  203434    مركز عام  عن 1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من 

أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و 

التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف 

أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية 

وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- 

إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف 

أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات 

نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - التصالت وخدمات النترنت  11 - 

المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم  

الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول 

علي ترخيص من الجهات  المعنية.  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه 

واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه 

والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء 

والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 

لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء 

وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - 

حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت 

وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي والثقافي والفني.  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 8 - عمارة 4 

- ابراج الشرطه - ش عظيم الدوله - العباسيه -

1208 - تحوت للترجمة THOT شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    

16632 ورقم قيد  203435    مركز عام  عن - القيام باعمال الترجمة  -- اقامة و تشغيل و ادارة مركز لعداد 

و تنمية و تدريب وتأهيل الموارد البشرية.  -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 3 ب ش عبدالرحمن رجب - جامع الفتح -

1209 - ديجيت لحلول الثاث المتكامله Djed For Furniture Solutions شركة  رأس مالها 

10,000.000 قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    16633 ورقم قيد  203436    مركز عام  عن -

تصميم الثاث  - تصنيع الثاث لدى الغير  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات 

العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القليوبية 11 ش مسجد حسين طرفة ابراهيم بك -
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1210 - حمادى شلتوت للمقاولت والتوريدات اتش اس اتش H S H شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    16634 ورقم قيد  203437    مركز عام  عن المقاولت العامة  -

التوريدات العمومية وعلى الخص توريد مواد البناء والخرسانه الجاهزه والصاج والسمنت ومستلزمات 

الكهرباء  والسمنت ومستلزمات واداوات السباكه والحديد والنحاس والمعادن والخشاب واللومنيوم والكيماويات 

ومستلزمات  الفنادق والمواد الغذائية ومستلزمات الجهزه الطبيه والبيطرية ومستحضرات التجميل والرخام 

والورق والكرتون  والحبار وقطع غيار السيارات وقطع غيار السيارات.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا على الخص تجارة مواد البناء والخرسانه الجاهزه والصاج  والسمنت ومستلزمات الكهرباء 

والسمنت ومستلزمات واداوات السباكه والحديد والنحاس والمعادن والخشاب  واللومنيوم والكيماويات 

ومستلزمات الفنادق والمواد الغذائية ومستلزمات الجهزه الطبيه والبيطرية ومستحضرات  التجميل والرخام 

والورق والكرتون والحبار وقطع غيار السيارات.  تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت 

أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  ايجار المعدات الثقيلة )فيما عدا التأجير التمويلي والليموزين (  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القليوبية 17 شارع الهرام بجوار مطعم الخلص - شبرا الخيمه اول -

1211 - ارابيسك لدارة وتشغيل الفنادق والموتيلت Arabesque شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت 

فى   27-02-2023 برقم ايداع    16635 ورقم قيد  203438    مركز عام  عن ادارة وتشغيل الفنادق 

والموتيلت الثابته  مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقية و شروط 

وإجراءات الترخيص بها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور السابع 11 أ-ش رمسيس -

1212 - ريتروفيت للمقاولت وصيانة المنشآت Retrofit شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

27-02-2023 برقم ايداع    16636 ورقم قيد  203439    مركز عام  عن المقاولت العامة  تقديم خدمات 

الصيانة للمبانى والمنشآت  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عمارة 6055 شارع كارفور - المعراج العلوى -
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1213 - كرفيو للتشطيبات الداخلية Curvio For Interior Finishing شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    16637 ورقم قيد  203440    مركز عام  عن المقاولت العامة.  

مقاولت اعمال النشاءات واعمال التشييد والبناء.  مقاولت اعمال الحفر والردم واعمال الطرق.  مقاولت 

اعمال التشطيبات الداخلية والخارجية واعمال الديكورات المتكاملة.  القيام باعمال تنسيق و صيانة و ادارة 

وتجميل الحدائق و الطرق و الميادين )اللند سكيب(.  التوريدات العمومية وعلى الخص توريد خامات الجبسون 

بورد ومستلزمات الدهانات.  .)Smart Home( مقاولت اعمال انشاء المبانى الذكية  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 4 - 

الدور الثالث - قطعة 147 - الحى الول - المنطقة السابعة - الشويفات - التجمع

الخامس -

1216 - ام اى بى للتجارة شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    16641 

ورقم قيد  203443    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة محل رقم 5 سيتى بلزا مول-بجوار سعودى ماركت -

1217 - مروان احمد الرفاعي وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   27-02-2023 برقم 

ايداع    16647 ورقم قيد  203445    مركز عام  عن  نشاط داخل قانون 72 لسنة 2017 :  اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة   نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017 :  التصدير.  تلتزم الشركة بأفراد 

حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة مصنع بالقطعة رقم 871 بمنطقة اللف مصنع طريق العين السخنة التجمع الثالث -

1218 - محمود سيد احمد عبدالغنى وشريكه شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   

27-02-2023 برقم ايداع    16648 ورقم قيد  203446    مركز عام  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار  

- البنية الساسية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق واتصالت والجراجات متعددة الطوابق 

وعدادات تنظيم  انتظار السيارات وخطوط مترو النفاق وخطوط المترو السطحية وأنفاق السيارات ومحطات 

طلمبات الري, والتي تشمل:  - إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف الصحي أو الصرف الصناعي 

والتنقية وتوصيلتها.  - انشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية واداراتها واستغللها وصيانتها.  -تصميم أو 

إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة خطوط مترو النفاق السطحية أو أجزاء منها.  - إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة 

محطات طلمبات مياه الري وشبكات توزيعها وخطوط نقلها للراضي المخصصة  للستصلح والستزراع  

أنشطة من خارج قانون الستثمار  - المقاولت العامة  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة 

الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 1151 شارع العيادة - زهراء مدينة نصر - - -
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1219 - فافا للتصدير شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    16650 

ورقم قيد  203447    مركز عام  عن - النقل البرى للبضائع ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب )الداخلي 

/ الدولي( أو النقل البري للبضائع )الداخلي /  الدولي( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه 

ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص  بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي  - 

التصدير  - التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 58 ش البستان محمد نجيب -

1220 - نتشر لتعليم اللغات Nature شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    

16651 ورقم قيد  203448    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لتعليم اللغات و لعداد وتدريب وتنمية 

الموارد البشرية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية الدور الول - 66 ش فجر السلم - متفرع من ش احمد عرابى - ارض ام 

بيومى -

1221 - المصريه المريكيه لمواد البناء الحديث شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

27-02-2023 برقم ايداع    16652 ورقم قيد  203449    مركز عام  عن  نشاط داخل ق 72 :  اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع و خلط مواد البناء و المواد السمنتيه و الجبسيه   نشاط خارج ق 72 :  التصدير  مع 

اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 131 ش البساتين 

العمومى -
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1222 - الشعبانى تيك AL SHABANI TECH شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

27-02-2023 برقم ايداع    16653 ورقم قيد  203450    مركز عام  عن -صناعة تكنولوجيا المعلومات 

والتصالت بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات  وأنشطة التعهيد 

وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي.  -أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها.  -أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات 

اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  -إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  

-إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  -أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف 

أنواعها.  -إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  -أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل 

وتداول البيانات  -تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات  -التصالت وخدمات النترنت  -المشروعات التي 

تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية.  -إقامة 

شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات  

المعنية.  -اقامه واداره وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد 

الحصول على  ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون  -مشروعات البحث والتطوير 

العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا 

الحديثة. )مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 لسنه 2003  -إنشاء وإدارة مراكز التدريب 

لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  -إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى 

مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  -حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  -النشطة 

المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى  

العلمي والثقافي والفني.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 121 - البنفسج 5 - التجمع الول -

 Dot Trade and maintenance of computers 1223 - دوت لتجاره وصيانة اجهزة الكمبيوتر

شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    16655 ورقم قيد  203451    

مركز عام  عن - صيانة الجهزة الكهربائية وأجهزة الحاسب اللى  - بيع وشراء وتوريد الجهزة الجديدة 

والمستعملة من اجهزة الحاسب اللى وطباعات ملونة وغير ملونة وماسح ضوئى  للورق والباركود وخوادم 

وأجهزة شبكات داخلية  - بيع وشراء كاميرت مراقبة والبوابات اللكترونية وأجهزة البصمة وأجهزة السمارت 

هوم وجميع اجهزة التيار الخفيف  مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  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 10 ابو حيان التوحيدى - 18 

بلوك 98 - الحي السادس -
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1224 - إيجيمارز للستيراد والتصدير والتجارة Egymars For Import, Export and Trade شركة  

رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    16656 ورقم قيد  203452    مركز 

عام  عن الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون 

رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين  وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى 

حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص  اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل 

يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  التوريدات العمومية  - تجارة السمدة والمبيدات بكافة أنواعها.  - 

تجارة وتوزيع وتسويق وتوريد الجهزة والمستلزمات الطبيه )عدا الدويه( والمواد الكيماويه والملبس الجاهزه 

بكافه  أنواعها والحاصلت الزراعيه والمنتجات الغذائية بكافة أنواعها  المقاولت العامة والمتكامله  القيام بأعمال 

التشطيبات والديكورات  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  تقديم الستشارات في كافة 

المجالت ومنها الستشارات الهندسيه والداريه والزراعيه )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 ( .  - إعادة الهيكلة الدارية للشركات  - إعداد دراسات الجدوى للمشروعات  - إعداد البحاث 

العلميه  - تأهيل الشركات للحصول على شهاده الجوده  - إعداد جداول تسميد المحاصيل الزراعيه بكافة أنواعها  

- الشراف على تنفيذ المشروعات الزراعيه  - توريد كافة مستلزمات النتاج الزراعي والميكنه الزراعيه  

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. 

ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق 

الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافيهات 

الثابته  تقديم خدمات الصيانه للمبانى والمنشات .  تقيم الخدمات اللوجيستية من الشحن البحري والجوي للبضائع 

والتخليص الجمركي  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 2 - مدخل أ - بالعقار رقم 3082 - مساكن الضباط - زهراء مدينه نصر 

-

1225 - كام إن تو مانى للتسويق العقارى Come Into Money شركة  رأس مالها 1,000,000.000 

قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    16663 ورقم قيد  203453    مركز عام  عن التسويق العقارى.  

المقاولت العامة.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 92 - البنفسج 5 - التجمع الول -

1226 - جوسيبس للتسويق الرقمى Gossips شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   2023-02-27 

برقم ايداع    16664 ورقم قيد  203454    مركز عام  عن التوريدات العمومية  التسويق اللكترونى عبر 

النترنت  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 21 ب شارع بهجت على -الدور الثانى -شقة رقم 10 -
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1227 - أليانز للستيراد والتصدير Allianz شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

27-02-2023 برقم ايداع    16667 ورقم قيد  203455    مركز عام  عن الستيراد والتصدير والتوكيلت 

التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل 

المستوردين  وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد 

الحصول على التراخيص  اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة 

لهذا الغرض  التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  - المقاولت العامة  - الحاق العمالة 

المصرية بالداخل  - التجارة اللكترونية عبر النترنت  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 17 كورنيش النيل - حدائق حلوان -

1228 - باى يانو للدفع اللكترونى PAYIANO FOR DIGITAL PAYMENT شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    16668 ورقم قيد  203456    مركز عام  عن 

تقديم خدمات الدفع اللكترونى .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الوحدة المكتبية 1 -الشقة 7 ببراند وورك - 24 ش الشهيد مصطفى 

رياض - المنطقة الولى -

1229 - رابا للستثمار التجاري RABA شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   27-02-2023 برقم 

ايداع    16669 ورقم قيد  203457    مركز عام  عن - تجارة المشغولت الذهبيه والفضيه والمعادن 

والحجار الكريمه والكسسوارات والهدايا.ول يتم مزاولة النشاط ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة من 

مصلحة سك الدمغة والموازين  - إدارة المشروعات التجاريه.  - التوكيلت التجاريه  تلتزم الشركه باحكام 

القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى 

مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  

باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  - التسويق اللكتروني عبر النترنت.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

 Mb17b- 04 الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة البحر الحمر وحده رقم

-منطقة المارينا الجديده - الجونه -
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1230 - كلريتي لتكنولوجيا المعلومات CLARITY INFORMATION TECHNOLOGY شركة  

رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    16670 ورقم قيد  203458    مركز عام  

عن - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال 

تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  

.  - إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة 

وتشغيلها والتدريب عليها .  - التصالت وخدمات النترنت  - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات 

وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية.  - حاضنات العمال التكنولوجية 

ودعم ريادة العمال.  - التسويق اللكتروني عبر النترنت  - التجارة اللكترونية عبر النترنت  التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 115 شارع عثمان بن عفان - الدور الول - 

النزهة - هليوبلس -

1231 - السمرى لتجارة الجملة والتجزئة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   27-02-2023 برقم 

ايداع    16671 ورقم قيد  203459    مركز عام  عن تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديدة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة القطعه رقم 1690 -تقسيم الحى الول -شقه رقم 1 الدور الول -الهضبه الوسطى 

-تلل

المقطم -

1232 - السفير للتعبئة والتغليف شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    

16672 ورقم قيد  203460    مركز عام  عن - اقامة وتشغيل مصنع للتعبئة والتغليف  - الستيراد والتصدير  

- ادارة المشروعات عدا الدارة الفندقية  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل 

المستوردين ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى  مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام  القوانين المنظمة لهذا الغرض.  - 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 112 مساكن صقر قريش - مساكن شيراتون - النزهه -

1233 - ذا بلوك للتسويق العقاري The Block شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

27-02-2023 برقم ايداع    16673 ورقم قيد  203461    مركز عام  عن التسويق العقاري  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 6 ش محمود سامي البارودي - المعلمين -
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1234 - سهله للتسويق العقارى شركة  رأس مالها 25,000.000 قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    

16674 ورقم قيد  203462    مركز عام  عن التسويق العقارى .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عمارة 102 - مدخل أ - الدور 

الرضى شقة رقم 1 - الحى الرابع -التجمع الخامس-

1242 - ليلى محمد صدقى لتجارة المستلزمات الطبية شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

27-02-2023 برقم ايداع    16683 ورقم قيد  203470    مركز عام  عن تجارة المستلزمات الطبية فيما 

عدا الدوية  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 12 ش ابراهيم 

صبرى-

1243 - الزرعى لتجارة اكسسوارات الملبس شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2023-02-27 

برقم ايداع    16684 ورقم قيد  203471    مركز عام  عن - تجارة مستلزمات واكسسوارت الملبس 

والقمشة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة محل رقم 2 عمارة 348 ش مسجد الرحمن تقسيم عمر بن الخطاب - جسر السويس -

1235 - براون هيلز للستثمار التجارى BROWN HILLS شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   

27-02-2023 برقم ايداع    16675 ورقم قيد  203463    مركز عام  عن الستثمار العقارى .  -التطوير 

العقارى.  -التسويق العقارى.  -المقاولت العامة.  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  -

التصدير.  -تاجير واستئجار السيارات فيما عدا التأجير التمويلى واللموزين.  -التوريدات العمومية.  -ادارة 

المراكز التجارية.  -أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف 

أنواعها.  -أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها 

والتدريب عليها.  -إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  -إدخال البيانات 

على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  -أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.  -إنتاج 

وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  -تقديم خدمات التعليم عن بعد.  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.  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية 

الموارد البشرية.  -اعداد الدورات التدريبية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 96 شارع 12 حى البنفسج - التجمع الخامس -
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1236 - واو للتحصيل و الدفع اللكترونى wow شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

27-02-2023 برقم ايداع    16677 ورقم قيد  203464    مركز عام  عن تحصيل الفواتير  تقديم خدمات 

الدفع اللكترونى  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة ش 9- قطعه 25 - شقه 15 -

1237 - موبايل سبيس للنتاج الرقمى والتطبيقات Mobile Space شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   27-02-2023 برقم ايداع    16678 ورقم قيد  203465    مركز عام  عن أنشطة من داخل قانون 

الستثمار  - صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير 

اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  - أعمال التوصيف 

والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج 

والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  - إنتاج المحتوي 

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  - إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية .  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  - المشروعات التى تستثمر في تطوير 

حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية  .  - إنشاء وإدارة مراكز 

التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات 

المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من 

صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  أنشطة من 

خارج قانون الستثمار  - الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية  - اقامة وتشغيل وادارة 

مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده 

بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 55 شارع 9 - منشية جمال عبدالناصر -

1238 - ار واى للخدمات العلنيه R Y FOR ADVERTISING شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    16679 ورقم قيد  203466    مركز عام  عن - الدعايه و العلن 

بكافة الوسائل المسموعه و المقرؤه و المرئيه  تقديم الستشارات الهندسيه)فيما عدا الستشارات القانونية 

والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  التسويق العقارى  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة غرفه Z3-الدور الثانى - قطعه 53 - الحى 

الول - التجمع الخامس - -
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1239 - لكوند للدعاية والعلن Lacond شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2023-02-27 

برقم ايداع    16680 ورقم قيد  203467    مركز عام  عن الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة 

والمقروءة والمرئية.  تجارة الدوات الكتابية والهدايا ولعب الطفال والورق والكرتون والفنيل والكريليك.  

الطباعة لدى الغير.  التعبئة والتغليف لدى الغير.  إدارة و تنظيم المعارض )فيما عدا السياحية( و المؤتمرات و 

الحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل  معرض على حده.  التوريدات العمومية.  التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  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(.  تجارة وتوريد الملبس والدوات الرياضية.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة عقار رقم 7 - شارع 6 - قسم الميرية -

1240 - ابو المجد لدارة المنشآت التعليمية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-27 

برقم ايداع    16681 ورقم قيد  203468    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المدارس وتقديم الخدمات 

التعليمية  اقامة وتشغيل دور الحضانة  - اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 14 شارع النور - مدينة الشمس -

1241 - الباكاس للهندسة والمقاولت العامة شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-27 

برقم ايداع    16682 ورقم قيد  203469    مركز عام  عن المقاولت العامة ومقاولت العمال النشائية  

اعداد التصميمات الهندسية والمعمارية  مقاولت اعمال التشطيبات والديكور.  التوريدات العمومية  التصدير 

والتوكيلت التجارية.  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 18 أ ش متحف المنيل -

1244 - قصر العشاب لتجارة وتوريد المواد الغذائية شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

27-02-2023 برقم ايداع    16686 ورقم قيد  203472    مركز عام  عن  انشطة داخل قانون الستثمار 

72 :  تجاره الجمله والتجزئه للمحاصيل الزراعية والغلل والعطارة وكافة المواد الغذائية بالمناطق النائية 

والمجتمعات  العمرانية الجديده   انشطة خارج قانون الستثمار 72 :  التوريدات العمومية  مع افراد حسابات 

ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 6 - ساحل اثر النبي -
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1245 - هاى مولد للتوريد HI-MOLD شركة  رأس مالها 80,000.000 قيدت فى   27-02-2023 برقم 

ايداع    16687 ورقم قيد  203473    مركز عام  عن توريد الجزاء البلستيكيه و المعدنيه  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القليوبية برج عباس - ش عزيز صدقى -مسطرد-

1246 - يارا لخدمات التنظيف YARA CLEANING SERVICES شركة  رأس مالها 5,000.000 

قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    16688 ورقم قيد  203475    مركز عام  عن تقديم خدمات النظافة 

المتكاملة .  التوريدات العمومية .  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية الدور الول 

علوى - 87 ش رقم 4 - مساكن الضباط -

1247 - إل سى واى للتجارة LCY Trading شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

27-02-2023 برقم ايداع    16689 ورقم قيد  203476    مركز عام  عن النقل البرى للبضائع.  "ول يتم 

مزاولة نشاط النقل البرى للركاب أوالبضائع )الداخلى – الدولى( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى  

أو خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاوله النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى  

والدولى"  التصدير.  التوريدات العمومية.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  إقامة وتشغيل 

مساحات العمل المشتركة )ورك سبيس( وتأجير المكاتب الدارية.  * فيما عدا التأجير التمويلى.  إدارة 

المشروعات.  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد 

بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  إعادة الهيكلة الدارية للشركات.  تقديم الستشارات المالية والستشارات فى 

مجال الموارد البشرية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات  والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة 

رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة  الشركات العاملة في مجال الوراق 

المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية  . )  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 27 أ شارع 200 

- دجلة -

1248 - اندز جلوب للتجارة ANDS GLOBE TRADING شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

27-02-2023 برقم ايداع    16690 ورقم قيد  203478    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا.  التوريدات العمومية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الرضى - وحدة رقم 004 - مبنى اليونانى - 11 شارع 

يوسف الجندى - باب اللوق -

التحرير -
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1249 - تربل تي للتدريب Triple T for Training شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

27-02-2023 برقم ايداع    16691 ورقم قيد  203479    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد 

وتدريب وتنمية الموارد البشرية وتعليم اللغات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عمارة 4 مشروع بيتشو امريكان سيتي زهراء 

المعادي -

1250 - رائف عاطف لتجارة وصيانة فلتر مياه RAEF ATEF شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

27-02-2023 برقم ايداع    16692 ورقم قيد  203480    مركز عام  عن صيانة فلتر المياه .  التجارة 

لفلتر المياه .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 6 أ - ش الحكيم -

1251 - بريم للستثمار السياحي PRIME TOURISM INVESTMENT شركة  رأس مالها 

2,000,000.000 قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    16696 ورقم قيد  203483    مركز عام  عن 

ادارة وتشغيل وبيع وشراء وتملك الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية 

والنشطة  المكمله او المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية  ادارة وتشغيل 

وتملك المخيمات السياحية على أل يقل مستواها عن ثلثة نجوم.  اعمال ترميم واعادة تطوير المباني والمنشات  

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 و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

-N05 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتب رقم

الدور الرابع - بالعقار رقم 100 - شارع الميرغني -

1252 - شركة حدائق زايا  ZAYA GARDENS شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

27-02-2023 برقم ايداع    16697 ورقم قيد  203485    مركز عام  عن اعمال تنسيق الحدائق والميادين 

والطرق واعمال اللند سكيب  مقاولت اعمال التشطيبات والديكورات واللند سكيب  مقاولت انشاء حمامات 

السباحة  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة مكتب رقم N04-الدور الرابع - بالعقار رقم 100 - شارع الميرغني -
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1253 - بريم للتطوير الصناعي PRIME INDUSTRIAL DEVELOPMENT شركة  رأس مالها 

2,000,000.000 قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    16700 ورقم قيد  203486    مركز عام  عن 

1- اعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية .  2- اعداد الدراسات القتصادية والهندسية 

والتكنولوجية للمشروعات.  3- انشاء البنية الساسية ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية .  4- 

اعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها  5- التصنيع لدى الغير  6- تسويق المنتاجات  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة مكتب رقم N06-الدور الرابع - بالعقار رقم 100 - شارع الميرغني -

1254 - احمد محمد عيد وشريكته شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    

16706 ورقم قيد  203487    مركز عام  عن : نشاط داخل قانون 72 لسنة 2017  تجاره الجمله والتجزئه 

بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  : نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017  اقامة وتشغيل وادارة 

المطاعم والكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع  المأكولت والتيك 

أواي.  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الحي الول نزلة السلب خلف محطة رفع مياه الصرف الهضبة الوسطى -

1255 - ربيع عبد العواضى للتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

27-02-2023 برقم ايداع    16708 ورقم قيد  203488    مركز عام  عن التوريدات العمومية  الحاق 

العمالة المصرية للعمل بالداخل  تأجير واستئجار السيارات فيما عدا الليموزين  توريد قطع غيار واكسسوارات 

وكاوتش السيارات والمعدات الثقيلة ومستلزمات المن والسلمة  التوكيلت التجارية.  تلتزم الشركة بأحكام 

القانون رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة  أي حق في 

مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  

بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  اقامة وتشغيل مركز لخدمة وصيانة السيارات والمعدات الثقيلة  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القليوبية برج السما شارع ترعة الشابوري -

1256 - فيسيل للدعايه والعلن VESSEL شركة  رأس مالها 450,000.000 قيدت فى   2023-02-27 

برقم ايداع    16729 ورقم قيد  203490    مركز عام  عن الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة 

والمقروءة والمرئية  إقامة وتنظيم المعارض )فيما عدا السياحية (والحفلت العامة ومؤتمرات )بشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لكل  معرض على حدة(.  التسويق اللكترونى .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الوحدة )RP A3-10( -الدور 

العاشر - جناح A-ريحانة بلزا - الشطر الول - زهراء المعادى -
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1257 - ام ام تى تريد M M T شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    

16733 ورقم قيد  203491    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  - 

التوريدات العمومية وعلى الخص توريد الجهزة والمستلزمات الطبية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الشرقية 36 ش القومية - الزقازيق ثان

1258 - سكينوفي للخدمات الطبية Skinovy medical services شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    16750 ورقم قيد  203493    مركز عام  عن : نشاط داخل قانون 

72 لسنة 2017  - اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى أمراض الجلدية والتجميل والليزر والذكورة والعقم 

والسنان بشرط أن تقدم  10 % سنويا بالمجان من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلجية او 

التشخيصيه لها.  -إقامة المراكز الطبية التشخيصية أو العلجية.  بشرط أن تقدم ) 10 %( سنويا بالمجان من 

الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلجية أو التشخيصية لها.  : أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  

التوريدات العمومية  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة وحدة رقم 1 بالدور الول مبنى 3 مول بانوراما - الشروق -

1259 - القليوبى للمقاولت العامة والتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   

27-02-2023 برقم ايداع    16811 ورقم قيد  203494    مركز عام  عن المقاولت العامه  - 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 10 ش عبدالعظيم القلمى -

1260 - ميزوها إيجيبت للستثمار والستشارات Mizuha Egypt شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   27-02-2023 برقم ايداع    16818 ورقم قيد  203497    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا .  - تسويق المنتجات.  - تصنيع الجهزة الكهربائية لدى الغير.  - التجارة والتسويق 

اللكتروني عبر النترنت.  - التصدير.  - الستثمار والتسويق العقاري.  تقديم الستشارات الدارية والمالية 

والعقارية)فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم  بمناسبة زيادة رأس المال 

والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال  الوراق المالية 

المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مبنى رقم 11 ج / 

4 تقسيم اللسلكى - المعادى الجديده
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1261 - الصحراء الخضراء للستيراد والتصدير Green Desert Import and Export شركة  رأس 

مالها 2,000,000.000 قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    16841 ورقم قيد  203498    مركز عام  

عن - الستيراد والتصدير.  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين, ول 

ينشئ تأسيس الشركة أي حق في  مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام  القوانين المنظمة لهذا الغرض.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة 

وتغليف منتجات اللحوم والخضراوات والفواكة بكافة انواعهم.  - تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك 

لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  - تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج 

السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  - اقامة وتشغيل الثلجات والمحطات الخاصة بحفظ 

الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها  أو تجميدها.  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 95 ش محمد فريد

1267 - انتريور سولوشنز للعماره INTERIOR SOLUTIONS شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    17008 ورقم قيد  203505    مركز عام  عن المقاولت العامه  

اعمال التشطيبات و الديكور  التوريدات العموميه  اعداد التصميمات المعماريه  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحده E2 -الدور 

الثانى - كابيتال مول - القطعه 53 - خلف محكمه القاهره الجديده- التجمع الخامس -

1262 - طيبه للصناعات المتطورة شركة  رأس مالها 20,000,000.000 قيدت فى   27-02-2023 برقم 

ايداع    16882 ورقم قيد  203500    مركز عام  عن  نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017: اقامة وتشغيل 

مصنع : لتصنيع وتجميع المولدات الكهربائية واللوحات الكهربائية وتصنيع كوس ونهايات واكسسوارات 

والمولدات بجميع لتغذية الكهرباء واحمال الطوارئ وكافة اكسسوارات UP انواعها والسلك والكبلت 

والقواطع الكهربائية واجهزة  انظمة الراضى ومهمات الحماية الوقائية. لتجميع وحدات توليد الطاقة. لتصنيع 

وتجميع لمبات الليد قدرات مختلفة وتصنيع وتجميع كشافات الضاءه الليد. لتصنيع وتجميع لوحات الجهد 

المتوسط والمنخفض بجميع انواعها واحجامها. تصميم او انشاء او ادارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء 

على اختلف مصادرها. نشاط خارج قانون 72 لسنه 2017: المقاولت العمومية والكهربائية. الستيراد 

والتصدير والتوكيلت التجارية. تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 

1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه, ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة 

غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض. مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة 98 شارع حسن المأمون - الدور الثانى
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1263 - منالكو جروب لعمال النظافه والتوريدات العموميه Manalco Group شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    17003 ورقم قيد  203501    مركز عام  عن 

تقديم خدمات النظافة للمبانى والمنشات .  التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 48 ب السويسري -

1271 - نورهان لماكينات الطباعه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    

17012 ورقم قيد  203509    مركز عام  عن تجاره مستلزمات ماكينات الطباعه  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 3ش محمد خلف - 

من ش يحى توفيق - جسر السويس - امام سنترال مصر الجديده -

1272 - مصطفى سامح السيد سليم وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2023-02-28 

برقم ايداع    17015 ورقم قيد  203510    مركز عام  عن  انشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 :  تجاره 

الجمله والتجزئه لمستحضرات التجميل والمطهرات والمنظفات والمستحضرات الطبية )فيما عدا الدوية( 

بالمناطق  النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  1- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات .  2- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .   نشاط خارج قانون 72 لسنة 

2017 :  التوريدات العمومية  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية 15 ش ملحقة ابن خلدون متفرع من شارع محمد متولي 

الشعراوي -
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1264 - إيبيزا للستثمار الصناعى شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    

17004 ورقم قيد  203502    مركز عام  عن اقامه وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن.  • اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكيه.  • اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع خراطيم ومستلزمات الرى العاديه 

وبالتنقيط وقطع ووصلت بلستيكيه والرولت والكياس  والعبوات والصناديق والنابيب والمواسير والخراطيم 

البلستيكيه.  • اقامه وتشغيل مصنع للغزل والنسيج وتصنيع الملبس ودبغ الجلود.  • اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع الكرتون والورق.  • اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه وتغليف العلف والسمده والمبيدات الحشريه 

السائله والبودره بكافه انواعهم.  • اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبيه.  • اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع مواد البناء )فيما عدا خام الحديد والصلب وخام السمنت(.  • اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات.  

• اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزه اللكترونيه.  • اقامه وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع وحفظ وتبريد 

وتعبئه وتغليف الحاصلت الزراعيه والخضروات والفاكهه.  • اقامه وتشغيل الثلجات الخاصه بحفظ 

الحاصلت الزراعيه والمنتجات الصناعيه والمواد الغذائيه ومحطات الحاويات  وصوامع الغلل ويشمل ذلك 

تملك واستئجار الثلجات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه والمنتجات الصناعيه والمواد  الغذائيه وتبريدها او 

تجميدها ومحطات الحاويات وصوامع حفظ وتخزين الغلل.  • اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المخللت وعصر 

الزيتون وتصنيع الزيوت.  • اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع اللت والمعدات الصناعيه وخطوط النتاج.  • اقامه 

وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع وحدات التكييف والتبريد والتجميد.  • اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مفاتيح 

التوزيع والتحكم واللوحات الكهربائيه.  • إقامة وتشغيل مطحن لطحن الحبوب.  • اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

الغزل والنسيج والملبس الجاهزة.  • إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية.  • اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع المنظفات الصناعية والصابون السائل.  • اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور والزيوت 

العطرية.  • اقامة وتشغيل مخبز الى.  • اقامه وتشغيل المراكز التجاريه بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه 

الجديده.  • تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده.  • اقامة وتشغيل سلسل امداد 

في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  • اعمال اداره التنفيذ للمشروعات الصناعيه ومشروعات 

الخدمات والمرافق على اختلف انشطتها واعاده الهيكله الفنيه  والداريه للمصانع.  • انشاء البنيه الساسيه 

ومصادر البنيه الساسيه الخارجيه للمنطقه الصناعيه.  • انشاء مبانى مصانع بالمنطقه الصناعيه تقدم جاهزه 

للمشروعات.  • اداره المنطقه الصناعيه وصيانه المرافق والمنشات بداخله.ا  • التسويق والترويج لراضى 

المنطقه الصناعيه لجذب رؤوس الموال والمشروعات الصناعيه للمناطق الصناعيه.  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 26 - عمارة 

12 - الحى السادس -

1266 - محمد عبد العظيم عبد الفتاح و شريكه شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

28-02-2023 برقم ايداع    17007 ورقم قيد  203504    مركز عام  عن  نشاط داخل ق 72 :  1-اقامة 

وتشغيل محطه لغربله و فرز الحاصلت الزراعيه  2-اقامة وتشغيل مصنع لتعبئه و تغليف جميع انواع 

الحاصلت الزراعيه  3-اقامة وتشغيل مصنع مصنع لفرد جميع انواع الحاصلت الزراعيه  4-اقامة وتشغيل 

مصنع لتجهيز و طحن و فرز و خلط الشطه و البابريكا  5-اقامة وتشغيل مصنع لتجهيز و طحن و خلط التوابل 

و البهارات  6-اقامة وتشغيل مصنع لكبس اللوف   نشاط خارج ق 72 :  7-توزيع جميع انواع الحاصلت 

الزراعيه  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية قطعه رقم 17 - بالمرحله الرابعه بالمنطقه الصناعيه قويسنا - -
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1265 - تريجر للستثمار الصناعى شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    

17005 ورقم قيد  203503    مركز عام  عن . أنشطة داخل قانون 72 لسنه 2017  اقامه وتشغيل مصنع 

لتشكيل وتشغيل المعادن  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكيه  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

خراطيم ومستلزمات الرى العاديه وبالتنقيط وقطع ووصلت بلستيكيه والرولت والكياس  والعبوات 

والصناديق والنابيب والمواسير والخراطيم البلستيكيه  -اقامه وتشغيل مصنع للغزل والنسيج وتصنيع الملبس 

ودبغ الجلود  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون والورق  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه وتغليف 

العلف والسمده والمبيدات الحشريه السائله والبودره بكافه انواعهم  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات 

الخشبيه  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء )فيما عدا خام الحديد والصلب وخام السمنت(  -اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع الكيماويات  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزه اللكترونيه  -اقامه وتشغيل محطه لفرز 

وتدريج وتشميع وحفظ وتبريد وتعبئه وتغليف الحاصلت الزراعيه والخضروات والفاكهه  -اقامه وتشغيل 

الثلجات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه والمنتجات الصناعيه والمواد الغذائيه ومحطات الحاويات  

وصوامع الغلل ويشمل ذلك تملك واستئجار الثلجات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه والمنتجات الصناعيه 

والمواد  الغذائيه وتبريدها او تجميدها ومحطات الحاويات وصوامع حفظ وتخزين الغلل  -اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع المخللت وعصر الزيتون وتصنيع الزيوت  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع اللت والمعدات الصناعيه 

وخطوط النتاج  -اعمال اداره التنفيذ للمشروعات الصناعيه ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف 

انشطتها واعاده الهيكله الفنيه  والداريه للمصانع  -انشاء البنيه الساسيه ومصادر البنيه الساسيه الخارجيه 

للمنطقه الصناعيه  -انشاء مبانى مصانع بالمنطقه الصناعيه تقدم جاهزه للمشروعات  -انشاء مبانى مصانع 

بالمنطقه الصناعيه تقدم جاهزه للمشروعات  - اداره المنطقه الصناعيه وصيانه المرافق والمنشات بداخلها  -

التسويق والترويج لراضى المنطقه الصناعيه لجذب رؤوس الموال والمشروعات الصناعيه للمناطق الصناعيه  

-اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع وحدات التكييف والتبريد والتجميد  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مفاتيح 

التوزيع والتحكم واللوحات الكهربائيه  -اقامه وتشغيل المراكز التجاريه بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه 

الجديده  -تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده  -إقامة وتشغيل مطحن لطحن 

الحبوب  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزة  -إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف 

المواد الغذائية  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنظفات الصناعية والصابون السائل  - اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع العطور والزيوت العطرية.  - اقامة وتشغيل مخبز الى.  - اقامة وتشغيل سلسل امداد في المناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة.  الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية 

والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة  شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  . 356 لسنة 2008  . أنشطة خارج قانون 72 لسنه 

2017  •إقامة وتنظيم المعارض )عدا المعارض السياحية( والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لكل  معرض على حده.  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحده 4 - الدور الثانى -عقار 4- الحى الثانى -
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1268 - فيرلكس للحلول الرقمية  VRLix For Digital Solutions شركة  رأس مالها 10,000.000 

قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    17009 ورقم قيد  203506    مركز عام  عن : نشاط داخل ق 72  

1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و 

مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج 

والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي 

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة 

وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة 

شبكات نقل و تداول البيانات  10 - التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير 

حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل 

الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية.  

13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد 

الحصول  على ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث 

والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات 

التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة 

مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات 

والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية 

ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى 

رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي والثقافي والفني.  : نشاط خارج ق 72  التسويق اللكترونى عبر 

النترنت  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار,  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة الوحده رقم 1 - عقار رقم 84 ط- جاردينيا 2 - التجمع الثالث- -

1269 - طوط للغذية والمشروباتTOUT شركة  رأس مالها 1,150,000.000 قيدت فى   2023-02-28 

برقم ايداع    17010 ورقم قيد  203507    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات 

لتقديم جميع انواع الغذية والمشروبات ) فيما عدا الكحولية (  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 3 - عمارة 67 - مربع 51 - اسكان 

الجامعة المريكية - التجمع الخامس -

1270 - أفيون للحاق العماله بالخارج AVION RECRUIT WORKERS  ABROAD شركة  رأس 

مالها 100,000.000 قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    17011 ورقم قيد  203508    مركز عام  

عن الحاق العماله المصريه للعمل بالخارج  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الغربية ش عمر بن الخطاب -
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khair ElDin For Commercial Investment and 1273 - خير الدين للستثمار التجارى والتصدير

Export  شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    17017 ورقم قيد  

203511    مركز عام  عن  انشطة من داخل ق 72 لسنة 2017 :  -تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق خارج الوادي القديم   -انشطة من خارج ق 72 لسنة 2017 :  -

التصدير  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة الدور الرابع بالعقار رقم 86 ش عباس العقاد -

1274 - أجريماري للمصبعات الخشبيه AGRIMARE شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

28-02-2023 برقم ايداع    17020 ورقم قيد  203514    مركز عام  عن نشاط قانون 72 لسنة 2017  - 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المصبعات الخشبيه  نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017  - التصدير  مع افراد 

حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الغربية طريق سكة العبد - بجوار مصنع 

محمد السيد عبدالباقي عامر - نطاي -

1275 - كفاءات للتدريب شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    17023 

ورقم قيد  203515    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة شقة 8 - الدور الثالث - القطعة رقم 3146 - الحى الثانى - الهضبه الوسطى -

1276 - سبيشيال ادفنشر لرعاية الموهوبين Special adventure شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت 

فى   28-02-2023 برقم ايداع    17027 ورقم قيد  203516    مركز عام  عن • ادارة وتشغيل الملهي 

الترفيهية للطفال.  • ادارة وتشغيل مركز تدريب لتنمية مهارات و قدرات الطفال و رعاية الموهوبين.  • تجارة 

العاب الطفال.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية شقة 2 الدور الرضى عمارة 21 اسكان قومى الحى الثالث -

1277 - اومنى مصر للسطمبات شركة  رأس مالها 25,000.000 قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    

17028 ورقم قيد  203517    مركز عام  عن تجاره المنتجات البلستيكيه و السطمبات  التصنيع لدى الغير  

تعبئه و تغليف المنتجات لدى الغير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 156 امتداد رمسيس 2- مساكن الضباط - قسم ثانى مدينه نصر 

-
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1278 - أسبلورارى نل موندو Esplorare Nel Mondo شركة  رأس مالها 600,000.000 قيدت فى   

28-02-2023 برقم ايداع    17029 ورقم قيد  203518    مركز عام  عن إقامة وتنظيم وإدارة وتشغيل 

المعارض )فيماعدا المعارض السياحية ( والمؤتمرات والحفلت العامة )بشرط استصدار  التراخيص اللزمة لكل 

معرض على حدة(.  الدارة والتشغيل والتسويق السياحي للفنادق الثابتة و العائمة القائمة بالفعل والسابق حصولها 

على التراخيص اللزمة  والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية.  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 

لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 23 شارع امين سامى -

Large Scale for Development and  1279 - لرج سكيل للتنميه والستثمار الزراعي

Agriculture Investment شركة  رأس مالها 2,500,000.000 قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    

17031 ورقم قيد  203520    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - 

التوريدات العمومية  - التصدير  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. 

واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض 

الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا 

المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 

2008  تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  تربية 

جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  

إقامة المزارع السمكية .  - تربية الخيول.  - الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 586 النرجس عمارات - شقة 1 - التجمع الخامس -

1306 - استعادة الحركة والتأهيل الرياضى شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2023-02-28 

برقم ايداع    17233 ورقم قيد  203552    مركز عام  عن - اقامة وتشغيل العيادات المتخصصة فى العلج 

الطبيعى والتأهيل .  - اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى التغذية العلجية و التخسيس و التأهيل الداخلى 

والتأهيل الرياضى واصابات  الملعب .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 17 - بلوك 28 - شارع احمد الزمر - الحى العاشر -

1307 - رواد هدفك للتعليم عن بعد شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    

17234 ورقم قيد  203553    مركز عام  عن التعليم عن بعد.  إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من 

صوت وصورة وبيانات.  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية.  إعداد الدورات التدريبية.  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة شقة 5 - الدور الثانى - عمارة 10 - عمارات المبعوثين - شارع ابوداود الظاهرى -
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1280 - أزييز للصناعات النسيجيه Azeez for Textile شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   

28-02-2023 برقم ايداع    17032 ورقم قيد  203521    مركز عام  عن انشطة قانون 72 لسنة 2017  

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع جميع أنواع المنسوجات والمفروشات والملبس الجاهزه ومستلزماتهم )وبريات 

وتريكو(  وكذلك الطباعه على المنسوجات والملبس الجاهزه والتطريز وتصنيع الشرائط والكلف والغزل 

والنسيج وصباغه وتجهيز  جميع أنواع المنسوجات والملبس الجاهزه.  1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و 

التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و 

تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم 

لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال 

التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - 

التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك 

براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم 

خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية.  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه 

محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من الجهات 

المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية 

والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار 

وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز 

نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات 

والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة المتعلقة 

بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي 

والثقافي والفني.  انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - التجارة اللكترونيه عبر النترنت  - الستيراد 

والتصدير  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين ول ينشئ تأسيس 

الشركة اى حق فى  مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ل يخل باحكام  القوانين المنظمة لهذا الغرض.  - التوريدات العموميه  مع افراد حسابات ماليه 

ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 40 عثمان بن عفان - ميدان السماعيليه -
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1281 - تى كورب للذكاء الصطناعى Tee Corp Artificial Intelligence شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    17037 ورقم قيد  203522    مركز عام  عن - 

أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 :  - تجارة الجملة والتجزئة لجهزة الذكاء الصطناعى )بالمناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة(  - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات 

بمختلف أنواعها.  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية 

وتشغيلها والتدريب عليها.  - إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  - إدخال 

البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  - أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف 

أنواعها.  - 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.  -أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 :   - التجارة اللكترونية عبر النترنت.  

- تصميم وادارة المواقع اللكترونية.  - تصميم أجهزة الذكاء الصناعى.  * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 3 شارع غرب اربيل - التجمع الخامس -

1282 - كازبلنكا - السلطان الخير للتنمية والستصلح الزراعى شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

28-02-2023 برقم ايداع    17039 ورقم قيد  203523    مركز عام  عن استصلح وتجهيز الراضي 

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين 

أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  

الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت 

أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  - اقامة وتشغيل منحل لنتاج العسل  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة قطعة رقم 6204 - منطقة ج - -

1283 - محمد رمضان اوتو لتاجير السيارات شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2023-02-28 

برقم ايداع    17041 ورقم قيد  203524    مركز عام  عن تأجير السيارات )عدا النقل السياحى والليموزين(  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 2 ش اشرف دنيال -زهراء المعادى -بيتشو المرحلة الثالثة -

1293 - مون ليف للضيافة Moon Life شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   28-02-2023 برقم 

ايداع    17055 ورقم قيد  203534    مركز عام  عن اقامه و تشغيل و اداره المطاعم و الكافتريات الثابته 

لتقديم جميع انواع المشروبات )عدا الكحوليه( و تقديم جميع انواع  الماكولت و التيك اواى.  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة محل رقم 1 - عقار رقم 70 - شارع عمار بن ياسر

Page 461 of 1644 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

1284 - عصام احمد عبدالسلم رزق وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2023-02-28 

برقم ايداع    17043 ورقم قيد  203525    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة المنتجات 

البلستيكية.  اقامة وتشغيل مصنع لحقن ونفخ وسحب وتشكيل حرارى للبلستيك.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الكياس ومستلزمات المائدة البلستيكية.  اقامة وتشغيل مصنع لخلط وتعبئة السمدة السائلة والبودرة والمبيدات 

الحشرية.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الورقيه والمنديل والكرتون.  اقامة وتشغيل مصنع لفرز 

وتعبئة وتغليف وتبريد وحفظ المنتجات الغذائية والحاصلت الزراعية.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مصنعات 

الدواجن واللحوم والسماك.  اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف البقوليات والمواد الغذائية والتوابل والبهارات.  

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجبن ومنتجات اللبان.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف بكافة انواعها.  

اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل كافة المعادن.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللت والمعدات وخطوط 

النتاج والخزانات المعدنية والجهزة المنزلية.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع أجهزة التكييف والمبردات.  اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبيه.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللوميتال والباب والشباك من 

اللوميتال.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البواب المصفحة والمعدنية.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

المنوفية عمارة 477 - المنطقة السكنية الثانية -

1285 - ياسين شرف للتجارة YASEEN SHARAF FOR TRADING شركة  رأس مالها 

1,000.000 قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    17044 ورقم قيد  203526    مركز عام  عن تجارة 

وتوريد وتصدير المواد الغذائية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 24 ش الشهيد مصطفى رياض - المنطقة الولى -

1286 - الحمد لبيع الجلد الخام بالعموله شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   28-02-2023 برقم 

ايداع    17045 ورقم قيد  203527    مركز عام  عن - بيع الجلد الخام العموله  - تجارة الجلد الخام  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 12 ش الشيخ بيرم التونسي -

1287 - لب تك لمستلزمات الكمبيوتر Lap Tech شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   

28-02-2023 برقم ايداع    17046 ورقم قيد  203528    مركز عام  عن تجارة جميع انواع الحاسب اللى 

ومستلزماته  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 3مكرم عبيد -
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Ladanco Group For The Manufacture Of  1288 - لدنكو جروب لصناعة المنظفات

Detergents شركة  رأس مالها 20,000,000.000 قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    17047 

ورقم قيد  203529    مركز عام  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار  - تجاره الجمله والتجزئه للمنظفات 

والمواد الغذائية والمراتب والسفنج بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المراتب والسفنج  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الكيميائية)عدا الخطرة( وعلى الخص المنظفات 

الصناعية  أنشطة من خارج قانون الستثمار  - التوريدات العمومية  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل 

للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية مكتب رقم 3 - الدور الثالث - كرييتف مول ) 6( - الحى 

الثالث -

EGYTALIA TRADING FOR COMMERCIAL  1289 - ايجيطاليا تريدنج للتوكيلت التجارية

AGENCIES شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    17048 ورقم قيد  

203530    مركز عام  عن - التصدير  - التوكيلت التجارية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 

1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول  ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات  المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة 

لهذا الغرض.  - التوريدات العمومية  - بيع وتوريد خطوط انتاج المصانع ومستلزماتها  - التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - تقديم الستشارات )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا 

الستشارات القانونية والستشارات والدراسات  المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات  العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(  - اقامة و تشغيل و ادارة مركز لعداد و تنمية و تدريب 

الموارد البشرية.  - توريد معدات التعبئة والتغليف ومستلزماتها  - شراء و بيع و تقسيم الراضى  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 16 ش دولتيان - الدور الثالث - شقة 7 -

1290 - جاردنيا لداره المشروعات الزراعيه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2023-02-28 

برقم ايداع    17049 ورقم قيد  203531    مركز عام  عن زراعه النباتات البريه  تصدير الحاصلت 

الزراعيه  توريد الشتلت الزراعيه  القيام باعمال تنسيق و صيانة و ادارة وتجميل الحدائق و الطرق و الميادين 

)اللند سكيب(  اداره المشروعات الزراعيه  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 34 ش سليم الجندى المعادى -
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1291 - أى . أيه . أس للتدريب والتعليم E.A.S For Training And Learning شركة  رأس مالها 

1,000.000 قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    17050 ورقم قيد  203532    مركز عام  عن اقامة 

وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية.  تقديم خدمات التعليم عن بعد.  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 24 شارع الشهيد 

مصطفى رياض - امام جنينة مول -

1292 - كايراى للحلول الطبية KAYRAY شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   2023-02-28 

برقم ايداع    17052 ورقم قيد  203533    مركز عام  عن التوريدات العمومية.  توريد المستلزمات الطبية 

والجهزة التعويضية ومستلزمات مراكز الشعة والعيادات و التجهيزات الطبية كل ذلك فيماعدا  الدوية .  تقديم 

خدمات الصيانة للمعدات الطبية .  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية.  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين  وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , 

ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص  اللزمة لمزاولة غرضها 

من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الرضى - 26 ارض 

وزارة المالية - الميراج - التجمع الول -

1294 - جي اف تى دى للتجارة والتوزيع GFTD FOR TRADING & DISTRIBUTION شركة  

رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    17056 ورقم قيد  203535    مركز عام  

عن بيع وتوزيع وتوريد المواد الغذائية بكافة انواعها.  -التجارة العامة وتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  -

التوريدات العمومية.  -التوكيلت التجارية.  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان سجل 

المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه, ول  ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات  المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة 

لهذا الغرض.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 4 شارع عمار بن ياسر -

1295 - شركة دار السفر للحاق العمالة المصرية بالخارج والداخل شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

فى   28-02-2023 برقم ايداع    17057 ورقم قيد  203536    مركز عام  عن الحاق العمالة المصرية 

للعمل بالخارج والداخل.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية 5 ش حامد نصار - شبين الكوم -
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1297 - صول لخدمات الكاترينج Soul شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2023-02-28 

برقم ايداع    17165 ورقم قيد  203540    مركز عام  عن -اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم الثابته و 

الكافتريات لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع  المأكولت و التيك اواى والوجبات 

الجاهزة  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - التوكيلت التجارية  * تلتزم الشركه باحكام 

القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس  الشركة اى حق فى 

مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما  ل يخل 

باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  - التوريدات العمومية  - المقاولت العامه والمتكامله والمتخصصه  - 

مقاولت اعمال التشييد والبناء  - تقديم خدمات العاشه )الكاترينج(  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الدقهلية شارع الجيش محطة خدمة 

بنزين وتموين مصر للبترول -حى شرق -المنصورة

1298 - فور اتش كى للمحاجر 4HK شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    

17197 ورقم قيد  203542    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  -التوريدات 

العمومية.  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -ادارة وتشغيل المحاجر والمناجم.  -التنقيب عن 

الخامات التعدينيه والمعادن واستخراجها.  -التصدير.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 32 - عمارة 94 - مشروع جاردينيا 

سيتى - طريق السويس
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1296 - بلك بيرى مول للمراكز التجارية شركة  رأس مالها 20,000,000.000 قيدت فى   2023-02-28 

برقم ايداع    17058 ورقم قيد  203537    مركز عام  عن : نشاط داخل قانون 72 لسنة 2017  - اقامه 

وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكيه  -اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع خراطيم ومستلزمات الرى العاديه وبالتنقيط وقطع ووصلت بلستيكيه والرولت والكياس  

والعبوات والصناديق والنابيب والمواسير والخراطيم البلستيكيه  -اقامه وتشغيل مصنع للغزل والنسيج وتصنيع 

الملبس ودبغ الجلود  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون والورق  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه 

وتغليف العلف والسمده والمبيدات الحشريه السائله والبودره بكافه انواعهم  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنتجات الخشبيه  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء )فيما عدا خام الحديد والصلب وخام السمنت(  -

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزه اللكترونيه  -اقامه وتشغيل 

مصنع لفرز وتدريج وتشميع وحفظ وتبريد وتعبئه وتغليف الحاصلت الزراعيه والخضروات والفاكهه  -اقامه 

وتشغيل الثلجات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه والمنتجات الصناعيه والمواد الغذائيه ومحطات الحاويات  

وصوامع الغلل ويشمل ذلك تملك واستئجار الثلجات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه والمنتجات الصناعيه 

والمواد  الغذائيه وتبريدها او تجميدها ومحطات الحاويات وصوامع حفظ وتخزين الغلل  -اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع المخللت وعصر الزيتون وتصنيع الزيوت  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع اللت والمعدات الصناعيه 

وخطوط النتاج  -اعمال اداره التنفيذ للمشروعات الصناعيه ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف 

انشطتها واعاده الهيكله الفنيه  والداريه للمصانع  -انشاء البنيه الساسيه ومصادر البنيه الساسيه الخارجيه 

للمنطقه الصناعيه  -انشاء مبانى مصانع بالمنطقه الصناعيه تقدم جاهزه للمشروعات  - اداره المنطقه الصناعيه 

وصيانه المرافق والمنشات بداخلها  -التسويق والترويج لراضى المنطقه الصناعيه لجذب رؤوس الموال 

والمشروعات الصناعيه للمناطق الصناعيه  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع وحدات التكييف والتبريد 

والتجميد  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مفاتيح التوزيع والتحكم واللوحات الكهربائيه  -اقامه وتشغيل المراكز 

التجاريه بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده  -تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائيه والمجتمعات 

العمرانيه الجديده  -إقامة وتشغيل مطحن لطحن الحبوب  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس 

الجاهزة  -إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنظفات الصناعية 

والصابون السائل  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور والزيوت العطرية.  - اقامة وتشغيل مخبز الى.  - 

اقامة وتشغيل سلسل امداد في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  استصلح وتجهيز الراضي 

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين 

أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  

الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  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.  الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية 

والمناطق خارج الوادى القديم  : نشاط من خارج قانون 72 لسنة 2017  - ادارة المراكز التجارية  - اقامة 

وتنظيم المعارض )فيما عدا السياحية( والمؤتمرات مع اللتزام باستصدار التراخيص اللزمه لكل معرض على  

حده  • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة شقة 3 - الدور الثانى - الحى الول - الشروق -
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1299 - ستوفا للتوريدات العمومية STova شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2023-02-28 

برقم ايداع    17217 ورقم قيد  203543    مركز عام  عن - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث  - تجارة 

الثاث  - التوريدات العمومية  - التوكيلت التجارية  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى 

شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة G 41 -الدور الرضي - بارك مول - التجمع الخامس -

1300 - ايه جي - اي اس - ايه يو للستشارات EG-AS-EU FOR CONSULTING شركة  رأس 

مالها 300,000.000 قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    17220 ورقم قيد  203544    مركز عام  

عن تقديم خدمات الدعم الفني للشركات  تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات 

والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال  والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية 

لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص  عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال 

ولئحته التنفيذية ( .  التسويق اللكتروني عبر النترنت  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 17 شارع 210 - دجلة المعادي -

Centre 1301 - شركة مركز الستثمار المستدام فى أوروبا و الشرق الوسط وأفريقيا للستشارات و التنمية

Of Sustainable Investment in EMEA -CSI-EMEA شركة  رأس مالها 25,000.000 قيدت 

فى   28-02-2023 برقم ايداع    17222 ورقم قيد  203545    مركز عام  عن -التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  -ادارة المشروعات والشراف على تنفيذها  مع مراعاه القرار 

الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و اجراءات الترخيص بها  -التوكيلت 

التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة 

غرضها إل بعد  الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام 

القوانين المنظمة لهذا  الغرض .  -تنظيم حملت التوعية و الحملت العلنية وورش العمل  -- تقديم 

الستشارات )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات  

المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة 

الشركات  العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته 

التنفيذية(  - إقامة و تنظيم المعارض و المؤتمرات و الحفلت العامة فيما عدا المعارض السياحية بشرط 

استصدار التراخيص  اللزمة لكل معرض على حده  - اقامة و تشغيل و ادارة مركز لعداد و تنمية و تدريب 

الموارد البشرية.  - تقديم خدمات رجال العمال من )فاكس- تصوير – تليفون – كتابة كمبيوتر (  -اعداد 

الدورات التدريبية  -اعادة الهيكلة الدارية للشركات  -تملك الوحدات الدارية و السكنية و الفندقية  - تاجير 

واستئجار المعدات و اللت بكافة انواعها و اشكالها ) فيما عدا التاجير التمويلى (  -تصميم وادارة المواقع 

اللكترونية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 9 ش المراء - العباسية -
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1302 - اتش تو ايه للستشارات العقارية H 2 A For Real Estate Consulting شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    17223 ورقم قيد  203546    مركز عام  عن 

التسويق العقارى  - تقديم الستشارات العقارية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة 

بالتقييم بمناسبة زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات 

العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( 

.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة 

محافظة القاهرة 118 شارع شركات البترول -

1303 - ادفرتايزنج ستيشن للتسويق اللكتروني Advertising station شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    17226 ورقم قيد  203547    مركز عام  عن تسويق وتصميم 

المواقع اللكترونية  التصدير  التسويق اللكتروني عبر النترنت  التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديوهات 

فيما عدا التصوير الفوتوغرافي تحت الماء  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 19 شارع تحسين فرغلى -

1304 - جلو كير للنظمه الطبيه Glo Care For Medical System شركة  رأس مالها 

2,000,000.000 قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    17231 ورقم قيد  203550    مركز عام  عن 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 

121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين  وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق 

فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص  اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل 

يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات 

العمومية  تجارة وتوزيع الجهزه الخاصه بالنظمه الطبية واكسسوارتها  تجارة وتوزيع مستحضرات التجميل 

وتصنيعها لدى الغير  تجارة وتوزيع المستلزمات الطبيه فيما عدا الدوية  تجارة وتوزيع الجهزه التعويضيه 

للمرضى  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 ( .  تجارة وتوزيع 

الكريمات المرطبه  - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف 

أنواعها .  - أعمال إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية 

وتشغيلها والتدريب عليها  .  - إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  - أعمال التوصيف 

والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  - أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  اقامة 

وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 83 شارع المرغني -
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1305 - قطن شوب لتجارة وتوزيع المراتب Cotton Shop شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

28-02-2023 برقم ايداع    17232 ورقم قيد  203551    مركز عام  عن تجارة وتوزيع المراتب.  التسويق 

اللكترونى عبر النترنت.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 184 - البنفسج 4 - التجمع الول -

1308 - فيول للبرمجيات FUEL SOFTWARE شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

28-02-2023 برقم ايداع    17235 ورقم قيد  203554    مركز عام  عن  انشطة داخل قانون السستثمار 

72 :  - صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير 

اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  - أعمال التوصيف 

والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  - التصالت وخدمات النترنت  

انشطة خارج قانون الستثمار 72 :   التسويق العقاري  التجارة اللكترونية عبر النترنت  مع افراد حسابات 

ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 2 -47 شارع حلمي حسن علي -

1309 - اصول جروب لريادة العمال Ossoul Group شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

28-02-2023 برقم ايداع    17246 ورقم قيد  203555    مركز عام  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار  

- حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال  الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة 

والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة  شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  . 356 لسنة 2008  أنشطة من خارج 

قانون الستثمار  - المقاولت العمومية وأعمال التشطيبات  - التسويق العقارى  مع افراد حسابات ماليه ومركز 

مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 214 أ جنوب الكاديمية أ - التجمع الخامس-

1310 - تلباك للتسويق العقارى TLPAC شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   28-02-2023 برقم 

ايداع    17249 ورقم قيد  203556    مركز عام  عن التسويق العقارى .  المقاولت العامة  التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 10 شارع عبده الحامولى - منطقة 12019 

- حى 12/11  التجمع الول-
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1311 - ان كونسبت للنباتات والزهور N Concept شركة  رأس مالها 1,850,000.000 قيدت فى   

28-02-2023 برقم ايداع    17251 ورقم قيد  203557    مركز عام  عن تشغيل وإدارة المطاعم 

والكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع المأكولت  والتيك اواى.  

تشغيل وإدارة وحدات الطعام المتنقلة.  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.  إقامة وتشغيل ملهى الطفال الترفيهية.  إقامة المشاتل.  تجارة النباتات والزهور ومستلزماتها.  إقامة 

وتنظيم المؤتمرات والحفلت العامة والمعارض عدا المعارض السياحية )بشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لكل  معرض على حدة(.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 8-21 ب شارع بهجت على -

1312 - برايت كيدز لصناعة الملبس Bright Kids شركة  رأس مالها 600,000.000 قيدت فى   

28-02-2023 برقم ايداع    17283 ورقم قيد  203558    مركز عام  عن انشطة داخل قانون الستثمار 72 

/ 2017 :   - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة بكافة انواعها للطفال )أولدي وبناتي( من القمشة 

المنسوجة وأقمشة  التريكو  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة   انشطة خارج قانون الستثمار 72 / 2017 :  - التصدير  مع اللتزام بافراد 

حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور الرضي ومحل بالدور 

الول - بالقطعة رقم 18 - بلوك 12 - السلم ثان

1313 - جرين هاند للمغذيات الزراعيه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   28-02-2023 برقم 

ايداع    17304 ورقم قيد  203559    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / 

التوريدات العمومية بالخص تجارة وتوريد وتوزيع جميع انواع  المخصبات والحاصلت الزراعية من الفواكه 

والعشاب والمحاصيل الزراعية  توريد جميع مستلزمات الند سكيب )طبيعى -صناعى(  توريد وتركيب 

شبكات الرى  توريد المستلزمات الزراعية  توريد جميع انواع المبيدات والمخصبات والمغذيات والسمده 

الكيماويه والطبيعية  تقديم الستشارات الزراعيه )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات 

المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة  رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة 

الشركات العاملة في مجال الوراق المالية  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته 

التنفيذية ( .  اعداد الدراسات الزراعية والتسويقية لمحاصيل الزراعية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة ابراج دلتا ستارز -البرج 3-

الدور الثانى -
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1314 - مون ليت انسينتيف للمؤتمرات MOONLIGHT INCENTIVE شركة  رأس مالها 

10,000.000 قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    17305 ورقم قيد  203560    مركز عام  عن إقامة 

وتنظيم المعارض )فيما عدا السياحية ( والمؤتمرات والحفلت العامة )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل  

معرض على حدة(.  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  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 .  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.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 14 ش الشيخ -
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1315 - هيرمس انفستمنت إى جى للتنمية العمرانية HERMES INVESTMENT EG شركة  رأس 

مالها 100,000,000.000 قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    17446 ورقم قيد  203562    مركز 

عام  عن  نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017: الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق 

النائية والمناطق خارج الوادى القديم.  -إقامة وتشغيل المراكز التجارية وسلسل المداد في المناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة -تجارة الجملة وتجارة التجزئة في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة -

تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق 

خارج  الوادي القديم (. -الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف, وتشمل: -الخدمات المتعلقة 

بالستكشاف البترولي.  -صيانة آبار البترول وتنشيطها.  -صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية.  -حفر آبار 

المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول.  -العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة.  -معالجة 

السطح من الترسيبات.  -الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج.  -إقامة أو إدارة محطات 

استقبال الغاز الطبيعي أو إعادة تغييزه أو إعداده للتوزيع  -مد خطوط شبكات الغاز من مواقع النتاج إلى مواقع 

الستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلت  المتخصصة أو النابيب, ول يشمل ذلك نقل البترول.  

-النشطة المرتبطة بالملحات الطبيعية أو الصناعية أو الملح الصخري.  -إقامة وتشغيل الفنادق الثابتة , ويخوت 

السفاري, والموتيلت, والشقق والجنحة الفندقية, والقرى -السياحية, والنشطة  المكملة أو المرتبطة بذلك سواء 

كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية, واستكمال المنشآت الخاصة بها  والتوسع فيها, على أل 

يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم, وأل  يزيد إجمالي 

مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع.   -إقامة أو 

   . )b.o.t( إدارة وتشغيل الجراجات متعددة الطوابق بنظام النشاء والتشغيل وإعادة التسليم سواء كانت تحت

سطح الرض أو فوقها وعدادات تنظيم انتظار السيارات بنظام .b.o.t  -إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس.  

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. 

ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق 

الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  : نشاط خارج قانون 72 لسنه 2017  -

تقديم الستشارات الهندسية.  -المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة والقيام باعمال التشطيبات والديكورات.  

-التوريدات العمومية والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  -ادارة المشروعات.  -الستيراد والتصدير والتوكيلت 

التجارية.  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل 

المستوردين  وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه, ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد 

الحصول على التراخيص  اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة 

لهذا الغرض.  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الجيزة 

مول اركان بلزا - مبنى 2 - الدور السادس

HARD ROCK TRADING EQUIPMENT  1316 - هارد روك لتجارة قطع غيار المعدات

PARTS شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    17451 ورقم قيد  

203563    مركز عام  عن تجارة قطع غيار اللت والمعدات الثقيلة.  تجارة أدوات القطع الصخرى.  

التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 1 تقسيم جمعية ضباط الشرطة - الدور الرابع - كورنيش النيل - المعصره
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1317 - ميخائيل حبيب ومحمود فهمى وشركائهم شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

28-02-2023 برقم ايداع    17546 ورقم قيد  203566    مركز عام  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار  

- اقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة داخليه علجية أو طبية 

بشرط أن  تقدم 10 % سنويا بالمجان من عدد السرة التي يتم شغلها  اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى 

الجراحة العامة بشرط أن تقدم 10 % سنويا بالمجان من الحالت التي يتم تقديم  الخدمة الطبية أو العلجية او 

التشخيصيه لها  - اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى الرعاية المركزة بشرط أن تقدم 10 % سنويا بالمجان 

من الحالت التي يتم  تقديم الخدمة الطبية أو العلجية او التشخيصيه لها  - اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص 

فى الشعة بشرط أن تقدم 10 % سنويا بالمجان من الحالت التي يتم تقديم الخدمة  الطبية أو العلجية او 

التشخيصيه لها  - اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى التحاليل الطبية بشرط أن تقدم 10 % سنويا بالمجان 

من الحالت التي يتم تقديم  الخدمة الطبية أو العلجية او التشخيصيه لها  - اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص 

فى حضانات الطفال وحديثى الولدة بشرط أن تقدم 10 % سنويا بالمجان من  الحالت التي يتم تقديم الخدمة 

الطبية أو العلجية او التشخيصيه لها  - اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى علج القلب ورعايته المركزة 

بشرط أن تقدم 10 % سنويا بالمجان من الحالت  التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلجية او التشخيصيه لها  

تجاره الجمله والتجزئه للمستلزمات الطبية )عدا الدوية( والجهزة الطبية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

الجديدة  أنشطة من خارج قانون الستثمار  - ادارة المراكز الطبية المتخصصة والعيادات الطبية التخصصية  - 

تقديم خدمات التمريض والعلج والخدمات الطبية المنزلية لرعاية المرضى وكبار السن  - صيانة الجهزة الطبية  

مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة 3 أ شارع حب الدين - الدور الثانى- حى السفارات -

1318 - سكاى سكريبر لدارة المشروعات Sky Scraper For Project Management شركة  رأس 

مالها 11,000,000.000 قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    17589 ورقم قيد  203567    مركز عام  

عن الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية.  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 

121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين  وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق 

فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص  اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل 

يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  إدارة المشروعات .  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 

2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  المقاولت العامة و 

المتكاملة والمتخصصة.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 13 شارع البرازيل -
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فروع الشركات

1 - بوليفارد للتنميه السياحيه   قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    9020 ورقم قيد   74380   فرعى  عن 

1  اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكملة او 

المرتبطة بها من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية 

 2  شراء وتقسيم وبيع الراضى وبناء وتمليك وتاجير واستغلل الوحدات السكنيه والداريه والتجاريه وامدادها 

بالمرافق اللزمه من مياه ومحطات صرف وكهرباء

 3  الستثمار العقارى 

 4  الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية 

 5  التوريدات العموميه 

 مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء  رقم 350 لسنة 2007و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه 

رق م 356 لسنه 2008    

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .

 ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة البحر الحمر 

افتتاح فرع / باعنوان الكائن بمركز مرسي وزر-قطاع القصير

2 - سمايل تورستيك اند تكنولوجي   قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    8945 ورقم قيد   134199   

فرعى  عن غرض الشركة هو : 1  التسويق اللكتروني 2   حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال   

3التوريدات العمومية 4   تقديم خدمات رجال العمال 5  ادارة المطاعم والكافيهات 6  ادارة البازارات 7   تنفيذ 

رحلت السفاري والرحلت البحرية والكوا سنتر ومراكز الغطس 8  النقل البريللركاب 9 التعاقد مع شركات 

السياحة ذات الترخيص السياحيوشركات خدمات الطيران والمطارات لتنفيذ خدمات الكاترينج والخدمات 

اللكترونية 

10 اقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات ) شرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض علي حدة( 11 الدارة 

والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقري السياحية مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 

لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقية ووفقا لما ورد بموافقة واجراءات التراخيص بها. 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 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 .  بجهة محافظة البحر الحمر افتتاح فرع / مركز النشطه البحريه )الكوا سنتر-سمايل 

اكوا كلوب( واللعاب المائيه الكائنه فندق ابو سومه للتنميه السياحيه بشبه الجزيره ابو سومه

3 - الشركه الفرنسيه للسيارات   قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    8982 ورقم قيد   139804   فرعى  

عن تعديل النشاط ليصبح : الستيراد والتصدير   تجارة السيارات   اقامه وتشغيل وادارة محطات تموين السيارات  

بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع / باعنوان 853 الكائن شارع  بور سعيد
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4 - بيو بيراميدز بيوتك   قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    9079 ورقم قيد   151746   فرعى  عن 

انشطةداخل قانون الستثمار 2017/72:

  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع السمدة الحيوية والمبيدات الحيوية واضافات العلف والمكملت الغذائية والبذور

ومستلزمات النتاج الزراعي والحيواني

تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. 

ويشترط

في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع  وأن تستخدم طرق الري 

الحديثة فى

الستزراع وليس الري بطريق الغمر

فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقراررئيس الجمهوريةرقم 356 لسنة 

2008

الهندسه الوراثيه في المجالت النباتيه والحيوانيه

انشطة خارج قانون الستثمار 2017/72:

  التصدير

  التوكيلت التجارية

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس 

الشركة

اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما 

ل يخل

باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.

مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهةباعمالها

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية افتتاح فرع/ الكائن شارع مقر ملك جمعيه تل للتنميه الجتماعيه ومقرها - 

تل امام مركز شرطه تل
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5 - بيو بيراميدز بيوتك   قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    9076 ورقم قيد   151746   فرعى  عن 

انشطةداخل قانون الستثمار 2017/72:

  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع السمدة الحيوية والمبيدات الحيوية واضافات العلف والمكملت الغذائية والبذور

ومستلزمات النتاج الزراعي والحيواني

تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. 

ويشترط

في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع  وأن تستخدم طرق الري 

الحديثة فى

الستزراع وليس الري بطريق الغمر

فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقراررئيس الجمهوريةرقم 356 لسنة 

2008

الهندسه الوراثيه في المجالت النباتيه والحيوانيه

انشطة خارج قانون الستثمار 2017/72:

  التصدير

  التوكيلت التجارية

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس 

الشركة

اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما 

ل يخل

باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.

مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهةباعمالها

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية افتتاح فرع / الكائن في شارع عبد العزيز حبيب

6 - صناعات الفيبر المسلح   قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    8973 ورقم قيد   156670   فرعى  عن 

غرض الشركة . أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  إقامة وتشغيل مصنع:  لتصنيع ماكينات وخطوط النتاج 

للسياخ الفايبر المسلح وشبكاته واليافه وتجديدها . لتصنيع مواد تدعيم الخرسانات من الكربون وغيرها وتجديدها. 

انتاج اسياخ الفايبر المسلح وشبكاته بجميع اقطاره من اليافه الزجاجية, وانتاج الياف البولي بروبلين بأنواعه 

المختلفة  أنشطة من خارج قانون 72 لسنة 2017 . التوكيلت التجارية   وتلتزم الشركة بأحكام القانون 120 

لسنة 1982 في شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها ال بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا 

الغرض.  تقديم خدمات الصيانة لخدمات الشركة . تجارة خامات النتاج من الفايبر وكيماوياته  مع اللتزام بإفراد 

حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار. وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية, ويشترط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة ان 

تشترك باي 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 ان تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها طبقا لحكام القانون.  بجهة 

محافظة القاهرة افتتاح فرع / القطعه 23و24 بامنطقه الصناعيه الرابعه
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7 - فلورينس لصناعة الملبس FLOURNCS FOR CLOTHES INDUSTRY   قيدت فى   

01-02-2023 برقم ايداع    8888 ورقم قيد   175099   فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس 

الجاهزة والطباعة عليها وتطريزها وصناعة الغزل والنسيج والخيوط بكافة أنواعها.يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها 

و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة الغربية افتتاح فرع / الوحده التجاري رقم -

) G9( بالطابق الرضي - الكائن بالمركز التجاري الترفيهي العروبه مول- بطريق طنطا - المحلة الكبري - مدينة 

طنطا -

8 - الشركه العربيه لتجاره العود   قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    8872 ورقم قيد   175824   فرعى  

عن التجاره العامه فيما هو مسموح به قانونا و على الخص تجاره العود  و العطورات الشرقيه . وذلك دون 

الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 

. ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي 

قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الغربية افتتاح فرع / باعين رقم )G104( والكائن بامجمع التجاري 

مول طنطا

9 - واي جي للتجارة   قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    8956 ورقم قيد   182354   فرعى  عن تجارة 

الحذية والمنتجات الجلدية والملبس الجاهزة  التصنيع لدى الغير  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين  

وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص  اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 

افتتاح فرع / الوحده رقم)13(بالدور الول مول طلعت حرب -30ش طلعت حرب
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10 - جوهر ستيل لتجارة وتشكيل المعادن   قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    9083 ورقم قيد   

193482   فرعى  عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون 

رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال  الوكاله التجاريه 

, ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها  

من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح 

به قانونا وعلى الخص تجارة المعادن وتجارة الحديد والسمنت. اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن 

وتصنيع الجمالونات وتصنيع مواسير صلب ملحومة طوليا من صاج مسحوب على  البارد والساخن بجميع اشكالها 

وانواعها واقطارها المختلفة وتقطيع وتشريح وتعريج الصاج بجميع اشكالة وأنواعه وتصنيع هياكل  معدنية 

وشدادات وسقالت واسقف وابراج وحوائط جاهزة معدنية وأعمدة انارة معدنية وتصنيع الخزانات المعدنية 

المتنوعة  وتصنيع ستائر وشيش معدني وهياكل معدنية للعلنات وهياكل صوبات زراعية من حديد وتصنيع 

المنتجات المعدنية المتنوعة  وتصنيع اكسسوارات معدنية للمباني والثاث وتصنيع المسامير والصواميل المعدنية 

وفتايل من الحديد ومسامير قلوظ من حديد  وجوايط وتصنيع أعمدة معدنية )اكسات( متنوعة وتصنيع نواقل 

حراكة وأجزاء معدنية للسيور وجلب وتصنيع قواعد وأكسات  للمعدات الثقيلة وتصنيع أجزاء معدنية للوناش )

جلب   اكسات عجل(  المقاولت المعدنية للكباري والمباني . التوريدات العمومية  وذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز 

للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها 

على تحقيق  غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  

لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها  بجهة محافظة القليوبية افتتاح فرع : الكيلو 14 طريف مصر 

اسكندرية الزراعى - بحوض المتعرض 36 الشرقى - يمين مدخل العوادم

11 - كورنر تو لدارة المطاعم   قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع    9172 ورقم قيد   104862   فرعى  

عن اقامه وتشغيل وادارة المطاعم الثابته

   التوكيلت التجاريه 

   استغلل العلمات التجارية ) فرانشيز ( 

   توريدات المواد الغذائيه  

 تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 وتعديلته فى شأن تنظيم أعمال الوكاله التجاريه   ولينشئ 

تأسيس الشركة أى حق فى مزاوالة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاوالة غرضها من 

الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .

 ويجوز ل لشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات 

السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة القليوبية افتتاح فرع/ 

وحده )A107( الدور الرضي مبنى A العبور مول - مدينة العبور
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12 - فيس اند بدى كير للتوريدات العمومية   قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع    9391 ورقم قيد   

157368   فرعى  عن غرض الشركه : توريد الوجبات الجاهزه للمستشفيات  _   تقديم خدمات الضيافه )

الكاترينج(  اقامة وتشغيل وادارة المستشفيات المتخصصه او المتكامله او العامه والقوافل الطبيه   اقامة وتشغيل 

وادارة مركز تجميل للعنايه بالبشره والشعر والجسم )بيوتى سنتر (  التوريدات العموميه _  المقاولت العامه 

والمتخصصه  تشغيل سيارات السعاف _  اقامة وتشغيل وحدات الطعام المتنقله  _ زراعة واستصلح الراضى 

وانتاج الخضروات والفواكه وغيرها بكافة انواعها للبيع فى السوق المحليه والتصدير  _ تجارة السمده والدويه 

اللزمه للزراعات الحديثه  _تربية جميع انواع الحيوانات الليفه والطيور وبيعها فى السوق المحلى وتصديرها _  

ادارة الفنادق والبنسيونات والغرف الفندقيه وتقديم الخدمات للمصريين والجانب اللزمه لذلك _  تقديم خدمات 

العلج الطبيعى ورياضة بعد التأهيل الطبى وحالت الستشفاء بعد العمليات وذلك دون الخلل باحكام القوانين 

واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركه ان تشترك 

باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى تعاونها على تحقيق غرضها 

فى مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة 

)Tonus Club القاهرة افتتاح فرع/ شقه 18-2 شارع عمر بن الخطاب - مصر الجديده )طونس كلوب

13 - فيس اند بدى كير للتوريدات العمومية   قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع    9387 ورقم قيد   

157368   فرعى  عن غرض الشركه : توريد الوجبات الجاهزه للمستشفيات  _   تقديم خدمات الضيافه )

الكاترينج(  اقامة وتشغيل وادارة المستشفيات المتخصصه او المتكامله او العامه والقوافل الطبيه   اقامة وتشغيل 

وادارة مركز تجميل للعنايه بالبشره والشعر والجسم )بيوتى سنتر (  التوريدات العموميه _  المقاولت العامه 

والمتخصصه  تشغيل سيارات السعاف _  اقامة وتشغيل وحدات الطعام المتنقله  _ زراعة واستصلح الراضى 

وانتاج الخضروات والفواكه وغيرها بكافة انواعها للبيع فى السوق المحليه والتصدير  _ تجارة السمده والدويه 

اللزمه للزراعات الحديثه  _تربية جميع انواع الحيوانات الليفه والطيور وبيعها فى السوق المحلى وتصديرها _  

ادارة الفنادق والبنسيونات والغرف الفندقيه وتقديم الخدمات للمصريين والجانب اللزمه لذلك _  تقديم خدمات 

العلج الطبيعى ورياضة بعد التأهيل الطبى وحالت الستشفاء بعد العمليات وذلك دون الخلل باحكام القوانين 

واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركه ان تشترك 

باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى تعاونها على تحقيق غرضها 

فى مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة 

القاهرة افتتاح فرع/ محلين ارقام 23,1 بالعقار رقم )5( شارع المقريزي بالزمالك - قصر النيل )باروت جلكسي 

)Parrot Galaxy
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14 - ممدوح مجدي محمد عوض وشريكه   قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع    9447 ورقم قيد   

201953   فرعى  عن أنشطة داخل ق72 لسنة 2017 :

 صناعة تكنلوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز 

البيانات وانشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنلوجي.

 أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.

 أعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وأنشاء قواعد البيانات وتعلم المعلومات اللكترونية  وتشغيلها والتدريب 

عليها.

 إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنلوجيا المعلومات.

 أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات.

 تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول المعلومات.

 النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيلنات الى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة 

المحتوى العلمي والثقافي والفني.

 انشطة خارج 72 لسنة 2017 :

 تقديم خدمات التعليم عن بعد.

تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  وفي حالة  عدم إلتزام 

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 مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة 

الجيزة شقة رقم 9 - عمارة 14- عمارات الشرطة مدينة الفردوس - حدائق أكتوبر - .

15 - ممدوح مجدي محمد عوض وشريكه   قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع    9447 ورقم قيد   

201953   فرعى  عن أنشطة داخل ق72 لسنة 2017 :

 صناعة تكنلوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز 

البيانات وانشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنلوجي.

 أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.

 أعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وأنشاء قواعد البيانات وتعلم المعلومات اللكترونية  وتشغيلها والتدريب 

عليها.

 إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنلوجيا المعلومات.

 أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات.

 تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول المعلومات.

 النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيلنات الى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة 

المحتوى العلمي والثقافي والفني.

 انشطة خارج 72 لسنة 2017 :

 تقديم خدمات التعليم عن بعد.

تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  وفي حالة  عدم إلتزام 

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 مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة 

القاهرة وحدة رقم 116 بالدور الول بالمبنى رقم 7 الكائن بالقطعة رقم 36 ) الجامعة البريطانية ( بالحى الخامس

Page 480 of 1644 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

16 - الجاردن كافيه   قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    9600 ورقم قيد   85398   فرعى  عن غرض 

الشركة هو :اقامه وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات الثابته , تقديم وتوريد خدمة الغذية والمشروبات والضيافة 

العامة والكاترينج بانواعها , ادارة وتشغيل القاعات والصالونات وصالونات كبار الزوار ورجال العمال 

والشخصيات العامة والتجارة العامة والتوريدات العمومية , وتقديم الخدمات والستشارات اللوجستية وتقديم خدمات 

الستقبال والمساعدة والضيافة بانواعها ,  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتغليف وتجهيز وتعبئة اغذية ومشروبات 

ومواد غذائية .  تصنيع وتغليف وتجهيز وتعبئة اغذية ومشروبات ومواد غذائية .  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية  وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها والتى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد 

تعاونها على تحقيق غرضها فى مصراو فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة اوتشتريها او 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة البحر الحمر افتتاح فرع/ المحل رقم 

A51017 - والبالغ مساحته )170.00م2( - كورنيش بورت غالب - مرسى علم

17 - توجزر جروب للستشارات )TOGETHR GROUP FOR CONSULTING_)PET(   قيدت 

فى   05-02-2023 برقم ايداع    9877 ورقم قيد   165257   فرعى  عن تقديم الستشارات)فيما عندما يتعلق 

باسواق الوراق الماليه وكذا للستشاره القانونيه والستشاره والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه وزياده راس المال 

والستحواذ وكذلك وكذلك اشاره الماليه عن الوراق الماليه لنشطه الشركات العامله في مجال الوراق الماليه 

المنصوصه عليها في الماده 27 من قانون سوق المال ولئحته التنفيذيه (  اعداد دراسات الجدوى للمشروعات  

اعمال التخليص الجمركي  التوريدات العموميه  المقاولت العامه والنشاءات  التصدير  اقامه وتشغيل مصنع 

للتعبئه جميع انواع الزيوت والمنظفات  بيع وشراء واستصلح وتقسيم واستئجار وتاجير الراضي الزراعيه مع 

مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشاره استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه 

ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال 

شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها على تفتيت ظروفها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  بجهة محافظة المنوفية الوحده رقم 

F 205 سيتي مول الدور الثاني علوي

18 - توجزر جروب للستشارات )TOGETHR GROUP FOR CONSULTING_)PET(   قيدت 

فى   05-02-2023 برقم ايداع    9879 ورقم قيد   165257   فرعى  عن غرض الشركة هو :  تقديم 

الستشارات ) فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات 

المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة 

الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته 

التنفيذية (     اعداد دراسات الجدوى للمشروعات .                          اعمال التخليص الجمرکى .    التوريدات 

العمومية .    المقاولت العامة و النشاءات .    التصدير .    اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة جميع انواع الزيوت و 

المنظفات .    بيع وشراء واستصلح واستزراع وتقسيم واستئجار وتأجير الراضي الزراعية .    بيع وشراء 

واستئجار وتأجير وتجهيز المساحات المكتبية الدارية الفردية والمشتركة ) فيما عدا التأجير التمويلي ( .  مع 

مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترك باى 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 و ذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة 124 شارع 

الشيخ غراب الدور السابع
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19 - فودكس العالميه للغذية والمشروبات   قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    9514 ورقم قيد   

التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا  167216   فرعى  عن 

اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة والمتنقلة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و   

تقديم جميع أنواع المأكولت و التيك اواى

التوكيلت التجارية   

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة  غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة 

لهذا الغرض  .

استغلل العلمات التجارية )الفرانشايز(  

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 مول كايرو فيستيفال مول سيتى الوحدة رقم 55 - منطقة النافورة

25 - بانوراما لخدمات طب السنان . )ش.م.م(   قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    9726 ورقم قيد   

اقامه وتشغيل مركز طبي متخصص في اشعة السنان  بشرط أن  202045   فرعى  عن غرض الشركة :    1-

تقدم 10 % سنويا بالمجان من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلجية او التشخيصيه لها.  وذلك دون 

الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 

.  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي 

قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة البحيرة برج عرابي باشا امام عمر افندي الدور السادس -

26 - بانوراما لخدمات طب السنان . )ش.م.م(   قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    9726 ورقم قيد   

اقامه وتشغيل مركز طبي متخصص في اشعة السنان  بشرط أن  202045   فرعى  عن غرض الشركة :    1-

تقدم 10 % سنويا بالمجان من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلجية او التشخيصيه لها.  وذلك دون 

الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 

.  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي 

قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الغربية إضافة فرع للشركة الكائن فى   شقة بالدور السادس علوى ببرج 

الياسمين شارع الجيش قسم كفر الزيات
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20 - الما هيلث للتكنولوجيا ALMA HEALTH   قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    9497 ورقم قيد   

178045   فرعى  عن غرض الشركه هو اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف انواعها.  /اعمال 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 الحسابات وبالوسائل اللكترونية   /إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها/ 

اعمال التوصيف والتصميم لشبكات  المعلوماتية والليكترونية ونقل وتداول البيانات./تنفيذ وإدارة شبكات نقل 

وتداول البيانات.  0انشاء حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال/ إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد 

الباحثين ومراكز نقل البيانات  تكنولوجيا المعلومات/   إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة 

في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها   _  إدارة الصيدليات    / أنهاء أجراءات تسجيل علمات تجارية 

تخص أدوية ومستحضرات طبية عالمية او محلية لتكون خاضعة لملكية وإدارة الشركة في جمهورية مصر العربية   

/  ادارة  معامل تحاليل طبية و صيانة اجهزة معامل تحاليل طبية  وتوريد محاليل  و أجهزة طبية للمعامل  /  اعداد 

برامج الرعاية الطبية فيما عدا الوساطة التأمينية والتأمين الصحي    / ادارة  وتشغيل وامتلك العيادات الطبية 

المتخصصة حسب القوانين السارية في جمهورية مصر العربية  /  التجارة الليكترونية عبر النترنت.  /  انشاء 

وبرمجة  وأدارة المواقع والتطبيق الليكترونية / تقديم الخدمات الطبية كافة من خلل التطبيقات والبرامج عبر 

النترنت مع مراعاة الحصول علي التر اخيص اللزمة    / الدعاية والعلن بكافة الوسائل  المسموعة والمقرؤة 

والمرئية من خلل البرامج والتطبيقات التابعة للشركة او التعاقد معها/  اعمال التوصيف والتصميم التكنولوجي 

للقطاع الطبي بكافة انواعه الطب البشري والمعامل الطبية والصيدليات0 وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطةيجوز للشركه ان تشترك 

بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج  فيها أو تشتريها اوتلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.  

بجهة محافظة القاهرة 4 عمارات اول مايو

21 - الما هيلث للتكنولوجيا ALMA HEALTH   قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    9509 ورقم قيد   

178045   فرعى  عن غرض الشركه هو اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف انواعها.  /اعمال 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 الحسابات وبالوسائل اللكترونية   /إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها/ 

اعمال التوصيف والتصميم لشبكات  المعلوماتية والليكترونية ونقل وتداول البيانات./تنفيذ وإدارة شبكات نقل 

وتداول البيانات.  0انشاء حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال/ إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد 

الباحثين ومراكز نقل البيانات  تكنولوجيا المعلومات/   إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة 

في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها   _  إدارة الصيدليات    / أنهاء أجراءات تسجيل علمات تجارية 

تخص أدوية ومستحضرات طبية عالمية او محلية لتكون خاضعة لملكية وإدارة الشركة في جمهورية مصر العربية   

/  ادارة  معامل تحاليل طبية و صيانة اجهزة معامل تحاليل طبية  وتوريد محاليل  و أجهزة طبية للمعامل  /  اعداد 

برامج الرعاية الطبية فيما عدا الوساطة التأمينية والتأمين الصحي    / ادارة  وتشغيل وامتلك العيادات الطبية 

المتخصصة حسب القوانين السارية في جمهورية مصر العربية  /  التجارة الليكترونية عبر النترنت.  /  انشاء 

وبرمجة  وأدارة المواقع والتطبيق الليكترونية / تقديم الخدمات الطبية كافة من خلل التطبيقات والبرامج عبر 

النترنت مع مراعاة الحصول علي التر اخيص اللزمة    / الدعاية والعلن بكافة الوسائل  المسموعة والمقرؤة 

والمرئية من خلل البرامج والتطبيقات التابعة للشركة او التعاقد معها/  اعمال التوصيف والتصميم التكنولوجي 

للقطاع الطبي بكافة انواعه الطب البشري والمعامل الطبية والصيدليات0 وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطةيجوز للشركه ان تشترك 

بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج  فيها أو تشتريها اوتلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.  

بجهة محافظة القاهرة العقار رقم )12( شارع مبارك تقسيم اسماء فهمى ارض الجولف
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22 - الما هيلث للتكنولوجيا ALMA HEALTH   قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    9505 ورقم قيد   

178045   فرعى  عن غرض الشركه هو اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف انواعها.  /اعمال 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 الحسابات وبالوسائل اللكترونية   /إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها/ 

اعمال التوصيف والتصميم لشبكات  المعلوماتية والليكترونية ونقل وتداول البيانات./تنفيذ وإدارة شبكات نقل 

وتداول البيانات.  0انشاء حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال/ إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد 

الباحثين ومراكز نقل البيانات  تكنولوجيا المعلومات/   إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة 

في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها   _  إدارة الصيدليات    / أنهاء أجراءات تسجيل علمات تجارية 

تخص أدوية ومستحضرات طبية عالمية او محلية لتكون خاضعة لملكية وإدارة الشركة في جمهورية مصر العربية   

/  ادارة  معامل تحاليل طبية و صيانة اجهزة معامل تحاليل طبية  وتوريد محاليل  و أجهزة طبية للمعامل  /  اعداد 

برامج الرعاية الطبية فيما عدا الوساطة التأمينية والتأمين الصحي    / ادارة  وتشغيل وامتلك العيادات الطبية 

المتخصصة حسب القوانين السارية في جمهورية مصر العربية  /  التجارة الليكترونية عبر النترنت.  /  انشاء 

وبرمجة  وأدارة المواقع والتطبيق الليكترونية / تقديم الخدمات الطبية كافة من خلل التطبيقات والبرامج عبر 

النترنت مع مراعاة الحصول علي التر اخيص اللزمة    / الدعاية والعلن بكافة الوسائل  المسموعة والمقرؤة 

والمرئية من خلل البرامج والتطبيقات التابعة للشركة او التعاقد معها/  اعمال التوصيف والتصميم التكنولوجي 

للقطاع الطبي بكافة انواعه الطب البشري والمعامل الطبية والصيدليات0 وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطةيجوز للشركه ان تشترك 

بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج  فيها أو تشتريها اوتلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.  

بجهة محافظة القاهرة العقار رقم )16( شارع النزهة الدور الول علوى عمارات رابعة الستثمارى قسم اول مدينة 

نصر

23 - النتونيل لتقديم الوجبات الغذائية   قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    9648 ورقم قيد   180320   

فرعى  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم الوجبات الغذائية والمشروبات )عدا الكحولية(  

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ رقم مساحة الرض 

الخاليه )T1( بمول ليفين سكوير بالقطعه رقم 3 بالتجمع الول - منطقة المستثمرين الشماليه - القاهره الجديده

24 - البيلي للصناعات الهندسية   قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    9754 ورقم قيد   182426   فرعى  

عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج وصناعة المنسوجات  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وسحب 

قطاعات والواح الومنيوم "اللوميتال"  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع / 728 /3 بالمنطقة الصناعية 800فدان
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27 - ريدنجتون للتوزيع   قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    10050 ورقم قيد   103399   فرعى  عن 

غرض الشركة / بيع وتوزيع وإستيراد وصيانة أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها وقطع الغيار الخاصة بها تجارة وتوزيع 

أجهزة الهواتف المحمولة ) الموبايل( وأجهزة الكمبيوتر اللوحي ) التابلت(تصميم وتطوير برامج الكمبيوتر 

والمعدات اللزمة للمراكز الخدمية اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية الستيراد 

ش التوريدات العمومية تلتزم  والتصدير والتوكيلت التجارية التجارة العامة والتوزيع لكا ما هو مسموح به قانونا

الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية والقانون رقم 121 لسنة 

1982 في شأن سجل المستوردين مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة للممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمالش شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج 

كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السابقة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية  

بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع اداري/ الدور الرضي على مساحة 100 متر والدور الول فوق الرضي 16 

شارع كابول قطعه 18 بلوك 39 - مدينة نصر

28 - شركة العرفة للتوريدات العمومية)ش.ذ.م.م(   قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    10124 ورقم قيد   

128314   فرعى  عن غرض الشركة هو : تجارة والتوريدات العمومية وعلى الخص توريد العطارة والحبوب 

الزراعية والبن والمكسرات وزيوت وكريمات طبيعية وصناعية والفواكه المجففة والتمور   نشاط تصنيع لدى 

الغير   تحميص وطحن بن وبيع بن وتقديم مشروبات بن  بجهة محافظة القاهرة محل رقم b1 بالمركزالتجارى 

ارابيسك مول السوق ضمن المنطقة التجارية المفتوحة بالخدمات القليمية بمدينة مدينتى

29 - سي . بي . اس فارما   قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    10091 ورقم قيد   149482   فرعى  

عن غرض الشركة : تجارة والمستلزمات الطبية والصحية والمواد الكيماوية ومستحضرات التجميل وكافة 

احتياجات الصيدليات . التصنيع الكلى او الجزئى لدى الغير للدوية البشرية والمكملت الغذائية والمستهلكات 

الكبية ومستحضرات وادوات التجميل والعناية بالصحة . اداره الصيدليات ومخازن الدوية .  التجارة العامة فى 

كل ما هو مسموح به . 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 بأعمالها التى تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها ان 

تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ صيدلية د/مي 

محسن والكائنه ب محل )1-2( قطعه 21 القطاع الرابع - مول امريكانا بلزا - التجمع الخامس

30 - سي . بي . اس فارما   قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    10097 ورقم قيد   149482   فرعى  

عن غرض الشركة : تجارة والمستلزمات الطبية والصحية والمواد الكيماوية ومستحضرات التجميل وكافة 

احتياجات الصيدليات . التصنيع الكلى او الجزئى لدى الغير للدوية البشرية والمكملت الغذائية والمستهلكات 

الكبية ومستحضرات وادوات التجميل والعناية بالصحة . اداره الصيدليات ومخازن الدوية .  التجارة العامة فى 

كل ما هو مسموح به . 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 بأعمالها التى تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها ان 

تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ صيدلية د/ مينا 

ثروت والكائنه ب محل رقم )4( ميدان الزهراء - منطقة شرق مدينة نصر خدمات الوطنيه

31 - جاسر مجدى محمد فتحى وشركاه   قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    10167 ورقم قيد   187980   

فرعى  عن : -انشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  تجارة الجملة والتجزئة في المناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة للمواد الغذائية والمشروبات.  : -انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  

تشغيل منفذ لبيع المشروبات الساخنه.  - مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على 

حدة.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع / مشروع منافذ بالسور الخلفى لمسجد ودار مناسبات الشرطة 

-التجمع الول - القاهرة الجديدة
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32 - ماسيف فورنيتشر للثاث   قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    9892 ورقم قيد   189692   فرعى  

عن : نشاط من داخل قانون 72 لسنة 2017  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث الخشبى بكافة انواعه  : نشاط 

من خارج قانون 72 لسنة 2017  اقامة وادارة وتشغيل معارض الثاث الخشبى والمعدنى )مع اللتزام باستصدار 

التراخيص اللزمه لكل معرض على حده(  • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع / القطعة رقم 246 أ بمنطقة الصناعات الكهربائية والهندسية - شمال 

طريق القطامية - العين السخنة - التجمع الثالث

33 - المبتكرة للثاث   قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    10189 ورقم قيد   191010   فرعى  عن 

تجارة الثاث بكافة انواعه واشكاله.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ 2 شارع ال 15 التروللي تقسيم ابو رجيله - السلم

34 - سوبر ماركت نجمة المقطم   قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    10053 ورقم قيد   200988   

فرعى  عن تجارة منتجات البقالة بأنواعها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ العقار رقم 79 محل رقم 1 شركة الدلتا صبحي 

حسين - المقطم

35 - تساهيل للتمويل ش.م.م   قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    10439 ورقم قيد   84209   فرعى  

عن غرض الشركة   التمويل متناهى الصغر والتأجير التمويلى متناهى الصغر و تمويل المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة . مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى 

تزاول أعمال  شبيه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن 

تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريه أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة 

الغربية افتتاح فرع/ كامل مساحه الدور الرضي )متصلين كوحده واحده ( والكائن بالعقار الكائن شارع المعهد 

الديني منطقة مجمع المدارس بجوار مكتب البريد - تفهنا العزب - مركز زفتى

36 - تساهيل للتمويل ش.م.م   قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    10441 ورقم قيد   84209   فرعى  

عن غرض الشركة   التمويل متناهى الصغر والتأجير التمويلى متناهى الصغر و تمويل المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة . مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى 

تزاول أعمال  شبيه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن 

تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريه أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة 

الغربية افتتاح فرع/ كامل مساحة دور الميزانين )غير مقسم بحوائط/ مدخل خاص( والكائن بالعقار الكائن القرشيه 

مبنى الصلح الزراعي - طريق شبشير/ الحصه القرشيه - مركز السنطه
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37 - فيلوباتير بالس كوربوريشن للتوكيلت التجارية   قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    10335 ورقم 

قيد   97289   فرعى  عن الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   تجارة الساعات والهدايا والكسسوارات 

وكل مايتعلق بهذا النشاط   استيراد وتجارة السيارات بكافة انواعها  استيراد المشغولت الذهبية والمعادن الثمينة 

واستيراد وتجارة الملبس واستيراد وتجارة الثاث والنشاط العلنى الذى يخدم غرض الشركة   تجارة عامة   

 تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين 

وتنظيم أعمال الوكاله التجاريه   ولينشئ تأسيس الشركة أى حق فى مزاوالة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاوا لة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .

 ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح 

فرع / المحل رقم )38( - الدور الثالث ضمن المركز التجارى المتكامل المسمى ) FP ICON ( - التسعين 

الجنوبى - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة

38 - فيلوباتير بالس كوربوريشن للتوكيلت التجارية   قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    10346 ورقم 

قيد   97289   فرعى  عن الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   تجارة الساعات والهدايا والكسسوارات 

وكل مايتعلق بهذا النشاط   استيراد وتجارة السيارات بكافة انواعها  استيراد المشغولت الذهبية والمعادن الثمينة 

واستيراد وتجارة الملبس واستيراد وتجارة الثاث والنشاط العلنى الذى يخدم غرض الشركة   تجارة عامة   

 تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين 

وتنظيم أعمال الوكاله التجاريه   ولينشئ تأسيس الشركة أى حق فى مزاوالة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاوا لة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .

 ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح 

فرع / المحل رقم )32( - الدور الثالث ضمن المركز التجارى المتكامل المسمى ) FP Icon ( - التسعين الجنوبى 

- التجمع الخامس - القاهرة الجديدة

44 - بريمير ستار لخدمات الكاترينج   قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    10266 ورقم قيد   164439   

فرعى  عن اقامة وتشغيل وتجهيز المطاعم الثابته لتقديم الوجبات السريعة. مقاولت تجهيز الحفلت العامة 

والمناسبات. تقديم خدمات الكاترينج.وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما 

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع / 

الوحدة رقم )T10( - مول ليفين سكوير - بالقطعة رقم 3 بالتجمع الول - منطقة المستثمرين الشمالية - القاهرة 

الجديدة
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45 - بريمير ستار لخدمات الكاترينج   قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    10275 ورقم قيد   164439   

فرعى  عن اقامة وتشغيل وتجهيز المطاعم الثابته لتقديم الوجبات السريعة. مقاولت تجهيز الحفلت العامة 

والمناسبات. تقديم خدمات الكاترينج.وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما 

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة البحر الحمر افتتاح 

فرع / المنطقة الواقعة فى المارينا الجديدة ) mb17a -03.02 - الجونة - البحر الحمر (

39 - يونيتد جروسرز   قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    10548 ورقم قيد   99736   فرعى  عن  

غرض الشركة / تجارة المواد الغذائية وتجارة البقالة والياميش والحلويات الجافة والمثلجات والبقول والعطارة 

بالقطاعي والحلوى الجافة والجيلتي والمياه الغازية وأسماك وطيور مجمدة ولحوم وخضروات مجمدة وعصائر 

وحلوى من عجائن ومنتجات اللبان الطازجة وفواكه وخضراوات طازجة وبيع حبوب جافة. تجارة الجملة 

وتوريدات وبيع وتوزيع وتشغيل جميع أنواع المواد الغذائية بالجملة والبيع بالقطاعي بسعر الجملة والمياه الغازية 

والمعدنية والجيلتي والعصائر وجميع أنواع اللحوم المجمدة والطازجة والسماك المملحة وجميع الدوات المنزلية 

والكهربائية والدوات المدرسية ولعب الطفال والروائح والعطور ومستحضرات التجميل والمنظفات الصناعية 

والمبيدات الحشرية وبيع الطرشي بجميع أنواعه والستيراد والتصدير لكافة أنواع السلع المسموح بها قانونا  وبيع 

شرائط الكاسيت بكافة أنواعها وإضافة تصنيع حلوى من عجين وتصنيع الجبن وتصنيع وتجهيز اللحوم وتصنيع 

وتجهيز سمك مطهي وللشركة الحق في شراء وتملك الراضي بغرض تشييدها وبيعها وتأجيرها. وكذلك تملك 

العقارات بكافة أنواعها بغرض ممارسة نشاطها فيه أو بيعها كوحدات لحسابها أو لحساب الغير, وأيضا  تشغيلها 

وإدارتها وكذلك لها الحق في إبرام عقود بغرض صيانة العقارات والمباني المملوكة لها سواء تجارية وإدارية. بيع 

خطوط وأجهزة وإكسسوارات محمول. تعبئة وتغليف جميع المنتجات الغذائية وغير الغذائية والتجارة اللكترونية 

إقامة وتشغيل موقع إلكتروني وتطبيق الكتروني عبر النترنت.  ذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها 

مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر أوفي الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون ولئحته التنفيذية.   كل ما سبق مع مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007, وما 

ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ الكائن في المبنى التجاري 

شل اوت - ميدان الجامعه الفرنسيه - الحي الثامن - الشروق
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40 - يونيتد جروسرز   قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    10539 ورقم قيد   99736   فرعى  عن  

غرض الشركة / تجارة المواد الغذائية وتجارة البقالة والياميش والحلويات الجافة والمثلجات والبقول والعطارة 

بالقطاعي والحلوى الجافة والجيلتي والمياه الغازية وأسماك وطيور مجمدة ولحوم وخضروات مجمدة وعصائر 

وحلوى من عجائن ومنتجات اللبان الطازجة وفواكه وخضراوات طازجة وبيع حبوب جافة. تجارة الجملة 

وتوريدات وبيع وتوزيع وتشغيل جميع أنواع المواد الغذائية بالجملة والبيع بالقطاعي بسعر الجملة والمياه الغازية 

والمعدنية والجيلتي والعصائر وجميع أنواع اللحوم المجمدة والطازجة والسماك المملحة وجميع الدوات المنزلية 

والكهربائية والدوات المدرسية ولعب الطفال والروائح والعطور ومستحضرات التجميل والمنظفات الصناعية 

والمبيدات الحشرية وبيع الطرشي بجميع أنواعه والستيراد والتصدير لكافة أنواع السلع المسموح بها قانونا  وبيع 

شرائط الكاسيت بكافة أنواعها وإضافة تصنيع حلوى من عجين وتصنيع الجبن وتصنيع وتجهيز اللحوم وتصنيع 

وتجهيز سمك مطهي وللشركة الحق في شراء وتملك الراضي بغرض تشييدها وبيعها وتأجيرها. وكذلك تملك 

العقارات بكافة أنواعها بغرض ممارسة نشاطها فيه أو بيعها كوحدات لحسابها أو لحساب الغير, وأيضا  تشغيلها 

وإدارتها وكذلك لها الحق في إبرام عقود بغرض صيانة العقارات والمباني المملوكة لها سواء تجارية وإدارية. بيع 

خطوط وأجهزة وإكسسوارات محمول. تعبئة وتغليف جميع المنتجات الغذائية وغير الغذائية والتجارة اللكترونية 

إقامة وتشغيل موقع إلكتروني وتطبيق الكتروني عبر النترنت.  ذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها 

مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر أوفي الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون ولئحته التنفيذية.   كل ما سبق مع مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007, وما 

ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ )طريق السخنه( والكائن 

في الوحده رقم )e029( الكائنه بالمجمع التجاري - ديستركت فايف مول D5M الكائن على قطعة الرض الواقعه 

جنوب طريق العين السخنه بعد نفق وادي دجله باتجاه العين السخنه - قسم البساتين

41 - جو شات للخدمات التكنولوجيه   قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    10355 ورقم قيد   148197   

فرعى  عن تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقةبالتقييم 

بمناسبةزيادةرأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في 

مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية( .   تقديم 

خدمات الدعم الفنى   تحصيل الفواتير)دون التخصيم(   اقامة وتشغيل مراكز التصالت )كول سنتر( يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 

افتتاح فرع/ مبنى رقم 13 ش 294 بالمعادي الجديده
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42 - احمد فوزي محمود التلواني وشركاه   قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    10541 ورقم قيد   

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق  153388   فرعى  عن غرض الشركة:-   أنشطة داخل قانون 72 :-  -

الساسيه التي تجعلها قابله للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحه ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون 

الراضي مخصصه لغراض الستصلح والستزراع. وأن تستخدم طرق الري الحديثه في الستزراع وليس 

الري بطريق الغمر.   فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 وقرار رئيس 

تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو  الجمهوريه رقم 356 لسنه 2008.   -

التسمين أو اللحوم.   - تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج 

تخطيط وإقامه وتنمية المناطق العمرانيه في المناطق الصناعيه والمجتمعات  البيض أو التسمين أو اللحوم.   -

الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانيه  العمرانيه والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادي القديم.  -

الجديده والمنطق النائيه والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقه شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ماورد بقرار 

رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008.   - إقامة 

وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن والصناعات الهندسية.   - إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية.   - إقامة وتشغيل محطه لفرز وتدريج وتشميع  البلستيكيه.   -

وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية.   - إقامة وتشغيل الثلجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية 

والمنتجات الصناعية والمواد الغذائيه وتبريدها أو تجميدها.   - إقامة وتشغيل المراكز التجارية وسلسل المداد 

اقامة وتشغيل الفنادق الثابتة والموتيلت والشقق والجنحه  بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده .  -

الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو تجارية أو ثقافية 

واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحه الفندقية 

والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وأل يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف اجمالي المساحات 

المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع.  أنشطة خارج قانون 72 :-  - أنشطة البناء للسكان العائلي والداري 

والتجاري.   - إقامة وتشغيل وإدارة مدن اللعاب الترفيهية.  - إقامة وتشغيل محطة لخدمة وتموين السيارات.   

تنسيق الحدائق والطرق والميادين ) التطوير العقارى  - - إقامة وتشغيل مركز لخدمة وصيانة السيارات.  -

اللند سكيب (  مع أفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة 

محافظة المنوفية افتتاح فرع : مساحة من الرض الزراعية مقدارها )20فدان( عشرون فدان من قطعة ارض رقم 

)145 ب( بالمنطقة الجنوبية الشرقية

43 - نيو تركواز بالس لتجارة المجوهرات NEW TURQUOISE PALACE   قيدت فى   

07-02-2023 برقم ايداع    10606 ورقم قيد   159219   فرعى  عن تجارة المجوهرات بكافه أنواعها .وذلك 

دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها 

أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها 

بها وذلك طبقا  لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع الكائن بالعنوان / الوحدة رقم S2.28 بالدور 

A الول بالسوق التجارى و الدارى ) داون تاون قطامية ( التجمع الخامس - القاهرة الجديدة  - القطعة

46 - البحر الحمر لطاقة الرياح   قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    10479 ورقم قيد   165359   

فرعى  عن تصميم وانشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات انتاج الكهرباء من طاقة الرياح )BOO(    بقدرة 

500 ميجا وات بمنطقة خليج السويس وبيعها 

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها 

أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة البحر الحمر افتتاح فرع/ غرب بكر - شمال جبل الزيت 

- خليج السويس
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47 - موندو كايرول للمطاعم   قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    10580 ورقم قيد   181002   فرعى  

عن - اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابته  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 

افتتاح فرع / محل رقم 3 مساكن اطلس- أ بلوك 9مدخل 1

48 - اليكترولكس مصر للجهزة المنزلية ) اليكترولكس مصر (   قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    

10594 ورقم قيد   289773   فرعى  عن غرض الشركة . العمل في كافة مجالت إنتاج وتصنيع وتجميع 

الجهزة الكهربائية والهندسية واللكترونية الخفيفة والثقيلة الخاصة بالستعمالت المنزلية والفندقية والتجارية من 

ثلجات وغسالت وبوتاجازات وسخانات غاز وكهرباء وشمسية وديب فريزر ومبردات المياه وثلجات الحفظ 

والمراوح والمكانس والشفاطات والدفايات والخلطات والمكاوي والمواقد والفران والميكروويف وأجهزة التبريد 

والتكييف والصناعات التحويلية والتكميلية وصناعة المكونات المرتبطة بها بجميع أنواعها وتصنيع اللت 

الحاسبة والكاتبة والحاسبات اللكترونية وملحقاتها والبرامج ومهمات المكاتب والطابعات والتليفزيونات والشاشات 

والقيام بعمليات الصيانة واعطاء وكالت الصيانة والتوزيع لكافة منتجات الشركة وممارسة النشاط التجاري بكافة 

مجالته والبيع والتوزيع والتخزين لكافة السلع الهندسية والكهربائية والليكترونية ومستلزمات النتاج وجميع 

منتجات الشركة وتجارة وبيع  المنظفات والملمعات ومذيبات الدهون وملحقاتها بصفة عامة و أدوات وأوانى 

الطهى و الدوات المنزلية واكسسوارات الجهزة المنزلية بجميع أنواعها, وتقديم خدمة البيع عن طريق النترنت 

, والتصدير بصفة عامة , وتراخيص المعونة الفنية وحق استخدام العلمات التجارية العالمية . مع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة 

أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أوفي الخارج, كما يجوز لها أن تندمجفي الهيئات السالفة أو تشتريها 

أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع / الوحدة رقم )7( 

بالمركز التجارى محطة وقود شل اوت المشير )3( الكائنة بمحور المشير طنطاوى - اتجاه القادم من التجمع 

الخامس - التجاه المقابل لمسجد المشير طنطاوى - مدينة نصر

49 - المطاعم الدولية   قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    10699 ورقم قيد   45753   فرعى  عن انشاء 

وادارة وتشغيل المطاعم ) الثابتة ( وعلى الشركة الحصول على التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة 

محافظة القاهرة افتتاح فرع / الوحدة الكائنة بمجمع شيل اوت ميدور بجوار مبنى ميدور شارع التسعين الشمالى 

القاهرة الجديدة

50 - تساهيل للتمويل   قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    10688 ورقم قيد   84209   فرعى  عن 

غرض الشركة   التمويل متناهى الصغر والتأجير التمويلى متناهى الصغر و تمويل المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة . مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى 

تزاول أعمال  شبيه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن 

تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريه أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة 

المنوفية افتتاح فرع/ الدور الول علوي )وحده رقم 9 و10( والدور الثاني علوي )وحده رقم 12و13( والكائنتين 

بالعقار الكائن محور خدمات الحي الثاني بجوار السينما الشتوي وكلية التربيه الرياضيه وامام مدرسة الفاروق - 

مركز السادات
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51 - صيدليات العين   قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    10808 ورقم قيد   96592   فرعى  عن 

غرض الشركة :  ادارة الصيدليات . اقامة المستشفيات وادارة المستشفيات اداريا . تعبئة وتصنيع الدوية 

والعشاب الطبية والمستحضرات الصيدلنية لدي الغير .  القيام بانهاء اجراءات تسجل تسجيل الدوية 

والمستحضرات الطبية لدي الجهات المختصة . تقديم الستشارات في المجالت الدوائية والصيدلنية ) 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 لنشطه الشركات العاملة في مجال الوراق 

المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية ( .  تلتزم الشركة باحكام 

القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة 

التجارية   ول ينشئ تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة 

غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشاطة .  ويجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها التى قد 

تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ المحلين رقم )1و2( 

الكائن بالدور الرضي - بالعقار رقم 30 - شارع السرجاني - قسم الوايلي

52 - نيو هوريزون   قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    10801 ورقم قيد   123143   فرعى  عن 

غرض الشركة هو . "تقديم الستشارات الهندسية - فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات المتعلقة بالتقييم 

بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى 

مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحتة التنفيذية. " المقاولت 

العامة والمتخصصة والمتكاملة." إنتاج وتصنيع الخرسانة الجاهزة. " التوريدات العمومية.  مع مراعاه ما ورد 

بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاه قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . - شراء 

وبيع وتأجير وإمتلك الراضى بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق وإعدادها للبناء أو بيعها بحالتها أو بعد 

إقامة المنشآت عليها وإقامة المبانى والوحدات السكنية والتجارية والدارية والترفيهية لتمليكها أو تأجيرها أو 

إدارتها أو إستغللها لحسابها أو لحساب الغير. - إستغلل المناجم والمحاجر. مع مراعاه أحكام القوانين أو اللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطه.ويجوز للشركة أن 

تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى 

قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع اداري/ بالحي السكني 

المتميز قطعه R7-03 بالعاصمه الداريه الجديده

53 - احمد فتحي محمد حسن وشريكه   قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    11075 ورقم قيد   148804   

فرعى  عن أنشطة من داخل قانون 72 لسنة 2017 :  تجاره الجمله والتجزئه لكاميرات المراقبةبالمناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة   أنشطة من خارج قانون 72 لسنة 2017 :   التوريدات العمومية * مع اللتزام 

بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 

افتتاح فرع/ عماره )5( - التجمع الول - مجاوره 7 - مدينة القاهره الجديده
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54 - سي . بي . اس فارما   قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    10975 ورقم قيد   149482   فرعى  

عن غرض الشركة : تجارة والمستلزمات الطبية والصحية والمواد الكيماوية ومستحضرات التجميل وكافة 

احتياجات الصيدليات . التصنيع الكلى او الجزئى لدى الغير للدوية البشرية والمكملت الغذائية والمستهلكات 

الكبية ومستحضرات وادوات التجميل والعناية بالصحة . اداره الصيدليات ومخازن الدوية .  التجارة العامة فى 

كل ما هو مسموح به . 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 بأعمالها التى تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها ان 

تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ صيدلية د/ لبنى 

والكائنه 22,21 بسور الدفاع الجوي بمدينة نصر

55 - سي . بي . اس فارما   قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    10969 ورقم قيد   149482   فرعى  

عن غرض الشركة : تجارة والمستلزمات الطبية والصحية والمواد الكيماوية ومستحضرات التجميل وكافة 

احتياجات الصيدليات . التصنيع الكلى او الجزئى لدى الغير للدوية البشرية والمكملت الغذائية والمستهلكات 

الكبية ومستحضرات وادوات التجميل والعناية بالصحة . اداره الصيدليات ومخازن الدوية .  التجارة العامة فى 

كل ما هو مسموح به . 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 بأعمالها التى تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها ان 

تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ صيدلية د/ 

اسحق يعقوب والكائنه في محل رقم )2( بالمبنى رقم )3أ( ش الصحافه - بولق

56 - سي . بي . اس فارما   قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    10977 ورقم قيد   149482   فرعى  

عن غرض الشركة : تجارة والمستلزمات الطبية والصحية والمواد الكيماوية ومستحضرات التجميل وكافة 

احتياجات الصيدليات . التصنيع الكلى او الجزئى لدى الغير للدوية البشرية والمكملت الغذائية والمستهلكات 

الكبية ومستحضرات وادوات التجميل والعناية بالصحة . اداره الصيدليات ومخازن الدوية .  التجارة العامة فى 

كل ما هو مسموح به . 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 بأعمالها التى تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها ان 

تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح مخزن ادويه والكائن 

في 17 شارع مصطفى حافظ - عزبة النخل الشرقيه

57 - سي . بي . اس فارما   قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    10962 ورقم قيد   149482   فرعى  

عن غرض الشركة : تجارة والمستلزمات الطبية والصحية والمواد الكيماوية ومستحضرات التجميل وكافة 

احتياجات الصيدليات . التصنيع الكلى او الجزئى لدى الغير للدوية البشرية والمكملت الغذائية والمستهلكات 

الكبية ومستحضرات وادوات التجميل والعناية بالصحة . اداره الصيدليات ومخازن الدوية .  التجارة العامة فى 

كل ما هو مسموح به . 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 بأعمالها التى تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها ان 

تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ صيدلية د/ امين 

جلل والكائنه 147 شارع اسماعيل الفنجري - اللف مسكن - عين شمس
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58 - صحة الخان للرعاية الصحية SEHA AL KHAN   قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    10924 

ورقم قيد   160441   فرعى  عن * انشاء وإدارة المستشفيات  المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من 

أنشطة علجية أو طبية . * انشاء وإدارة العيادات التخصصيه . * انشاء و إدارة  المراكز الطبية التشخيصية أو 

العلجية .* انشاء وإدارة مراكز التحاليل الطبية .* انشاء وإدارة مراكز الشعه . * تقديم الستشارات الطبية.  * 

اداره و اعداد برامج الرعاية الصحية دون اعمال التأمين والوساطة في التأمين. * تجارة و توزيع و توريد 

النظارات الطبية . * التوكيلت التجارية.   *  تقديم خدمات الرعاية المنزلية لكبار السن و ذوى الحتياجات 

الخاصة .تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  , ول ينشئ 

تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة  غرضها من الجهات 

المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة 

القاهرة افتتاح فرع/ العقار رقم )107( شارع )9( - المعادي

59 - البدرى لتجارة الجملة والتجزئة   قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    11207 ورقم قيد   161159   

فرعى  عن التجارة العامة و التوزيع وتجارة الجملة والتجزئة فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة 

وتوزيع المواد الغذائية والمنظفات ومستحضرات التجميل. التصدير والتوكيلت التجاريه.   تلتزم الشركه باحكام 

القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى 

مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة  غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل 

باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي 

تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن 

تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الغربية شارع الكورنيش

60 - كابالييرو ايجيبت ش.ذ.م.م   قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    10738 ورقم قيد   174535   

فرعى  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا . التوريدات العمومية . إقامة وتشغيل مغسلة . إقامة 

وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك اواى وجميع أنواع المشروبات )

عدا الكحولية(  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج 

فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع / السوق التجاري 

الشرقي وحده رقم D-7 بمدينه الرحاب

61 - الشاطر للتوكيلت التجارية   قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    10876 ورقم قيد   176210   

فرعى  عن تجارة الدوات المنزلية والكهربائية. التوكيلت التجاريه. - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 

لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا 

الغرض . التوريدات العمومية. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرةنشاطها.  بجهة محافظة الغربية افتتاح فرع/ شارع الوفاء من شارع الكورنيش - حي ثان طنطا
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62 - خبرات مصر للتوكيلت التجارية   قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    10818 ورقم قيد   178180   

فرعى  عن التوريدات العمومية الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 

لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول 

ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض تجارة الكمبيوتر وبرامج الحاسب اللي 

ومستلزمات الحاسب اللي. اعداد الدورات التدريبية والتدريب عبر النترنت. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ مكتب 4Cالدور 

الثالث B2 - ميفيدا بيزنس بارك - شارع التسعين الجنوبي - القاهره الجديده

218 - جى بى الدولية لستيراد وتجارة وتأجير المعدات   قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    14784 

ورقم قيد   134698   فرعى  عن غرض الشركة : 1ـ استيراد وتجارة وتأجير المعدات والسيارات واللت 2ـ 

الصيانه المتنقله للمعدات 3ـ اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الخرسانة الجاهزة والمنتجات الخرسانيه بكافه انواعها 

وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة 

النشطة  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع اداري/ عماره رقم 25 بنفسج - الدور الول - شقه رقم 3 - 5 بالتجمع 

الول

219 - رونا لتشغيل المعادن حسن عبد العزيز وشركاه   قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    15510 ورقم 

قيد   5037   فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتكغيل المعادن وتصنيع مفاتيح وكوالين واكسسوارات 

معدنية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ 

للشركه 14 حاره حافظ متفرع من شارع الترعه - الجلد

63 - دريفت ستور للتجارة والتوريدات   قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    10826 ورقم قيد   194216   

فرعى  عن التوريدات العمومية .  المقاولت العامة .  المقاولت المتخصصة فى اعمال التشطيبات والديكورات 

الداخليه .  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  تجارة الثاث والموبيليا .  اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الثاث الخشبى بكافة انواعه .  التصميمات الهندسية .  التوكيلت التجارية .  - تلتزم الشركة بأحكام 

القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة  اى حق فى مزاولة 

غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  باحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ 31 ب - ش الشروق - الحي السابع -دايموند مول - مدينة الشروق

Page 495 of 1644 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

64 - شركة بى او بى للحلول البيئية  POB   قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    10953 ورقم قيد   

201778   فرعى  عن   - تقديم خدمات النظافة ومكافحة الفات بمبيدات الصحة العامة .  - بيع وتوريد نباتات 

الزينة وتصميم وانشاء وتجهيز وصيانه المسطحات الخضراء ) اللند سكيب ( .  - تشغيل وادارة ساحات النتظار 

والجراجات .  - ادارة المشروعات ) مع مراعاه القرار الوزاري رقم 300 لسنه 2012 بشأن شركات الدارة 

الفندقيه وشروط واجراءات الترخيص بها ( .   – جمع وتجاره المخلفات البيئية ) فيما عدا الخطرة ( .   – القيام 

باعمال الصيانه المتنقلة من اعمال الكهرباء والسباكة وصيانه اللوميتال والجهزة المنزلية والكهربائية    – اقامه 

وتشغيل مركز لخدمه وصيانه وغسيل السيارات .   – اعمال الصيانه المتنقلة بالسيارات .   – التوريدات 

العمومية وعلي الخص توريد الكيماويات والمبيدات الحشرية .  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 او في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون  بجهة 

محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / 4 ش عبد الحليم حافظ -خلف المن المركزى - بجوار كرم الموان- مؤسسة 

الزكاة

65 - اون تارجت لقامة وتشغيل و ادارة المطاعم والكافيهات ON TARGET   قيدت فى   2023-02-08 

برقم ايداع    10878 ورقم قيد   202325   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 75 ب حدائق الهرام - الهرام

66 - اون تارجت لقامة وتشغيل و ادارة المطاعم والكافيهات ON TARGET   قيدت فى   2023-02-08 

برقم ايداع    10883 ورقم قيد   202325   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 75 ب حدائق الهرام - الهرام

67 - اون تارجت لقامة وتشغيل و ادارة المطاعم والكافيهات ON TARGET   قيدت فى   2023-02-08 

برقم ايداع    10878 ورقم قيد   202325   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 القليوبية افتتاح فرع بالعنوان /  الوحدة رقم  109A مول العبور – 

مدينة العبور – القليوبيه.

68 - اون تارجت لقامة وتشغيل و ادارة المطاعم والكافيهات ON TARGET   قيدت فى   2023-02-08 

برقم ايداع    10883 ورقم قيد   202325   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 القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / الوحدة رقم  13/14 ش الخمسين

 زهراء المعادى – المعادى

69 - التحاد العربى للزجاج والبلور Arab Union Glass   قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    

11152 ورقم قيد   202334   فرعى  عن نفس النشاط الصلي  بجهة محافظة القاهرة افتتاح مصنع الوايلي/ 5 

شارع زايد المنطقه الصناعيه - العباسيه
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70 - التحاد العربى للزجاج والبلور Arab Union Glass   قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    

11159 ورقم قيد   202334   فرعى  عن نفس النشاط الصلي  بجهة محافظة الغربية افتتاح فرع/ 1 شارع 

الحاج محمد ابو خليفه - مدخل ابو راضي

71 - التحاد العربى للزجاج والبلور Arab Union Glass   قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    

11150 ورقم قيد   202334   فرعى  عن نفس النشاط الصلي  بجهة محافظة المنوفية افتتاح فرع/ شارع 

شريف متفرع من شارع صبري ابو علم - شبين الكوم

72 - ديكو وورلد لطب العماق Deco World   قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    11111 ورقم قيد   

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح  التوريدات العمومية  - 202355   فرعى  عن غرض الشركة هو:   -

التوكيلت التجارية )تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120  التسويق ) فيما عدا التسويق العقاري (  - به قانونا  -

لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية  , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة  غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة 

إقامة وإدارة  أعمال التدريب والبحث العلمي لمجالت الرعاية الصحية وطب العماق  - لهذا الغرض  .  -

وتشغيل مركز طبي متخصص في السعافات الولية لحوادث الغوص  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة 

محافظة السكندرية 26 ش العيسوي - سيدي بشر بحري -

73 - ديكو وورلد لطب العماق Deco World   قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    11111 ورقم قيد   

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح  التوريدات العمومية  - 202355   فرعى  عن غرض الشركة هو:   -

التوكيلت التجارية )تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120  التسويق ) فيما عدا التسويق العقاري (  - به قانونا  -

لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية  , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة  غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة 

إقامة وإدارة  أعمال التدريب والبحث العلمي لمجالت الرعاية الصحية وطب العماق  - لهذا الغرض  .  -

وتشغيل مركز طبي متخصص في السعافات الولية لحوادث الغوص  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة 

محافظة البحر الحمر عقار 40 شارع العروبة مجلس المدينة -

74 - دريمز لنتاج قطاعات اللومنيوم )ش.م.م(   قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    11145 ورقم قيد   

202356   فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن واللومنيوم وتقطيع شرائح اللومنيوم 

تصنيع قطاعات اللمونيوم والمطابخ اللومنيوم والمطابخ والكسسوار  2  الستيراد والتصدير مع اللتزام بافراد 

حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدة وتلتزم الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في 

شأن سجل المستوردين مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ...مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة ا لحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة 

الشرقية تعديل العنوان ليصبح :القطع ارقام 1 , من 3 : 9 - المنطقة الصناعية الثانية - مدينة الصالحية الجديدة -

75 - دريمز لنتاج قطاعات اللومنيوم )ش.م.م(   قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    11145 ورقم قيد   

202356   فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن واللومنيوم وتقطيع شرائح اللومنيوم 

تصنيع قطاعات اللمونيوم والمطابخ اللومنيوم والمطابخ والكسسوار  2  الستيراد والتصدير مع اللتزام بافراد 

حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدة وتلتزم الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في 

شأن سجل المستوردين مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ...مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة ا لحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة 

المنوفية اضافة فرع انتاجي -قطعة الرض الصناعية رقم 6271-الكائنة بالمنطقة الصناعية السادسة
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76 - شركه التحاد للبلستيك   قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    11635 ورقم قيد   15049   فرعى  

عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات البلستيك وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها  بجهة محافظة المنوفية المنطقه الصناعية السادسه - برج رقم ) 2 ( شارع جيهان - مركز قوسنا

77 - ام اتش تك للستثمار التجارى M H Tech   قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    11473 ورقم قيد   

187327   فرعى  عن - تجارة وتوريد مستلزمات الكومبيوتر وكاميرات التصوير.  - المقاولت العامة.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 

افتتاح فرع/ محل رقم )316( بالدور المتكرر الول - تكنولوجي مول الكائن القطعه رقم 4 بلوك رقم أ شارع 

عطيه الصوالحي المتفرع من شارع مكرم عبيد - المنطقه الثامنه - مدينة نصر

78 - ام جى اس للمقاولت   قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    11466 ورقم قيد   192641   فرعى  

عن غرض الشركه ليصبح :المقاولت العامه -اقامة وإداره وتشغيل المطاعم والكافيهات والكافتيريات الثابته لتقديم 

الماكولت والمشروبات  ماعدا الكحوليه فيما عدا المطاعم السياحية - اضافة نشاط تقديم خدمات نظافة وصيانة 

وديكورات الخاصة بماكينات الصراف اللى- وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه , 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمه ان وجدت لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه أن تشترك بأى وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمال أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او 

فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة 

القاهرة افتتاح فرع/ 101 الدور الول مول توكانو - شارع يوسف عباس - مدينة نصر

79 - نالكو مصر   قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    11301 ورقم قيد   202330   فرعى  عن تصنيع 

مجموعة من الكيماويات المتخصصة والمنظفات والتجار فيها وتقديم الخدمات المرتبطة بها للصناعات القائمة في 

جمهورية مصر العربية بما في ذلك صناعة البتروكيماويات وإنتاج وتكرير الزيت ومصانع الورق ومعالجة المياه 

في مختلف الصناعات والتصدير والمقاولت. وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة القاهرة افتتتح فرع/ في قطعة ارض بمساحه اجماليه 2812000م2 تقع 

على قطعه رقم 9 - مدينة بدر

80 - ايريك لعمال التبريد والتكييف والكهرباء   قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    11258 ورقم قيد   

202387   فرعى  عن . مقاولت اعمال تركيب التبريد والتكييف والكهرباء  المقاولت العامة والمتكامله 

والمتخصصة .تقديم خدمات الصيانه المتنقلة لجهزة التبريد والتكييف    . التوريدات العمومية  التصدير 

والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982  فى شأن سجل المستوردين وتنظيم 

اعمال الوكالة التجارية    يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان 

تندمج فى الهيئات السا لفة 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 القاهرة افتتاح فرع للشركة بالعنوان الكائن في 33 شارع فتحي ابو القمصان بالمسله الجديده
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81 - ايريك لعمال التبريد والتكييف والكهرباء   قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    11258 ورقم قيد   

202387   فرعى  عن . مقاولت اعمال تركيب التبريد والتكييف والكهرباء  المقاولت العامة والمتكامله 

والمتخصصة .تقديم خدمات الصيانه المتنقلة لجهزة التبريد والتكييف    . التوريدات العمومية  التصدير 

والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982  فى شأن سجل المستوردين وتنظيم 

اعمال الوكالة التجارية    يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان 

تندمج فى الهيئات السا لفة 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 74 ب حدائق الهرام -الهرام

82 - اليكس لند لدارة السواق التجارية   قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    11505 ورقم قيد   

202435   فرعى  عن غرض الشركة هو:   إدارة السواق التجارية  الستيراد والتصدير فيما هو مسموح به 

قانونا. تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين , ول ينشئ تأسيس الشركة 

اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة  غرضها من الجهات المختصة وبما 

ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة 

السكندرية 693 طريق الجيش مدخل ج -ثان

83 - اليكس لند لدارة السواق التجارية   قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    11505 ورقم قيد   

202435   فرعى  عن غرض الشركة هو:   إدارة السواق التجارية  الستيراد والتصدير فيما هو مسموح به 

قانونا. تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين , ول ينشئ تأسيس الشركة 

اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة  غرضها من الجهات المختصة وبما 

ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .  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 

اضافه فرع للشركة الكائن فى  المحل الرضى  على وجهه العماره المقامة على قطعة  ارض رقم أ149 الشطر 

الثانى تقسيم شركة المعادى  على شارع النصر ناصية ميدان الجزائر  -  المعادى الجديدة  - ق

84 - ريد سى كات   قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    11726 ورقم قيد   49831   فرعى  عن شراء 

وتاجير واستئجار وتملك وبيع العقارات ويخوت السفارى والتدريب على قيادتها والتدريب على الرياضيات 

البحريه   شراء وتملك وتاجير الدراجات الناريه وعربات الصحراء وغيرها من المركبات البريه   تقديم 

الستشارات ) فيما عدا ما يتعلق باسواق الرواق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدارسات 

المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة 

الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التن 

فيذية (   مركز لتدريب وتنميه الموارد البشريه   أعمال إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات 

ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها    

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة البحر الحمر 

افتتاح فرع اداري بالعنوان وحده رقم )H17- 106( منطقه البلد - الجونه - الغردقه
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85 - باستاويسى لتقديم الوجبات الجاهزة   قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    11905 ورقم قيد   52060   

فرعى  عن ** اضافة غرض للشركة : عرض منوعات موسيقية  بجهة محافظة الجيزة 22 شارع النور - مصدق 

- الدقى -

86 - باستاويسى لتقديم الوجبات الجاهزة   قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    11905 ورقم قيد   52060   

فرعى  عن ** اضافة غرض للشركة : عرض منوعات موسيقية  بجهة محافظة القاهرة الوحده رقم H5 بمنتزه 

عابدين والكائن امام مبنى رئاسة محافظة القاهره

87 - الشركة المصرية السعودية للتجارة والصناعات الغذائية - ديوكس   قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    

12040 ورقم قيد   55045   فرعى  عن ** غرض الشركة هو : اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات 

والحلوى من العجين بكافة انواعها وتعبئة التمور بكافة انواعها

   تصنيع الخلطات السريعة لتحضير شوربة العدس وشوربة الفراخ   تصنيع خلطات توابل لحوم اسماك دواجن   

اقامة وادارة المطاعم الثابتة والكافتيريات لتقديم الماكولت والمشروبات فيما عدا الكحولية

   تجارة وتخزين التمور بكافة انواعها   الستيراد والتصدير ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ الدور الرضي بداخل مستشفي السلم الدولي شارع 

مركز الخدمات- التجمع الخامس

88 - ديليفري هيرو مصر   قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    11834 ورقم قيد   57986   فرعى  عن 

اضافه نشاط   البيع بالتجزئه  مع مراعة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة النشاط  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع اداري/ ومقره 6/د/3 ارض السلكي - المعادي الجديده

89 - ديليفري هيرو مصر   قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    11840 ورقم قيد   57986   فرعى  عن 

اضافه نشاط   البيع بالتجزئه  مع مراعة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة النشاط  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع اداري/ مقره العقار رقم s/7/5 - الحي الثاني - المنطقه 

الخامسه - التجمع الخامس

90 - ديليفري هيرو مصر   قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    11844 ورقم قيد   57986   فرعى  عن 

اضافه نشاط   البيع بالتجزئه  مع مراعة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة النشاط  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع اداري/ مقره مول علي بابا مركز خدمات السكان 

القومي - شرق المدينه - مدينة الشروق

91 - هانى محمود احمد ابو المجد وشركاه   قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    11977 ورقم قيد   

98329   فرعى  عن غرض الشركة : استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابله 

للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض 

الستصلح والستزراع - وان تستخدم طرق الري الحديث وليس الري بالغمر   مع مراعاة ما ورد في قرار 

رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008   اقامة 

المزارع السمكية .   تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او اللحوم .   تربيه 

جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك  لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم   

الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية   مع مراعاة إحكام القوانين و اللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص أللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة المنوفية افتتاح فرع : خارج زمام 

الخطاطبة- مركز السادات
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92 - فيليكس للتوكيلت الملحية FELIX MARITIME AGENCY   قيدت فى   12-02-2023 برقم 

ايداع    11889 ورقم قيد   132435   فرعى  عن 1.التوكيلت الملحية.

تموين السفن بالوقود و الزيوت و المياه  والشغال البحرية. .2 

3 التوريدات البحرية.

 4 .إدارة وتشغيل السفن.

56.أعمال الصيانة المتنقلة للسفن.

 6 الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية.تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل 

المستوردين و ل ينشاء علي تاسيس الشركة اي حق في مزاوله غرضهاال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة 

لممارسة غرضها من الجهات المختصه و بما ل يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض 

 7.التسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشق ق الفندقية والقري السياحية.

إقامة وتشغيل إدارة مارين اليخوت ويخوت السفاري والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بهاو يجوز للشركة ان  .8 

تكون لها مصلحه 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 يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او 

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحتة التنفذية مع مراعاه احكام القوانين و اللوائح و القرارات الساريه و 

علي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها  بجهة محافظة القاهرة 40 أ حى الملتقى 

العربى شقة رقم 2 بالدور الرضى مساكن شيراتون

93 - فيليكس للتوكيلت الملحية FELIX MARITIME AGENCY   قيدت فى   12-02-2023 برقم 

ايداع    11889 ورقم قيد   132435   فرعى  عن 1.التوكيلت الملحية.

تموين السفن بالوقود و الزيوت و المياه  والشغال البحرية. .2 

3 التوريدات البحرية.

 4 .إدارة وتشغيل السفن.

56.أعمال الصيانة المتنقلة للسفن.

 6 الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية.تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل 

المستوردين و ل ينشاء علي تاسيس الشركة اي حق في مزاوله غرضهاال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة 

لممارسة غرضها من الجهات المختصه و بما ل يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض 

 7.التسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشق ق الفندقية والقري السياحية.

إقامة وتشغيل إدارة مارين اليخوت ويخوت السفاري والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بهاو يجوز للشركة ان  .8 

تكون لها مصلحه 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 يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او 

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحتة التنفذية مع مراعاه احكام القوانين و اللوائح و القرارات الساريه و 

علي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشره نشاطها  بجهة محافظة بورسعيد شارع فلسطين برج 

بالس )1( ـ الدور الثانى العلوى ـ
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Advance Technology company for   شركة أدفانس تكنولوجي للستثمار الصناعي والمهني

industrial and professional investment )ATCO(   قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    

11713 ورقم قيد   133315   فرعى  عن تأجير السيارات بانواعها فيما عدا التأجير التمويلى و الليموزين

الستثمار و التسويق و التطوير العقارى .

إدارة المشروعات

مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و 

اجراءات الترخيص بها

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين

وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

الدعاية والعلن

إقامة و تسويق و تنظيم المعارض و المؤتمرات و الحفلت العامةبشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض 

على حده

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. 

ويشترط

في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع  وأن تستخدم طرق الري 

الحديثة فى

الستزراع وليس الري بطريق الغمر

فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقراررئيس الجمهوريةرقم 356 لسنة 

2008

تربية جميع أنواع الحيوانات , سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.

تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو 

اللحوم.

اقامة وتشغيل مصنع لفرز و تعبئة و تغليف المحاصيل الزراعية

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الغذائية

اقامة و تشغيل الثلجات الخاصةبحفظ الحاصلت الزراعية

اقامة و تشغيل و ادارة و ايجار محطات لتموين السيارات

تقديم خدمات تموين السفن

النقل البرى الجماعى للركاب عدا النقل السياحى و الليموزين

  ول يتم مزاولةنشاط النقل البرى للركاب و البضائع و المهمات و خدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجه 

ال بعد

القيد بسجل الناقلين و استخراج الترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى مع 

الخذ فى

العتباربأن الهيئة ل تمنح تراخيص مزاولة انشطه النقل السياحى او الرحلت

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 
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وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية افتتاح فرع/ 

المصنع الكائن في قطعه 25 المنطقه الصناعيه ب. ج بلوك الصناعات الصغيره - العبور

95 - طيبه رنين للتجاره والصناعه   قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    12029 ورقم قيد   134096   

فرعى  عن إضافة نشاط بيع وتجارة وتوزيع وتسويق الجهزة المنزلية والكهربائية والمفروشات عبر النترنت .  

بجهة محافظة الجيزة مكتب رقم 28 - البرج الثاني - ابراج سفنكس - شارع ترعه الحلو متفرع من ش ترعه 

المنصوريه - الهرم -

96 - طيبه رنين للتجاره والصناعه   قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    12029 ورقم قيد   134096   

فرعى  عن إضافة نشاط بيع وتجارة وتوزيع وتسويق الجهزة المنزلية والكهربائية والمفروشات عبر النترنت .  

بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان  /  بالعقار المقام على قطعتى الرض رقم )22/3( تقسيم بلوك 60 - 

الشطر مدينة زهراء المعادى

97 - دارك لدارة المطاعم   قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    12006 ورقم قيد   155193   فرعى  

عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة و المطاعم السياحية الثابته يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  

لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع / بالمحل الكائن باعنوان 6 شارع 

ابن النبيه - الزمالك

98 - الو ايجيبت للستثمار الرياضى   قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    11700 ورقم قيد   157107   

فرعى  عن الدارة أو التسويق أو التشغيل أو إدارة اللعاب الرياضية أو إنشاء الندية الخاصة أو الكاديميات أو 

الندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما 

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة القليوبية افتتاح فرع/ 

قطعة الرض رقم 4014 حوض 11 خط 4 - جمعية عرابي التعاونيه الزراعيه - اتجاه ابو زعبل - مركز الخانكه

99 - سكوت للتسويق العقاري   قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    11703 ورقم قيد   167121   فرعى  

عن غرض الشركة : التسويق العقارى / إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية وذلك دون 

الخلل بأحكام  القوانين واللوائح والقرارات السارية  وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسه هذة النشطه 

ويجوز للشركة أن تشترك باى وجة من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة يأعمالها أو التى قد 

تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك 

طبقا  لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ الدور الول فوق البدرون والرضي - بالمبنى التجاري - 

القطعه رقم )40( مركز خدمات البنفسج )1( التجمع الول - القاهره الجديده

100 - جى ام تى ايجيبت للتوريدات العامة   قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    11694 ورقم قيد   

168245   فرعى  عن التصدير. التوريدات العمومية وعلى الخص توريد وتوزيع اللحوم الطازجة والمجمدة 

والمواد الغذائية بكافة أنواعها.وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها 

أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ الشقه رقم 2 

بالعقار رقم 13 شارع رفاعه منشية البكري متفرع من شارع المقريزي - روكسي - مصر الجديده
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101 - عواره فودز للصناعات الغذائية   قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    11811 ورقم قيد   181027   

فرعى  عن نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017:  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف الحلوة الطحينية 

والطحينه وجميع منتجات المواد الغذائية.  تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية في المناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديدة  أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها 

وإعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع.  إعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية.   نشاط 

خارج قانون 72 لسنه 2017:  التوريدات العمومية.  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   تلتزم الشركه 

باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال 

الوكاله التجاريه, ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  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 الغربية افتتاح فرع/ العقار رقم 4 - شارع السكه الجديده - طنطا

102 - ثرى جا للمطاعم والكافيهات - 3J   قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    11747 ورقم قيد   

189316   فرعى  عن إدارة وتشغيل المطاعم الثابتة والكافيهات. إدارة وتشغيل المحلت التجارية. التوكيلت 

التجارية. تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية, ول ينشئ 

تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض. وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تشترك بأي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة 

محافظة القاهرة 

أفتتاح فرع/ المطعم السياحى )الوحدة ( رقم )17() بالمنشأة السياحية تيفولى بلزا ( الكائنة بشارع عمر بن 

الخطاب ــــ بجوار سيتى ستارزـــــــ فندق جولدن بلزا

103 - الفنار   قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    12135 ورقم قيد   17680   فرعى  عن غرض 

الشركة هو الستشارات الهندسية والتصميم الهندسى وتقنية المعلومات فيماعدا الستشارات القانونية والمالية 

والمتعلقه بالستحواذ  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ 29 شارع محمد سعيد الحلواني - النزهه - مصرالجديده
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104 - راسكوم الهندسية للبنية التحتية   قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    12438 ورقم قيد   78696   

فرعى  عن غرض الشركة هو: 1  اقامة او تشغيل وادارة وصيانه محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات 

توزيعها وخطوط نقلها 2  اقامة او تشغيل وادارة وصيانه محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنقية 

وتوصيلتها 3  تصميم او انشاء او ادارة وتشغيل وصيانه محطات توليد الكهرباء على اختلف مصادرها وشبكات 

توزيعها 4  استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع و استزراع الراضى 

المستصلحة )فى حدود الف فدان( ويشترط فى هاتين الحالتين أن تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع وأن تستخدم طرق الرى الحديثة وليس الرى بطريق الغمر5  انشاء واقامة مصنع للعلف الحيوانية 

والنباتات والزيوت العطرية بكافة اشكالها المجففة والسائلة والعجائن6  مقاولت العمال الكهروميكانيكية 7  اقامه 

و تشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الهندسيه و اداره و تشغيل مراكز الخدمه و الصيانه لكافه المنتجات الهندسيه 

والمعدات الكهروميكانيكيه 8  انشاء البراج ومد اسلك خطوط الجهد المتوسط وجميع انواع السلك و الكابلت 

الكهربائيه الخاصه بنقل و توزيع الطاقه الكهربائيه و تركيب المحولت والعازلت بكافه انواعها 9  انتاج وتوزيع 

و بيع مياه الشرب 10 انشاء واداره و تشغيل مبانى التجمعات السكنيه والسياحيه و الصناعيه 11 استيراد وتصدير 

وتجارة الحبوب والغلل ومكونات العلف والزيوت العطرية مع التزام الشركة بافراد حسابات مستقلة ومركز 

مالى مستقل لكل نشاط على حدة مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 ومراعاه قرار 

رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008 

ول ينشىء تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها 

من الجهات المختصة وبما ليخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترط بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها 

على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة شقه رقم ) 503 ( بالدور الخامس بالعقار رقم ) 

4 ( شارع الجلء ) برج دوحه ماسبيرو ( - بولق أبو العل

229 - اكس براند للستيراد والتصدير ـ X BRAND   قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    15575 ورقم 

قيد   159023   فرعى  عن تجارة اكسسوارات المحمول. الستيراد والتصدير. تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 

121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين, ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا 

الغرض.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 محل رقم )2( بالعقار رقم 41 ش عبد 

العزيز
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105 - شركة ديمامكس للمقاولت العامه Dimamix   قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    12096 ورقم 

قيد   119597   فرعى  عن غرض الشركة ليصبح  اقامة وتشغيل وادارة محطة لتصنيع وتجهيز الخرسانه 

الجاهزة ومستلزماتها/التصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شان 

تنظيم اعمال الوكاله التجارية ول بنشيء تاسيس الشركة أي حق في م ازولة غرضها ال بعد الحصول علي الت 

ارخيص اللزمة لم ازولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض /

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية /المقاولت العامة /تجارة وتوريد مواد 

البناء بكافة انواعها والخرسانه الجاهزة  /التطوير العقاري وادارة الصول العقارية /تقديم كافة الخدمات العقارية  /

تجارة السيا ارت و التجارة العامة / اقامة وتشغيل مصنع لنتاج الطوب والنترلوك /انشاء وادارة وتشغيل المطاعم 

والكافيتريات  /اقامة وتشغيل وادارة المولت التجارية   /تشغيل وادارة السوبر ماركت /استصلح وتجهيز ال 

ارضي بالمرفق الساسية التي تجعلها قابلة للستزارع ال ارضي المستصلحة ويشترط في هاتين الجانبين ان تكون 

ال ارضي مخصصة لغ ارض الستصلح والستزارع وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزارع ليس 

الري لطريق الغمر   فيما عدا المناطق الصادر بها ق ارر رئيس الوزارء رقم 350 لسنه 2007 وق ارر رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنه 2008  مع مرعاة احكام القوانين واللوائح والق ارارت السارية وبشرط استصدار الت 

ارخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي ت ازول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئة السالف هاو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة لفتتاح فرع بالعنوان / المساحة رقم 2 – بالدور الرضى الخارجى بمول الديار 

الكائن بكمبوند الديار امام فندق تيوليب شارع التسعين – التجمع الخامس

106 - الجزايرى للملبس والقطنيات   قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    12194 ورقم قيد   120534   

فرعى  عن غرض الشركة    اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج الملبس والقطنيات والمفروشات بكل انواعها 

وتصنيع كمامات قماش غير طبيه وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها وفقا 

لحكام القانون  بجهة محافظة الغربية افتتاح فرع/ الوحده رقم G080 بالمركز التجاري مول طنطا - الكائن 

بالمنطقه التجاريه - سبرباي - مدينة طنطا

107 - مانسكو اوتو موتيف   قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    12285 ورقم قيد   136858   فرعى  

عن غرض الشركة   تجارة وتوزيع واستيراد السيارات وقطع غيرها واكسسواراتها   إقامة وتشغيل مراكز لصيانة 

السيارات بما فى ذلك اعمال الصلحات الميكانيكية واعمال السمكرة والدهان    النقاذ السريع للسيارات على 

الطريق   بيع وشراء السيارات الجديدة والمستعملة   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 أعمل شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو 

في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.  بجهة محافظة القاهرة 

افتتاح فرع/ بمركز الخدمه الكائن بقطعة الرض رقم 6 - بلوك 9 بالمنطقه الصناعيه - الحي السادس - مدينة 

نصر
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108 - ريفين انترناشيونال تريدنج

                          RAVIN INTERNATIONAL TRADING   قيدت فى   13-02-2023 برقم 

ايداع    12103 ورقم قيد   160666   فرعى  عن توريد  وبيع  الملبس الجاهزه  و الحذيه و الكسسوارات .

تجاره الجمله  التوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 ,في شأن تنظيم اعمال 

الوكاله التجاريه ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة  غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  . أقامه و تشغيل 

المحلت التجاريه لبيع الملبس و الكسسوارات و الحذيه 

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها 

أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ المحل الكائن بالدور الرضي بالعقار 

رقم 41 أ شارع شبرا مصر

109 - ريفين انترناشيونال تريدنج

                          RAVIN INTERNATIONAL TRADING   قيدت فى   13-02-2023 برقم 

ايداع    12105 ورقم قيد   160666   فرعى  عن توريد  وبيع  الملبس الجاهزه  و الحذيه و الكسسوارات .

تجاره الجمله  التوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 ,في شأن تنظيم اعمال 

الوكاله التجاريه ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة  غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  . أقامه و تشغيل 

المحلت التجاريه لبيع الملبس و الكسسوارات و الحذيه 

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها 

أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الغربية افتتاح فرع/ المحل الكائن بالدور الرضي والول 

من العقار رقم 1 شارع المعتصم مع سعيد - حي ثان طنطا - طنطا
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110 - تي تي جي تكنولوجي   قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    12101 ورقم قيد   186154   فرعى  

عن القيام بأعمال الترجمة  - اعداد تصميمات الجرافيك  - صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله 

من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و 

التعليم التكنولوجي .  - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف 

أنواعها .  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها 

والتدريب عليها  .  - إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  - إدخال البيانات 

علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  - أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  - إنتاج 

وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  - أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  - 

تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  - التصالت وخدمات النترنت  - المشروعات التى تستثمر في 

تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية  .  - إقامة شبكات نقل 

الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية.  - 

مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) 

ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  - إنشاء 

وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات 

والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم 

ريادة العمال.  - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما 

في ذلك رقمنه المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ الشقه 2 - الدور الرضي - بالعقار رقم 

19 - ش المشتل - تقسيم الشيشيني - مصر القديمه

111 - مور لتجارة الجهزة اللكترونية   قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    12316 ورقم قيد   188784   

فرعى  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة الجهزة اللكترونية  - 

التوريدات العمومية  -التوكيلت التجارية  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم 

اعمال الوكالة التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة  أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  يجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ 

68 شارع شريف تقاطع شارع عبدا المقام - قطعه رقم 144 أ - حلوان

112 - اشرف حمدى عبدالمولى وشريكيه   قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    12372 ورقم قيد   

197768   فرعى  عن : انشطة من داخل قانون 72  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل 

تكنولوجيا المعلومات  - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات 

والتصالت وتطويرها.  : انشطة من خارج قانون 72  - اقامة و تشغيل و ادارة مركز لعداد و تنمية و تدريب 

الموارد البشرية.  - الدعاية والعلن .  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية افتتاح فرع/ الدور الرابع وحده رقم 11 - عماره 30 

محور خدمات الحي الثاني - مدينة السادات
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113 - ايكلبتك تريد   قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    12150 ورقم قيد   198199   فرعى  عن إدارة 

وتشغيل مركز لخدمة وصيانة السيارات والمعدات الثقيلة.  التصدير والتوكيلت التجاريه.  - تلتزم الشركه باحكام 

القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس  الشركة اى حق فى 

مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما  ل يخل 

باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ مركز 

خدمه بقطعه الرض رقم 4 بشارع نصر ابو الفرج - قسم مدينة نصر ثان

114 - سى كووك لتصنيع المواد الغذائيه SEA COOK FOR FOOD INDUSTRIES   قيدت فى   

13-02-2023 برقم ايداع    12255 ورقم قيد   202570   فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد 

الغذائيه   تجاره الجمله والتجزئه   تعبئه وتغليف المواد الغذائيه   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهةباعمالها

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الرضي رقم 533 

ارضي المنطقة الصناعية شمال طريق القطامية -العين السخنه -التجمع الثالث-القاهرة الجديدة

115 - سى كووك لتصنيع المواد الغذائيه SEA COOK FOR FOOD INDUSTRIES   قيدت فى   

13-02-2023 برقم ايداع    12255 ورقم قيد   202570   فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد 

الغذائيه   تجاره الجمله والتجزئه   تعبئه وتغليف المواد الغذائيه   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 الشرقية عقار رقم 9 عنبر ) 

- VIF قطعه - B 1 - ب ( كينج للصناعات - المنطقه الصناعيه الدور الرضي

116 - فيدا هوم )Fida home(   قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    12395 ورقم قيد   202600   

فرعى  عن غرض الشركة هو

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث الخشبى بكافة انواعه.

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 

.  بجهة محافظة القاهرة اضافه فرع للشركة الكائن  محل عقار رقم  8  شارع ابو داوود الظاهرى  -  قسم  مدينة 

نصر  -  بقصد استعماله  معرض بيع اثاث بكافه انواعه

117 - فيدا هوم )Fida home(   قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    12395 ورقم قيد   202600   

فرعى  عن غرض الشركة هو

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث الخشبى بكافة انواعه.

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 

.  بجهة محافظة السكندرية المركز الرئيسي و موقع ممارسة النشاط : طريق المجزر المنطقة الصناعية الجديدة 

بمرغم - أرض ملك ناصر - السكندرية
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118 - تاى هاوس للستيراد والتصدير ش.م.م   قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    12623 ورقم قيد   

 B بالمبنى )BA02( 10889   فرعى  عن اضافه نشاط المبيعات  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ الوحده رقم

- الدور الرضي - المركز التجاري السياحي الترفيهي - )مدينتي اوبن اير مول( طريق السويس

119 - تاى هاوس للستيراد والتصدير ش.م.م   قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    12627 ورقم قيد   

10889   فرعى  عن اضافه نشاط المبيعات  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ المحل الكائن بالطابق الرضي 

ويقع على يسار المدخل الرئيسي للعقار المقام على الرض رقم 6056 بالمجاوره السادسه - مدينة المعراج - قسم 

البساتين

120 - المصرية للستشارات والخدمات والتوريدات   قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    12763 ورقم 

قيد   24817   فرعى  عن اعمال الستشارات المالية والدارية والضريبية واعمال الخدمات الدارية وتقديم 

خدمات الدارة للشركات والستيراد والتصدير والتشغيل والصيانة والشحن والنقل ) عدا النقل والشحن الجوى 

والسياحى ( والتوكيلت التجارية بكافة انواعها مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ 12 عمارات مصر للتعمير 

مساكن شيراتون - المنطقه التاسعه - النزهه

121 - المصرية للستشارات والخدمات والتوريدات   قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    12770 ورقم 

قيد   24817   فرعى  عن اعمال الستشارات المالية والدارية والضريبية واعمال الخدمات الدارية وتقديم 

خدمات الدارة للشركات والستيراد والتصدير والتشغيل والصيانة والشحن والنقل ) عدا النقل والشحن الجوى 

والسياحى ( والتوكيلت التجارية بكافة انواعها مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع اداري/ مقره 15 عمارات 

مصر للتعمير مساكن شيراتون - المنطقه التاسعه - النزهه

122 - تو اس للتجارة   قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    12607 ورقم قيد   92768   فرعى  عن 

غرض الشركة . تجارة الملبس الجاهزة . الستيراد والتصدير . التجارة اللكترونية . التصنيع لدى الغير . تلتزم 

الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين ولينشئ تأسيس الشركة أى حق فى 

مزاوالة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة 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 أعمال شبيهة بأعماله ا أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ لتجارة الملبس الجاهزه الكائن في / محل رقم - DG5 الدور 

الرضي مبنى D جيت واي مول - مدينة الرحاب
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123 - عنتر ستيل لدرفلة الحديد )ش.م.م(   قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    12871 ورقم قيد   

108028   فرعى  عن غرض الشركة هو :-  اقامة وتشغيل مصنع لدرفلة خوص على الساخن من 20 مم الى 

100 مم - درفلة مربعات )ليست بيلت( من 10 الى 40 مم -   درفلة زوايا حديد من 20 مم الى 100 مم - درفلة 

كمر حديد من 40 مم الى 100 مم - انتاج وتصنيع حديد التسليح بكافة   انواعه واشكاله واقطاره المختلفة - 

وتقطيع وتشريح الصاج وتعريج الصاج )الصاج المعرج( - ومواسير صلب ملحومة طوليا   من صاج مسحوب 

على الساخن والبارد - وسبك وصهر وتشكيل وتشغيل المعادن وصب وتصنيع جميع انواع السبائك من   المعادن 

غير النفيسة وخاصة الحديد والنحاس والزهر وتصنيع وتشكيل وتجميع منتجات الحديد والنحاس والزهر العادى   

والرمادى والمرن لمختلف الصناعات بكافة اشكالها وانواعها والصناعات الميكانيكية والهندسية ومستلزمات 

شبكات الرى   والصرف الصحى - وتصنيع وسحب وتشغيل وتشكيل كافة المنتجات المعدنية والحديدية والنحاس 

لنتاج مستلزمات النشاط الصناعى والصناعات المغذية للسيارات - وتصنيع منتجات البلستيك بكافة انواعه 

وخامته ومشتقاته ومنتجات الفيبر جلس والكلريك لمختلف الستخدمات المنزليه والصناعية والزراعية - 

وتصنيع كافة اشكال وانواع كابلت اللياف الضوئية   والبصرية واكسسواراتها - تصنيع الهياكل والجمالونات 

المعدنية - التجارة العامة والتوريدات العمومية والستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية طبقا للوائح والقوانين 

المنظمة لذلك .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية على الشركة والحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها - ويجوز للشركة ان يكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه بأعمالها   أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى 

الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او   تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية  بجهة محافظة المنوفية افتتاح فرع : القطعة رقم  6246 بالمنطقة الصناعية السادسة

124 - ارقام لخدمات وتطبيقات اللعاب الرياضية   قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    12648 ورقم قيد   

109890   فرعى  عن أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف 

أنواعها .

   أعمال إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات خاصة البرامج المتعلقة بتحليل اللعاب الرياضية اللكترونية وإنشاء 

قواعد البيانات

 ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .

   إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .

   إدخال البيانات المتعلقة اللعاب الرياضية اللكترونية علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية وتحليلها وتطوير 

الحصائيات

 المتعلقة بها وتقديم خدمات التحليل والبحاث المتطورة.

   أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .

   إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .

   أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات

   انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات

   انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها

 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها او التي

 قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلحقها بها و ذلك

 طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ 32 شارع حسن المأمون - مدينة نصر
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125 - ارقام لخدمات وتطبيقات اللعاب الرياضية   قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    12644 ورقم قيد   

109890   فرعى  عن أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف 

أنواعها .

   أعمال إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات خاصة البرامج المتعلقة بتحليل اللعاب الرياضية اللكترونية وإنشاء 

قواعد البيانات

 ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .

   إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .

   إدخال البيانات المتعلقة اللعاب الرياضية اللكترونية علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية وتحليلها وتطوير 

الحصائيات

 المتعلقة بها وتقديم خدمات التحليل والبحاث المتطورة.

   أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .

   إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .

   أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات

   انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات

   انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها

 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها او التي

 قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلحقها بها و ذلك

 طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ 45 شارع 21 )4 تقسيم المانجو سابقا( المعادي

126 - الديرمى جروب   قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    12806 ورقم قيد   116212   فرعى  عن 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة المنتجات الخشبية.

   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع جميع انواع الخيوط والقمشة والنسيج وطباعتها.

   اقامة وتشغيل مصنع لخلط وتعبئة وتنعيم وتنقية الفوسفات والحجر الجيري والفحم.

   اقامة وتشغيل مصنع لنشر وتقطيع وصقل وجلى وتلميع الرخام والجرانيت.

 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها او التي

 قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلحقها به ا و ذلك

 طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ قطعه 38 - المنطقه الترفيهيه - الشروق
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127 - اف ام ار انترناشيونال   قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    12691 ورقم قيد   122197   فرعى  

عن غرض الشركة   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع أبواب ونوافذ ودرابزينات وسللم وواجهات ألمونيوم مع زجاج 

ومشغولت متنوعة من الكلدنج وزجاج المان ومضاد للرصاص والبواب السحابة والمصفحة والبواب من 

الحديد واللمنيوم المضاد للحريق وابواب ونوافذ بى فى سى والشتر والقبب السماوية من الزجاج المسطح والزجاج 

المعشق ودرابزينات استيل وحديد وتشكيل انواع السمارت جلس وانتاج جميع انواع مشغولت الزجاج المكتبى 

والسكنى وتصنيع منتجات الكرتون والبلستيك    اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحاصلت الزراعية والمواد 

الغذائية وتعبئتها وتغليفها   استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع واستزراع 

الراضى المستصلحة  ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع وأن تستخدم طرق الرى الحديثة فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر 

بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008   تربية جميع 

انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم    تربية جميع انواع الدواجن 

والطيور كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم

  اقامة المزارع السمكية    نشاط المقاولت العمومية . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترك بأى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها 

فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ القطعه 48 المنطقه الصناعيه 800 فدان - بدر

129 - مهران للتجاره العامه والتوزيع   قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    12913 ورقم قيد   202680   

فرعى  عن لتجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة الملبس والمفروشات 

والمنسوجات بكافة انواعهم .  2 التوريدات العموميه .  3  التوكيلت التجاريه .  تلتزم الشركه بأحكام القانون رقم 

120 لسنه 1982 فى شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه . وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه. - تنصيع الملبس بكافه انواعها لدى الغير 

تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شان سجل المستوردين ولينشئ تاسيس الشركة اي حق 

هي مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل 

باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع محل 19 بلوك )س61( الشطر العاشر – 

زهراء

130 - مهران للتجاره العامه والتوزيع   قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    12913 ورقم قيد   202680   

فرعى  عن لتجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة الملبس والمفروشات 

والمنسوجات بكافة انواعهم .  2 التوريدات العموميه .  3  التوكيلت التجاريه .  تلتزم الشركه بأحكام القانون رقم 

120 لسنه 1982 فى شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه . وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه. - تنصيع الملبس بكافه انواعها لدى الغير 

تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شان سجل المستوردين ولينشئ تاسيس الشركة اي حق 

هي مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل 

باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  بجهة محافظة الجيزة عماره 2 - ش الدكتور حسن حمدى - جامعه القاهره -

Page 513 of 1644 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

131 - الدولية للستثمار والتجارة والتوزيع   قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    13006 ورقم قيد   

23616   فرعى  عن غرض الشركة هو:   التجارة  العامة والتوزيع لكل ماهو مسموح به قانونا   وبصفة خاصة 

ا تجارة وتوزيع  وبيع المواد الغذائية   انتاج وتوزيع  وبيع كافة انواع الحلويات الشرقية والغربية   عموم 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية مع مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها 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.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ نادي هليوبوليس الرياضي - بفرع النادي بالشروق - بوابه 

G4 بجوار البنك - منطقة الفوت كورت - الشروق
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128 - عدن للرعاية الطبيه ADEN MEDICAL CARE   قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    

12710 ورقم قيد   166878   فرعى  عن •انهاء اجراءات تسجيل الدوية البشرية و البيطرية و المصال و 

اللقاحات و المستلزمات و الجهزة الطبيه و المحاليل الطبية بمختلف انواعها و المكملت الغذائية و الغذية الطبية 

الخاصة و العشاب الطبية و مستحضرات التجميل و المطهرات و المبيدات و العشاب الطبية والغذية الطبيه و 

العلف السائلة و البودرات و البرمكسات و مستحضرات معهد التغذية و هيئه سلمه الغذاء  وهيئة سلمة الدواء 

امام الجهات المختصة و تصنيع كل ما سبق لدى الغير•الستيراد والتصدير.  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة  غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة 

لهذا الغرض  .•التوريدات العمومية. •حق استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز( •تقديم الستشارات في 

المجالت الصيدلية والكلينيكية والصناعة وفي مجال تطوير الدوية والمستحضرات والجهزة والمستلزمات 

الطبية )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة 

بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة 

فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية( •إقامة 

وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية •تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات 

التجميل بكافة أنواعها•اعداد الدراسات والبحاث العلمية•التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا •التعبئة 

والتغليف والتخزين لدى الغير•تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول والمستلزمات 

الحيوانية بكافة أنواعها واضافات العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية الشخصية والصحية 

والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما سبق لدى الغير.•الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.•

تقديم خدمات الستعلم الميداني عن الشركات والشخاص )عدا الستعلم الئتماني(.•التعليم عن بعد.•إصدار 

نشرات غير دورية.•إدارة المشروعات )مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012  بشان شركات الدارة 

الفندقيه و شروط و اجراءات  الترخيص بها(. •استيراد وتجارة وتوزيع الخامات الدوائية والجهزة والكواشف 

المعملية والجهزة الطبية وأجهزة ومعدات التصنيع الدوائية والمستلزمات الطبية بكافة أنواعها وتصنيع كل ما 

سبق لدى الغير.•إقامة وتشغيل وإدارة المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة , وما تضمه من أنشطة 

داخلية علجية أو طبية.•إدارة الصيدليات.•اعداد برامج الرعاية الصحية )فيما عدا مباشرة نشاط التأمين او إعادة 

التأمين او الوساطة التأمينية(.•إقامة وتشغيل وإدارة العيادات والمراكز الطبية التشخيصية أو العلجية.•تقديم 

خدمات الرعاية الصحية المنزلية لكبار السن.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 .•إدارة المشروعات )مع 

مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012  بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و اجراءات  الترخيص 

بها(. •استيراد وتجارة وتوزيع الخامات الدوائية والجهزة والكواشف المعملية والجهزة الطبية وأجهزة ومعدات 

التصنيع الدوائية والمستلزمات الطبية بكافة أنواعها وتصنيع كل ما سبق لدى الغير.•إقامة وتشغيل وإدارة 

المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة , وما تضمه من أنشطة داخلية علجية أو طبية.•إدارة الصيدليات.•

اعداد برامج الرعاية الصحية )فيما عدا مباشرة نشاط التأمين او إعادة التأمين او الوساطة التأمينية(.•إقامة وتشغيل 

وإدارة العيادات والمراكز الطبية التشخيصية أو العلجية.•تقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية لكبار السن.وذلك 

دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها 

أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها 

بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الصيدليه الكائنه في 10 شارع احمد الليثي - اول 

المنيل
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132 - آل سالم جونسون كنترولز ايجيبت   قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    13107 ورقم قيد   

32137   فرعى  عن غرض الشركة   القيام باعمال البيع واليجار والتركيب والتشغيل والصيانه والصلح 

والخدمات والتجميع والتطوير لكافه انواع اجهزه ونظم التدفئه والتهويه والتبريد والتكييف   تقديم استشارات 

وخدمات إدارة المرافق إلى الشركات وإلى أية جهات أخرى تساند عملها الرئيسي ومن ذلك على سبيل المثال 

تخطيط وإدارة العقارات وإدارة المرافق وخدمات التنظيف والصيانة والصلح وصيانة المباني وأنظمة المباني 

والخدمات الدارية وتقديم الستشارات المتعلقة بنظم الطاقة وأية خدمات أخرى عرضية متعلقة أو لزمة لممارسة 

تلك الخدمات ويحق للشركة كذلك أن تقوم بأعمال المقاولت المتعلقة بالعمال الكهروميكانيكية واللكترونية 

وشبكات التصال, وكذلك أعمال الهندسة المدنية والميكانيكية والكهربائية, وللشركة تقديم خدمات إدارة والشراف 

على الغير في تقديمه لي مما سبق ذكره. القيام بأعمال بيع أجهزة ومعدات النذار والمراقبة   بالتجزئة وتركيب 

وتمديد وإصلح نظم النذار وتركيب وإصلح نظم مرشحات ومقاومة الحريق وتركيب وإصلح نظم معدات 

السلمة وإطفاء الحريق وتجارة المعدات الميكانيكية   بالجملة وصيانة التمديدات الكهربائية, وتركيب وصيانة 

معدات أنظمة التصالت السلكية واللسلكية, وتجارة المعدات التصالت السلكية   بالجملة وتركيب معدات 

وأجهزة المراقبة وصيانتها, والمقاولت الميكانيكية والمقاولت الكهربائية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها 

مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبق ا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ 22 ش يوسف عباس - مدينة نصر

133 - استاندرد للستثمار و الصناعات المتطورة   قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    13295 ورقم قيد   

92955   فرعى  عن اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية و اعداد و تصنيع النماذج و القوالب و 

الفورم لمنتجات البلستيك 

   اقامة و تشغيل مصنع لتشكيل و تشغيل المعادن  و اعداد و تصنيع النماذج و القوالب و الفورم اللزمة لتشكيل و 

تشغيل المعادن  .

       أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .

   الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية 

   التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا 

 مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة

   تلتزم الشركة باح كام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين 

وتنظيم أعمال الوكاله التجاريه   ولينشئ تأسيس الشركة أى حق فى مزاوالة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاوالة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.

 مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية افتتاح فرع/ قطعه رقم 14 باقطاع E-1 قطعه الرض رقم )3( -المنطقه 

الصناعيه - منطقه المطورين

134 - فيترين لصناعه الملبس الجاهزه   قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    13088 ورقم قيد   

110331   فرعى  عن غرض الشركة - اقامه وتشغيل مصنع لصناعه الملبس الجاهزه .  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 ولئحته التنفيذيه  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ محل رقم )1( بالدور الرضي - بالعقار رقم 

)23( شارع قصر النيل - عابدين
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135 - شينى ايجيبت تكنولوجى   قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    13043 ورقم قيد   116421   

فرعى  عن بيع اجهزة التليفون المحمول الجديدة و المستعملة بالجملة و التجزئة و الصيانة المتنقلة لها

 بيع خطوط التليفون المحمول و كروت الشحن بالجملة و التجزئة

 بيع اكسسوارات و مستلزمات الحاسب اللى بمختلف انواعها و التجزئة و الصيانة المتنقلة لها

 اقامة و تشغيل مراكز التصالت ) كول سنتر(

 التجارة اللكترونية عبر النترنت

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا

   أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .

   أعمال إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواع د البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها 

والتدريب عليها .

   إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات

   انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها .

 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها او التي

 قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلحقها بها و ذلك

 طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذي ة

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ الكائن في العقار رقم 9430 - شارع كريم بنونه - المقطم

136 - فالور للتوكيلت التجارية   قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    13170 ورقم قيد   129228   

فرعى  عن تجارة الكيماويات والمنظفات الصناعية .

تصنيع وخلط وتعبئة الكيماويات والمنظفات الصناعية لدى الغير .

نشاط التوكيلت التجارية .

تجارة الميكنة الزراعية والصوب والمشاتل والتقاوى والبذور والسمدة والمخصبات الزراعية   ادارة المزارع 

وانتاج محاصيل زراعية وتصدير وتسويق وفرز وتعبئة وتجميل وتخزين وتبريد وتجفيف ونقل المحاصيل 

الزراعية وفتح منافذ بيع وتوزيع مستلزمات النتاج الزراعى وشراء وحيازة الراضى لغرض استصلحها 

وتقسيمها وبيعها وزراعتها وخلط وتعبئة المبيدات والسمدة والخصبات الزراعية وذلك بعد الحصول على 

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 الخارج 

كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية. 

نشاط الستيراد والتصدير .تجارة وتوزيع الجهزة الطبية والمستلزمات الطبية واستيرادها وتصديرها القيام 

باعمال الستيراد والتصدير فيما عدا الفقرة 36 من المجموعة 6 والمجموعة 19 والقيام باعمال الوكلت التجارية 

 C-2 والوسطاء التجاريون والتمثيل للشركات الجنبية  بجهة محافظة المنوفية افتتاح فرع/ قطعه رقم 14 - القطاع

بقطعة الرض رقم 3 بمنطقة المطورين - مدينة السادات
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137 - فيرنبرو تكنولوجي   قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    12925 ورقم قيد   149319   فرعى  

عن غرض الشركة . الدعايه والعلن بكافه انواعها المرئيه والمسموعه وتنظيم واداره المعارض والمؤتمرات 

والحفلت . انتاج قواعد البيانات اللكترونية والرقمية   . انتاج البرمجيات وتطبيقات الحواسب والهواتف الذكية . 

انتاج المحتوى اللكترونى بصوره المختلفة من صوت وصوره وبيانات . اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب 

وتنمية الموارد البشرية   . اعداد الدورات التدريبية فى مجال اللغات والبرمجيات . توريد وتركيب شبكات 

التصال بجميع انواعها   . التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص الكتب والدوات 

التعليمية . الستيراد والتصدير وعلى الخص استيراد وتصدير اجهزة الكمبيوتر والكبلت والسلك والشاشات 

الرقمية وملحقاتها   تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين , ول ينشئ 

تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . المقاولت العامة  بجهة محافظة الغربية افتتاح فرع/ 

الشقه رقم 1 بالدور الثالث بالمبنى G - المنطقه التجاريه - طريق سبرباي - طنطا

138 - احمد حسين لدارة و تشغيل المطاعم   قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    12929 ورقم قيد   

160364   فرعى  عن اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم 

جميع أنواع المأكولت و التيك اواى وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما 

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ 

المحل رقم )B101( بالسوق الشرقي - مدينة الرحاب - التجمع الول - القاهره الجديده

139 - برايم ستون للرخام والجرانيت   قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    13031 ورقم قيد   168562   

فرعى  عن غرض الشركة هو : تجارة الرخام والجرانيت . إدارة مصانع الرخام والجرانيت . المقاولت المتكاملة 

. التصدير . وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة أن تشترك بأى 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 فيها أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ الكائن في 277 شارع 

التسعين الجنوبي - الدور الول فوق الرضي - القاهره الجديده

140 - أوثنتيك للسثمار العقاري Authentic   قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    13202 ورقم قيد   

الستثمار العقارى . 168750   فرعى  عن 

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة .

ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك 

طبقا  لحكام القانون.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع : قطعة كود 23B3 بمنطقة البنوك بالحي المالي ــ 

العاصمة الدارية الجديدة

141 - ماسا هوم وير   قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    12968 ورقم قيد   170749   فرعى  عن 1.

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة 2- تجارة الملبس الجاهزة.3- التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا.4- الستيراد والتصدير وتلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل 

المستوردين.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 أن تندمج فيها أو تشتريها 

أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ قطعه رقم 110 شارع 18 - من شارع 

جسر السويس - مدينة السلم
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142 - فووديدج لنشاء المطاعم والكافيهات   قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    13277 ورقم قيد   

173797   فرعى  عن انشاء وادارة المطاعم والكافتريات )الثابتة(. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  

لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ الوحده رقم )4( الكائن بمنطقه 

المطاعم المفتوحه )رافال بارك( ش احمد تيسير

143 - دوكاتو للضيافه وإدارة المطاعم ش.ذ.م.م

DUCATU HOSPITALITY LLC   قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    13080 ورقم قيد   

188170   فرعى  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المأكولت والحلويات 

والتيك اواى وجميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية(. تقديم خدمات الكاترينج. التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة. ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها 

أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ القطعه رقم )2( بالمنطقه 

السياحيه بالقاهره الجديده والمقام بمنطقه الخدمات بالقطعه مشروع square one - الوحده رقم )R09( القاهره 

)Clucks الجديده ) مطعم كلوكس

144 - هبه ماجد عبداللطيف احمد )اتش كيه(Heba Maged Abd Allatif Ahmed   قيدت فى   

15-02-2023 برقم ايداع    13195 ورقم قيد   190264   فرعى  عن - تجارة الملبس الجاهزة  - تصنيع 

الملبس الجاهزة لدى الغير  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/64 ش محمد كامل حسين -النزهه الجديده

145 - هايبر ماركت حورس   قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    12975 ورقم قيد   195969   فرعى  

عن اقامة وتشغيل هايبر ماركت لبيع وتوريد المواد الغذائية والجهزة الكهربائية  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ 5 بلوك 

رقم 122 - تقسيم المنطقه الولى - مدينة نصر
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146 - الشركة الشرقية "" إيسترن كومبانى "" ش.م.م   قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    13308 ورقم 

قيد   202779   فرعى  عن صناعة وتجارة الدخنة ومنتجاتها والبدائل الحديثة للتدخين ومستلزماتها   مزاولة اي 

نشاط استثماري او مالي او تجاري او صناعي او زراعي او خدمي ) فيما عدا مايتعلق باحكام سوق المال وفقا 

لنص  المادة 27 من قانون 95 لسنة 1992 مع التزام الشركة بتوفيق اوضاعها وفقالحكام قانون 120 لسنة 

1982   تملك وتشييد العقارات وشراء وتقسيم الراضي وذلك لغراض الستغلل او التاجير او البيع   الستيراد 

والتصدير والوكالت التجارية   تاسيس او المشاركة في تاسيس او شراء الشركات او المساهمة فيها والتي تزاول 

في داخل اوخارج جمهورية مصر العربية ايا من اغراض الشركة او قد تعاون علي تحيق او تنمية ايا من 

اغراضها وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه 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  بجهة محافظة الغربية اضافة فرع 10 شارع عبدالعال خلف 

مستشفى المبره

147 - الشركة الشرقية "" إيسترن كومبانى "" ش.م.م   قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    13308 ورقم 

قيد   202779   فرعى  عن صناعة وتجارة الدخنة ومنتجاتها والبدائل الحديثة للتدخين ومستلزماتها   مزاولة اي 

نشاط استثماري او مالي او تجاري او صناعي او زراعي او خدمي ) فيما عدا مايتعلق باحكام سوق المال وفقا 

لنص  المادة 27 من قانون 95 لسنة 1992 مع التزام الشركة بتوفيق اوضاعها وفقالحكام قانون 120 لسنة 

1982   تملك وتشييد العقارات وشراء وتقسيم الراضي وذلك لغراض الستغلل او التاجير او البيع   الستيراد 

والتصدير والوكالت التجارية   تاسيس او المشاركة في تاسيس او شراء الشركات او المساهمة فيها والتي تزاول 

في داخل اوخارج جمهورية مصر العربية ايا من اغراض الشركة او قد تعاون علي تحيق او تنمية ايا من 

اغراضها وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه 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  بجهة محافظة الجيزة المنطقة الصناعية السادسة  - طريق 

الواحات القطع ارقام 1 ) من 87 الي 98 ( المنطقة الخامسة والسادسة -

148 - صموئيل تكس صموئيل حكيم لبيب وشركاه   قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    13712 ورقم قيد   

2736   فرعى  عن اضافة نشاط : اقامه وتشغيل مصنع لنتاج غزل ونسيج وتطريز وملبس جاهزة والصباغة 

والتجهيز للقمشة بجميع انواعها ولتطريز وطباعه المنسوجات والستائر الجاهزة وانتاج السجاد لكافة انواعه  

بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ المحل الكائن بالعقار رقم 461 شارع 18 تقسيم عمرو - مدينة السلم

149 - تورينو لمنتجات الكاوتشوك و البلستيك   قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    13577 ورقم قيد   

14695   فرعى  عن اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع الكاوتشوك و البلستيك وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ القطعه رقم )195( بالمنطقه الصناعيه 

250 فدان شرق الروبيكي - مدينة بدر
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150 - مصر النور للرخام و الصناعات التعدينية   قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    13662 ورقم قيد   

44503   فرعى  عن نشاط الشركة هو: إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة أنواع الرخام والجرانيت الطبيعى 

والطبيعى التجميعى بكافة أنواعه والبلط والدرج والرخام و الجرانيت الصناعى وكذلك انتاج أحجار التلميع 

وجرش وطحن وخلط جميع انواع المواد التعدينية مثل الفلسبار والكوارتز والفوسفات وكربونات الكالسيوم وبودرة 

التلك والطفلة والكاولينا وغيرها وكذلك القيام بجميع أعمال التركيبات من الرخام والجرانيت الطبيعى والطبيعى 

التجميعى بكافة أنواعه للحوائط و الرضيات والدرج والعمدة وغيرها من أعمال التركيبات وكذلك تركيب جميع 

أنواع البلط العادى والسيراميك والبورسلين وغيرها والدرج الصناعى و البلط و الدرج من الرخام و الجرانيت 

الصناعى وتصنيع مستلزمات إنتاج مصانع الرخام والجرانيت )مناشير التقطيع و أحجار الجليات( وكذلك 

إستيراد كافة أنواع الرخام و الجرانيت على هيئة بلوكات وطاولت غير مصنعة لتصنيعها وإعادة تصديرها وإنتاج 

جميع أنواع المواسير البلستيكية ووصلتها من مادة U.P.V.C و H.D.P.E وC.P.V.C و P.P.H و 

P.P.R مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و يشترط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة و يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى 

تزاول أعمال 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 طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية.  بجهة محافظة 

القاهرة افتتاح فرع / المبني 1 مول جالكسي 306 المبني المقام علي قطعه الرض رقم 306 و307 - القطاع 

الثاني بمركز المدينه بالقاهره الجديده وهوه المحل رقم 202 أ و 203أ و 204أ و 205 بادور الثاني فوق 

الرضي ويقع بالجهه القبليه ويطل المحل علي شارع التسعين الرئيسي

151 - مشروعي للتجاره ش.م.م   قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    13716 ورقم قيد   69586   فرعى  

عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير / شراء وبيع الوحدات السكنية والدارية والتجارية والتجار فبها 

وتأجيرها واستئجارها / القيام بأعمال المقاولت في تشطيب الوحدات السكنية والدارية والتجارية / القيام بأعمال 

شراء وبيع الثاث المنزلي والتجاري والجهزة الكهربائية والسلع المعمرة / بيع وتوزيع وتوريد وتخزين الغذية 

والمشروبات بكافة أنواعها ومستلزمات النظافة والجهزة اللكترونية والمنزلية / تجارة وتوزيع وتسويق مركبات 

النقل الخفيف بجميع أنواعها والفيسبا والموتوسيكلت والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين أو ثلث 

عجلت والمركبات الصغيرة ذات الثلث عجلت والتوك توك والميني فان والميكروباص والجرارات الزراعية 

بمختلف أشكالها وأنواعها الجديد منها والمستعمل والتجار في قطع غيارها ولوازمها لكافة الغراض السابق ذكرها 

/ تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع ومراكز صيانة لجميع وسائل النقل الخفيف والدراجات 

البخارية بجميع أنواعها بعجلتين وثلث عجلت ,وقطع غيارها ومكوناتها / تصنيع  وتجميع وتسويق وصيانة 

وخدمة ما بعد البيع للدراجات والفيسبا والدراجة الكهربائية وقطع غيارها  ومكوناتها / تصنيع وتجميع وتسويق 

وصيانة وخدمة ما بعد البيع للجرارات واللت الزراعية وقطع غيارها ومكوناتها / التجار في المنتجات الزراعية 

وتصليح التربة الزراعية والعلف الحيوانية والحصول على الوكالت التجارية وبيع جميع المنتجات والبضائع 

بالنقد وبالجل )بالتقسيط( مع مراعاة الحكام والقوانين  المتعلقة بالبيع بالتقسيط / القيام بأعمال الترويج والدعاية 

للخدمات البنكية وكذلك توفير وتوزيع خدمة الدعاية والترويج على الجمهور بالنيابة عن البنوك المرخصة في 

جمهورية مصر العربية / الستشارات الفنية والدارية فيما عدا القانونية والمالية والوراق المالية / مقدموا التمويل 

الستهلكي وفقا لحكام القانون 18 لسنة 2020 مراعاة أحكام القوانين  واللوائح والقرارات السارية بشرط 

استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها والتي 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 / التجار والتسويق للسيارات الملكي )سيارات الركوب الخاصة( الجديد والمستعمل وقطع 

غيارها ومكوناتها / التجار والتسويق للمعدات والمركبات الثقيلة )الحفارات واللوردات والكلركات( ومركبات 

النقل والنصف نقل الجديد والمستعمل وقطع غيارها ومكوناتها  بجهة محافظة القليوبية افتتاح فرع/ 4 شارع 

المحلج امام بنك مصر واعلى كازيون - تقسيم شركة القاهره للزيوت والصابون - ارض المهندسين - القناطر 

الخيريه
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152 - جرين تك ايجيبت للستيراد والتصدير   قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    13570 ورقم قيد   

114138   فرعى  عن غرض الشركة   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع ألواح الطاقة الشمسية   إقامة وتشغيل 

مصنع لعادة تدوير القمامة   إقامة القري السياحية والفنادق )الثابتة( والموتيلت والنشطة المكملة او المرتبطة بما 

ذكر من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية   إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافيتريات الثابتة لتقديم 

جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك اواي.   إعداد الدراسات القتصادية 

والتخطيطية للمنطقة الصناعية   مقاولت تجهيز المصانع بالمعدات واللت والجهزة وخطوط النتاج   الستيراد 

والتصدير تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شان سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة 

البحرية , ول ينشئ تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة 

غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض   المقاولت العامة   بيع الكهرباء 

المنتجة من محطات الكهرباء   تحويل المخلفات الي طاقة   اقامة محطات الطاقة الشمسية ومحطات توليد 

الهيدروجين   مركز ايواء واكثار وعرض حيوانات برية )بحرية ( مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة , ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهيه 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.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ مكتب بالدور الخامس فوق 

الرضي - بالعقار رقم 10أ شارع طلعب حرب - برج ايفر جرين تاور - وسط البلد - منطقة قصر النيل

153 - سانيبيور لتصنيع الدوات الصحيه   قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    13545 ورقم قيد   

131865   فرعى  عن غرض الشركة كالتي:إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع وتعبئة وتغليف الدوات 

الصحية بكافة انواعهم من ) الكريليك والصينى والمعادن والبلستيك ( وأكسسواراتهم بكافة أنواعها ودواليب 

وكبائن الحمامات   إقامة وتشغيل المراكز التجارية وسلسل المداد  تجارة الجملة والتجزئة  إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع مواد ومستلزمات التعبئة والتغليف  التصديروذلك 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 .  بجهة محافظة 

القاهرة افتتاح فرع/ مبنى 94, الدور 4 المنطقه الصناعيه - التجمع الثالث - القاهره الجديده

154 - الستاذ للنقل الجماعى   قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    13415 ورقم قيد   145093   فرعى  

عن النقل الجماعى البرى للركاب )عدا النقل السياحى(  ول يتم مزاولةنشاط النقل البرى للركاب والبضائع 

والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص 

اللزمةبمزاولة النشاط من الهيئة العامه للطرق والكبارى والنقل البرى.يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  

لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ 4 ش ال شنب متفرع من 

الميثاق الجبل الخضر سابفا برج المنار 1/ الدور الثامن - شقه 3 - زهراء مدينة نصر
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155 - ستاربايتس   قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    13362 ورقم قيد   145177   فرعى  عن اقامة 

وتشغيل وادارة المطاعم السياحية الثابتة و المطاعم السياحية العائمه القائمهبالفعل و السابق الحصول لها على 

تراخيص

  إقامة و تنظيم المعارض ) فيما عدا المعارض السياحية(و المؤتمرات و الحفلت الغنائية العامةبشرط 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 

شبيهةباعمالها

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ ق 8 مجموعه 6 تقسيم المعادي وتأخذ رقم 11 بشارع 204 

دجله - المعادي

156 - ال توفيق للستثمار   قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    13402 ورقم قيد   148307   فرعى  

عن انشطه قانون 72:

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. 

ويشترط

في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع  وأن تستخدم طرق الري 

الحديثة فى

الستزراع وليس الري بطريق الغمر

فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقراررئيس الجمهوريةرقم 356 لسنة 

2008

 تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.

 تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو 

اللحوم.

  اقامة و تشغيل مجزر الى او نصف الي لذبح و تجهيز اللحوم و الدواجن

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و تجهيز و تغليف المواد الغذائية

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهةباعمالها

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ عقار 72 شارع 105 حدائق المعادي
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TAMEEM ALI ALI - MADAAN                        157 - تميم على على - معادن الومنيوم

ALUMINUM   قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    13387 ورقم قيد   154889   فرعى  عن أنشطة 

قانون 72 : اقامة وتشغيل مصنع :   لتصنيع وطلء قطاعات وبروفيلت اللومنيوم مؤكسدة ) مؤنده( 

واكسسورات اللومنيوم   لتصنيع السطمبات بكافة انواعها المصنعه من الحديد والمواد اللزمة   تصنيع المعادن 

بكافة انواعها   تصنيع الفايبربكافة انواعه استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة 

للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض 

الستصلح والستزراع  وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا 

المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقراررئيس الجمهوريةرقم 356 لسنة  2008 

مشروعات السكان التي يتم تأجيروحداتها بالكامل لغراض السكن غير الداري , بشرط أل يقل عدد تلك 

الوحدات عن خمسين وحدة سكنية ,سواء أقيمت في شكل بناء واحد أو عدة أبنية. أنشطة خارج قانون 72 : 

التوريدات العمومية.

* مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار. يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهةباعمالها او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية افتتاح فرع/ قطعه 

رقم 81 بحوض الرصوفي رقم 8 بناحية - ميت عاصم - مركز بنها

158 - تي تو بي انترتينمنت   قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    13608 ورقم قيد   174862   فرعى  

عن تشغيل وادارة المطاعم الكافتريات الثابتة تنظيم المعارض )عدا السياحية( والحفلت العامة )بشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة(.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ ممشى اهل مصر - كورنيش النيل - بوابه رقم 8 - 

محل رقم 241

159 - موبرنت لخدمات رجال العمال   قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    13564 ورقم قيد   

178200   فرعى  عن تقديم خدمات رجال العمال )فاكس - تصوير مستندات - كتابة كمبيوتر- تليفون( يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 

افتتاح فرع/ بلوك 6 - مدخل 2 - شقه رقم 2 - الدور الرضي - مساكن رملة بولق ابو العل

160 - اس جى سى للمطاعم والتجارة العامة   قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    13709 ورقم قيد   

190675   فرعى  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات  التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ محل رقم )G225-G224( بالدور الرضي الكائن 

بالمبنى )B15( بالمركز التجاري EAST HUB - مدينتي - القاهره الجديده
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161 - اس اتش ايه للعيادات الطبية SHE   قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    13489 ورقم قيد   

193568   فرعى  عن إدارة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة 

علجية أو طبية.  إدارة وتشغيل العيادات الطبية المتخصصة.  توريد الجهزة والمستلزمات الطبية )فيما عدا 

الدوية(.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة افتتاح فرع/ 1 ش مسجد الزهراء - ش جمال عبدالناصر - ش عمر بن الخطاب

162 - فايترز فارما جروب   قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    13524 ورقم قيد   196976   فرعى  

عن -ادارة الصيدليات  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ الكائن في 186 

شارع جسر السويس قسم عين شمس

163 - فايترز فارما جروب   قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    13526 ورقم قيد   196976   فرعى  

عن -ادارة الصيدليات  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ الكائن في 1 شارع 

مصطفى علي شعبان ترعة الدكر الشرابيه

164 - المجموعه اليطاليه لمواد التعبئه والتغليف ش.م.م   قيدت فى   18-02-2023 برقم ايداع    13798 

ورقم قيد   6163   فرعى  عن نفس نشاط المركز الرئيسي  بجهة محافظة القليوبية افتتاح الفرع الكائن بالعنوان 

// ش المشروع حوض الثمانين - عرب شركس

165 - مصطفى فاروق محمود على و محمد فاروق محمود على   قيدت فى   18-02-2023 برقم ايداع    

 n/10 13806 ورقم قيد   177636   فرعى  عن نفس نشاط الرئيسي  بجهة محافظة القاهرة قطعة ارض رقم

وd 281 -المنطقة الصناعية التعبان -طرة

166 - زجزاج للتجارة والتوريدات   قيدت فى   18-02-2023 برقم ايداع    13861 ورقم قيد   200356   

فرعى  عن نفس نشاط الرئيسي  بجهة محافظة القاهرة 29شارع عين شمس -حى 2 -بناحية المطرية المقام على 

قطعة رقم 73كوستر حوض القوبانية رقم 22حاليا 99ش عين شمس تقاطع شارع شاهين قسم عين شمس

167 - اكسا لتامينات الحياة مصر   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    14083 ورقم قيد   3192   فرعى  

عن تقديم تامينات الشخاص وتكوين الموال بما فى ذلك تامينات الحياة بجميع انواعها تامينات الحوادث 

الشخصية والتامين الصحى طويل الجل تكوين رأس المال تكوين الموال مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ القطعه رقم 15 - التجمع الخامس - القاهره الجديده
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168 - الشركه الدوليه للخدمات البريديه   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    14138 ورقم قيد   10751   

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 وبيع الخرائط 

نشاط الستعلم الميداني.  7 / نشاط الحفظ اللكتروني   الرشفة  الرقمية مع استصدار التراخيص اللزمة.  6 /

نشاط تحصيل الديون المتعثرة  للمستندات والمايكروفيلم.  8 / نشاط خدمات الدفع والتحصيل اللكتروني.  9 

 ATM لعملء البنوك والشركات.  10 /نشاط التخليص الجمركي.  11 / نشاط تنظيف ماكينات الصراف اللي

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 القاهرة افتتاح فرع/ الشقه 102 بالدور الول فوق البدروم 

والرضي بالعقار رقم 5 - بلوك 28 المنطقه الولى - مدينة نصر

169 - الشركه الدوليه للخدمات البريديه   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    14120 ورقم قيد   10751   

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 وبيع الخرائط 

نشاط الستعلم الميداني.  7 / نشاط الحفظ اللكتروني   الرشفة  الرقمية مع استصدار التراخيص اللزمة.  6 /

نشاط تحصيل الديون المتعثرة  للمستندات والمايكروفيلم.  8 / نشاط خدمات الدفع والتحصيل اللكتروني.  9 

 ATM لعملء البنوك والشركات.  10 /نشاط التخليص الجمركي.  11 / نشاط تنظيف ماكينات الصراف اللي

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 البحر الحمر افتتاح فرع/ شارع سيد كريم الغردقه - الدور الول 

شقه رقم 1

248 - كلودز ايجيبت   قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    15751 ورقم قيد   102498   فرعى  عن 

التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا  و بالخص تجارة و توزيع  و اعداد الحلوى الجافة و الغذية و 

جميع انواع المشروبات ) عدا الكحولية ( 

   ادارة و امتلك المطاعم .

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة 

 ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات 

السالفة أو تشتريها أو ت لحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ 

المساحه رقم )kde02( بخارج المبنى d بالمركز التجاري المفتوح - بمشروع مدينتي
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170 - الشركه الدوليه للخدمات البريديه   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    14122 ورقم قيد   10751   

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 وبيع الخرائط 

نشاط الستعلم الميداني.  7 / نشاط الحفظ اللكتروني   الرشفة  الرقمية مع استصدار التراخيص اللزمة.  6 /

نشاط تحصيل الديون المتعثرة  للمستندات والمايكروفيلم.  8 / نشاط خدمات الدفع والتحصيل اللكتروني.  9 

 ATM لعملء البنوك والشركات.  10 /نشاط التخليص الجمركي.  11 / نشاط تنظيف ماكينات الصراف اللي

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 البحر الحمر افتتاح فرع/ منفذ برج الشيماء شارع سيد كريم 

الغردقه - خلف المستشفى العام المنشيه الدهار

171 - تسويق للتجاره والتوزيع   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    14193 ورقم قيد   16723   فرعى  

عن غرض الشركة   توزيع وبيع كافة المنتجات الغذائية والمشروبات والعصائر وبيع وتسويق وتوريد كافة 

المشروبات الكحولية وغير الكحولية والنبذة والمشروبات المقطرة بكافة انواعها والبيرة داخل عبوات مغلقة 

والستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية وإدارة مخازن ومستودعات كافة أنواع المشروبات الكحولية وغير 

الكحولية والنبذة والمشروبات المقطرة بكافة أنواعها والبيرة داخل عبوات مغلقة والتعبئة والتغليف وإعادة التعبئة 

بمعرفتنا ولدي الغير مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج . كما يجوز لها ان 

تندمج مع الهيئات السالفة أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة 

القاهرة افتتاح فرع/ الكائن 110 ش 9 المعادي - قسم المعادي

172 - الشنب لتكنولوجيا المنتجات السمنتيه وحديد التسليح   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    14109 

ورقم قيد   119082   فرعى  عن 1   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع   بلط اسمنتى عادى 

   بلط اسمنتى ملون ومنقوش 

   طوب اسمنتى مفرغ 

   طوب اسمنتى مصمت 

   بردورة اسمنتية رصيف 

   اقامه مصنع لتصنيع و تشكيل حديد التسليح    تجاره كل ماسبق بما فيها تجاره الحديد و السمنت   صيانه 

سيارات الشركه   مع افراد حسابات مستقلة ومركز مالى خاص لكل نشاط على حده  

 مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة هذه 

النشطة   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغي رها التى تزاول 

اعمال شيبه عمالها  او التى فد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى 

الهئيات السالفة وتشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة افتتاح 

فرع/4 ناصية عباس الحفناوي - العباسيه
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173 - فنار فودز   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    14033 ورقم قيد   126805   فرعى  عن غرض 

الشركة هو : التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  وعلى الخص المواد الغذائية /التوريدات العمومية 

/الستيراد و التصدير .   إقامة وتشغيل وإدارة المخازن والمستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة .   إستيراد 

وتجارة وتربية المواشي الحية بكافة أنواعها .  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 على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا  , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو 

تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون  بجهة محافظة القليوبية افتتاح فرع/ ناصية السفاينه - مركز طوخ

174 - لى ديسونسLIS DECENCE   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    14162 ورقم قيد   

151480   فرعى  عن • أنشطة داخل قانون الستثماررقم 72 لسنه 2017: •اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الملبس الجاهزة. • تجارة الجملة والتجزئة للملبس الجاهزة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة . 

أنشطة خارج قانون الستثماررقم 72 لسنة 2017: • التصدير. • التوكيلت التجارية. تلتزم الشركة بأحكام 

القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة 

غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض. تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار. يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة افتتاح فرع/ 6 شارع عباس حلمي - مصر الجديده

175 - الختيار الول لتقنية المعلومات   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    13946 ورقم قيد   160851   

فرعى  عن غرض الشركة : أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف 

أنواعها / أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها 

والتدريب عليها / إدخال البيانات على الحسابات وبالوسائل اللكترونية / إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها 

والتدريب عليها / أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات / التصالت وخدمات النترنت / 

تسويق الخدمات اللكترونى عبر النترنت وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح السارية  بجهة محافظة 

القاهرة افتتاح فرع/ شقه رقم 12 بالدور التاسع في العقار رقم 17 شارع دار الدفاع الجوي التابع لقسم شرطة مدينة 

نصر اول

176 - انترناشيونال جروب للصناعات الكيماوية والسمده الزراعية   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    

14101 ورقم قيد   202856   فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات ولخلط وتعبئة السمده 

المركبة ) NPK ( بودر وسائله والسمده الورقية مخلبيه بودر او سائله والهيومك اسيد ) مواد محسنة للتربية (    

تجاره الجمله والتجزئه للسمده والمخصبات الزراعية ومحصنات التربية والمبيدات والكيماويات داخل المناطق 

النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده فيما عدا شمال وجنوب سيناء والقنطرة فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه 

ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وماراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنة 

2008   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 

المنوفية افتتاح فرع/ قطعه 74 محور المنطقه الصناعيه السابعه - مدينة السادات
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177 - سبترانترناشيونال مصر للتجاره   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    14565 ورقم قيد   16535   

فرعى  عن العمل فى كافة انواع التجارة والتوريدات العمومية التجارية وتصدير كافة انواع السلع مع مراعاة احكام 

القانون واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة  بجهة محافظة 

القاهرة افتتاح فرع/ شقه بالدور الول بالعقار رقم 13 الكائن في شارع خالد بن الوليد - مساكن شيراتون

251 - مصر للمسبوكات المحابس   قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    15772 ورقم قيد   164212   

فرعى  عن انشطة داخل قانون الستثمار 72: اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع وسبك المحابس ومستلزماتها 

من النحاس والزهر. اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة أن تشترك بأي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر أو الخارج.  كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى 

وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة القليوبية افتتاح فرع/ 3 شارع نور السلم - متفرع من شارع 

مسبك خليل العكرشه - الرشاح - قسم الخانكه

178 - مشروعي للتجاره ش.م.م   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    14700 ورقم قيد   69586   فرعى  

عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير / شراء وبيع الوحدات السكنية والدارية والتجارية والتجار فبها 

وتأجيرها واستئجارها / القيام بأعمال المقاولت في تشطيب الوحدات السكنية والدارية والتجارية / القيام بأعمال 

شراء وبيع الثاث المنزلي والتجاري والجهزة الكهربائية والسلع المعمرة / بيع وتوزيع وتوريد وتخزين الغذية 

والمشروبات بكافة أنواعها ومستلزمات النظافة والجهزة اللكترونية والمنزلية / تجارة وتوزيع وتسويق مركبات 

النقل الخفيف بجميع أنواعها والفيسبا والموتوسيكلت والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين أو ثلث 

عجلت والمركبات الصغيرة ذات الثلث عجلت والتوك توك والميني فان والميكروباص والجرارات الزراعية 

بمختلف أشكالها وأنواعها الجديد منها والمستعمل والتجار في قطع غيارها ولوازمها لكافة الغراض السابق ذكرها 

/ تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع ومراكز صيانة لجميع وسائل النقل الخفيف والدراجات 

البخارية بجميع أنواعها بعجلتين وثلث عجلت ,وقطع غيارها ومكوناتها / تصنيع  وتجميع وتسويق وصيانة 

وخدمة ما بعد البيع للدراجات والفيسبا والدراجة الكهربائية وقطع غيارها  ومكوناتها / تصنيع وتجميع وتسويق 

وصيانة وخدمة ما بعد البيع للجرارات واللت الزراعية وقطع غيارها ومكوناتها / التجار في المنتجات الزراعية 

وتصليح التربة الزراعية والعلف الحيوانية والحصول على الوكالت التجارية وبيع جميع المنتجات والبضائع 

بالنقد وبالجل )بالتقسيط( مع مراعاة الحكام والقوانين  المتعلقة بالبيع بالتقسيط / القيام بأعمال الترويج والدعاية 

للخدمات البنكية وكذلك توفير وتوزيع خدمة الدعاية والترويج على الجمهور بالنيابة عن البنوك المرخصة في 

جمهورية مصر العربية / الستشارات الفنية والدارية فيما عدا القانونية والمالية والوراق المالية / مقدموا التمويل 

الستهلكي وفقا لحكام القانون 18 لسنة 2020 مراعاة أحكام القوانين  واللوائح والقرارات السارية بشرط 

استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها والتي 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 / التجار والتسويق للسيارات الملكي )سيارات الركوب الخاصة( الجديد والمستعمل وقطع 

غيارها ومكوناتها / التجار والتسويق للمعدات والمركبات الثقيلة )الحفارات واللوردات والكلركات( ومركبات 

النقل والنصف نقل الجديد والمستعمل وقطع غيارها ومكوناتها  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ الشقه رقم )7( 

والكائنه بالدور الثاني فوق الرضي والكائن بالعقار الكائن شارع 9 بالقطعه رقم 8913 منطقة )جنوب س( 

بالهضبه العليا )المقطم( بجوار جزارة حسني - قسم الخليفه
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254 - جوبلنز يارد لداره المطاعم و المنشأت الترفيهيه   قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    15776 

ورقم قيد   175122   فرعى  عن غرض الشركة . تشغيل و اداره المطاعم الثابته ومدن الملهى الترفيهيه . 

تشغيل محل لترفيه البلى ستيشن والفيديو جيم . تشغيل وادارة مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية . 

تقديم ألعاب البليستيشن والفيديو جيم فيما عدا النترنت وبعد الحصول علي التراخيص اللزمة . 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 أو التي 

قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقآ لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ 106 شارع عباس العقاد - بدور البدروم - مدينة 

نصر

179 - مشروعي للتجاره ش.م.م   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    14668 ورقم قيد   69586   فرعى  

عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير / شراء وبيع الوحدات السكنية والدارية والتجارية والتجار فبها 

وتأجيرها واستئجارها / القيام بأعمال المقاولت في تشطيب الوحدات السكنية والدارية والتجارية / القيام بأعمال 

شراء وبيع الثاث المنزلي والتجاري والجهزة الكهربائية والسلع المعمرة / بيع وتوزيع وتوريد وتخزين الغذية 

والمشروبات بكافة أنواعها ومستلزمات النظافة والجهزة اللكترونية والمنزلية / تجارة وتوزيع وتسويق مركبات 

النقل الخفيف بجميع أنواعها والفيسبا والموتوسيكلت والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين أو ثلث 

عجلت والمركبات الصغيرة ذات الثلث عجلت والتوك توك والميني فان والميكروباص والجرارات الزراعية 

بمختلف أشكالها وأنواعها الجديد منها والمستعمل والتجار في قطع غيارها ولوازمها لكافة الغراض السابق ذكرها 

/ تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع ومراكز صيانة لجميع وسائل النقل الخفيف والدراجات 

البخارية بجميع أنواعها بعجلتين وثلث عجلت ,وقطع غيارها ومكوناتها / تصنيع  وتجميع وتسويق وصيانة 

وخدمة ما بعد البيع للدراجات والفيسبا والدراجة الكهربائية وقطع غيارها  ومكوناتها / تصنيع وتجميع وتسويق 

وصيانة وخدمة ما بعد البيع للجرارات واللت الزراعية وقطع غيارها ومكوناتها / التجار في المنتجات الزراعية 

وتصليح التربة الزراعية والعلف الحيوانية والحصول على الوكالت التجارية وبيع جميع المنتجات والبضائع 

بالنقد وبالجل )بالتقسيط( مع مراعاة الحكام والقوانين  المتعلقة بالبيع بالتقسيط / القيام بأعمال الترويج والدعاية 

للخدمات البنكية وكذلك توفير وتوزيع خدمة الدعاية والترويج على الجمهور بالنيابة عن البنوك المرخصة في 

جمهورية مصر العربية / الستشارات الفنية والدارية فيما عدا القانونية والمالية والوراق المالية / مقدموا التمويل 

الستهلكي وفقا لحكام القانون 18 لسنة 2020 مراعاة أحكام القوانين  واللوائح والقرارات السارية بشرط 

استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها والتي 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 / التجار والتسويق للسيارات الملكي )سيارات الركوب الخاصة( الجديد والمستعمل وقطع 

غيارها ومكوناتها / التجار والتسويق للمعدات والمركبات الثقيلة )الحفارات واللوردات والكلركات( ومركبات 

النقل والنصف نقل الجديد والمستعمل وقطع غيارها ومكوناتها  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ الشقه رقم 5 

الكائنه بالدور الثاني بعد الرضي بالعقار رقم 18 شارع جمال عبدالناصر بجوار مسجد الهدى - حدائق حلوان
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180 - مشروعي للتجاره ش.م.م   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    14691 ورقم قيد   69586   فرعى  

عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير / شراء وبيع الوحدات السكنية والدارية والتجارية والتجار فبها 

وتأجيرها واستئجارها / القيام بأعمال المقاولت في تشطيب الوحدات السكنية والدارية والتجارية / القيام بأعمال 

شراء وبيع الثاث المنزلي والتجاري والجهزة الكهربائية والسلع المعمرة / بيع وتوزيع وتوريد وتخزين الغذية 

والمشروبات بكافة أنواعها ومستلزمات النظافة والجهزة اللكترونية والمنزلية / تجارة وتوزيع وتسويق مركبات 

النقل الخفيف بجميع أنواعها والفيسبا والموتوسيكلت والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين أو ثلث 

عجلت والمركبات الصغيرة ذات الثلث عجلت والتوك توك والميني فان والميكروباص والجرارات الزراعية 

بمختلف أشكالها وأنواعها الجديد منها والمستعمل والتجار في قطع غيارها ولوازمها لكافة الغراض السابق ذكرها 

/ تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع ومراكز صيانة لجميع وسائل النقل الخفيف والدراجات 

البخارية بجميع أنواعها بعجلتين وثلث عجلت ,وقطع غيارها ومكوناتها / تصنيع  وتجميع وتسويق وصيانة 

وخدمة ما بعد البيع للدراجات والفيسبا والدراجة الكهربائية وقطع غيارها  ومكوناتها / تصنيع وتجميع وتسويق 

وصيانة وخدمة ما بعد البيع للجرارات واللت الزراعية وقطع غيارها ومكوناتها / التجار في المنتجات الزراعية 

وتصليح التربة الزراعية والعلف الحيوانية والحصول على الوكالت التجارية وبيع جميع المنتجات والبضائع 

بالنقد وبالجل )بالتقسيط( مع مراعاة الحكام والقوانين  المتعلقة بالبيع بالتقسيط / القيام بأعمال الترويج والدعاية 

للخدمات البنكية وكذلك توفير وتوزيع خدمة الدعاية والترويج على الجمهور بالنيابة عن البنوك المرخصة في 

جمهورية مصر العربية / الستشارات الفنية والدارية فيما عدا القانونية والمالية والوراق المالية / مقدموا التمويل 

الستهلكي وفقا لحكام القانون 18 لسنة 2020 مراعاة أحكام القوانين  واللوائح والقرارات السارية بشرط 

استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها والتي 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 / التجار والتسويق للسيارات الملكي )سيارات الركوب الخاصة( الجديد والمستعمل وقطع 

غيارها ومكوناتها / التجار والتسويق للمعدات والمركبات الثقيلة )الحفارات واللوردات والكلركات( ومركبات 

النقل والنصف نقل الجديد والمستعمل وقطع غيارها ومكوناتها  بجهة محافظة القليوبية افتتاح فرع/ 1 ش الفلفل 

امام ش المدرسه الجبل الصفر - الخانكه
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181 - مشروعي للتجاره ش.م.م   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    14695 ورقم قيد   69586   فرعى  

عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير / شراء وبيع الوحدات السكنية والدارية والتجارية والتجار فبها 

وتأجيرها واستئجارها / القيام بأعمال المقاولت في تشطيب الوحدات السكنية والدارية والتجارية / القيام بأعمال 

شراء وبيع الثاث المنزلي والتجاري والجهزة الكهربائية والسلع المعمرة / بيع وتوزيع وتوريد وتخزين الغذية 

والمشروبات بكافة أنواعها ومستلزمات النظافة والجهزة اللكترونية والمنزلية / تجارة وتوزيع وتسويق مركبات 

النقل الخفيف بجميع أنواعها والفيسبا والموتوسيكلت والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين أو ثلث 

عجلت والمركبات الصغيرة ذات الثلث عجلت والتوك توك والميني فان والميكروباص والجرارات الزراعية 

بمختلف أشكالها وأنواعها الجديد منها والمستعمل والتجار في قطع غيارها ولوازمها لكافة الغراض السابق ذكرها 

/ تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع ومراكز صيانة لجميع وسائل النقل الخفيف والدراجات 

البخارية بجميع أنواعها بعجلتين وثلث عجلت ,وقطع غيارها ومكوناتها / تصنيع  وتجميع وتسويق وصيانة 

وخدمة ما بعد البيع للدراجات والفيسبا والدراجة الكهربائية وقطع غيارها  ومكوناتها / تصنيع وتجميع وتسويق 

وصيانة وخدمة ما بعد البيع للجرارات واللت الزراعية وقطع غيارها ومكوناتها / التجار في المنتجات الزراعية 

وتصليح التربة الزراعية والعلف الحيوانية والحصول على الوكالت التجارية وبيع جميع المنتجات والبضائع 

بالنقد وبالجل )بالتقسيط( مع مراعاة الحكام والقوانين  المتعلقة بالبيع بالتقسيط / القيام بأعمال الترويج والدعاية 

للخدمات البنكية وكذلك توفير وتوزيع خدمة الدعاية والترويج على الجمهور بالنيابة عن البنوك المرخصة في 

جمهورية مصر العربية / الستشارات الفنية والدارية فيما عدا القانونية والمالية والوراق المالية / مقدموا التمويل 

الستهلكي وفقا لحكام القانون 18 لسنة 2020 مراعاة أحكام القوانين  واللوائح والقرارات السارية بشرط 

استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها والتي 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 / التجار والتسويق للسيارات الملكي )سيارات الركوب الخاصة( الجديد والمستعمل وقطع 

غيارها ومكوناتها / التجار والتسويق للمعدات والمركبات الثقيلة )الحفارات واللوردات والكلركات( ومركبات 

النقل والنصف نقل الجديد والمستعمل وقطع غيارها ومكوناتها  بجهة محافظة القليوبية افتتاح فرع/ الشقه اعلى 

كامل الدور الثاني علوي الكائنه بالعقار بشارع الثلثين تقاطع شارع سمير الشامي - مدخل 2 - برج العثيمي - 

تقسيم مدينة السلم - مركز قليوب
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182 - مشروعي للتجاره ش.م.م   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    14702 ورقم قيد   69586   فرعى  

عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير / شراء وبيع الوحدات السكنية والدارية والتجارية والتجار فبها 

وتأجيرها واستئجارها / القيام بأعمال المقاولت في تشطيب الوحدات السكنية والدارية والتجارية / القيام بأعمال 

شراء وبيع الثاث المنزلي والتجاري والجهزة الكهربائية والسلع المعمرة / بيع وتوزيع وتوريد وتخزين الغذية 

والمشروبات بكافة أنواعها ومستلزمات النظافة والجهزة اللكترونية والمنزلية / تجارة وتوزيع وتسويق مركبات 

النقل الخفيف بجميع أنواعها والفيسبا والموتوسيكلت والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين أو ثلث 

عجلت والمركبات الصغيرة ذات الثلث عجلت والتوك توك والميني فان والميكروباص والجرارات الزراعية 

بمختلف أشكالها وأنواعها الجديد منها والمستعمل والتجار في قطع غيارها ولوازمها لكافة الغراض السابق ذكرها 

/ تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع ومراكز صيانة لجميع وسائل النقل الخفيف والدراجات 

البخارية بجميع أنواعها بعجلتين وثلث عجلت ,وقطع غيارها ومكوناتها / تصنيع  وتجميع وتسويق وصيانة 

وخدمة ما بعد البيع للدراجات والفيسبا والدراجة الكهربائية وقطع غيارها  ومكوناتها / تصنيع وتجميع وتسويق 

وصيانة وخدمة ما بعد البيع للجرارات واللت الزراعية وقطع غيارها ومكوناتها / التجار في المنتجات الزراعية 

وتصليح التربة الزراعية والعلف الحيوانية والحصول على الوكالت التجارية وبيع جميع المنتجات والبضائع 

بالنقد وبالجل )بالتقسيط( مع مراعاة الحكام والقوانين  المتعلقة بالبيع بالتقسيط / القيام بأعمال الترويج والدعاية 

للخدمات البنكية وكذلك توفير وتوزيع خدمة الدعاية والترويج على الجمهور بالنيابة عن البنوك المرخصة في 

جمهورية مصر العربية / الستشارات الفنية والدارية فيما عدا القانونية والمالية والوراق المالية / مقدموا التمويل 

الستهلكي وفقا لحكام القانون 18 لسنة 2020 مراعاة أحكام القوانين  واللوائح والقرارات السارية بشرط 

استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها والتي 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 / التجار والتسويق للسيارات الملكي )سيارات الركوب الخاصة( الجديد والمستعمل وقطع 

غيارها ومكوناتها / التجار والتسويق للمعدات والمركبات الثقيلة )الحفارات واللوردات والكلركات( ومركبات 

النقل والنصف نقل الجديد والمستعمل وقطع غيارها ومكوناتها  بجهة محافظة الغربية افتتاح فرع/ عمارات رياض 

طريق مصر اسكندرية الزراعي بجوار طنطا اسكان بجوار موقف سوق الجمله - طنطا

279 - ايجيبت انترناشونال لمراكز الغوص   قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    16828 ورقم قيد   

121485   فرعى  عن ادارة و تملك المنشآت السياحية و تملك و ادارة النشطة البحرية و الوحدات البحرية 

القائمة بالفعل و السابق الحصول لها

 على تراخيص و اقامة وتشغيل مراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بهاو الكوا سنتر و يخوت 

السفاري

 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها او التي

 قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلحقها بها و ذلك

 طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة البحر الحمر افتتاح فرع/ بفندق جاز اكوا مارين - جنوب مجاويش - الغردقه
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280 - ايجيبت انترناشونال لمراكز الغوص   قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    16840 ورقم قيد   

121485   فرعى  عن ادارة و تملك المنشآت السياحية و تملك و ادارة النشطة البحرية و الوحدات البحرية 

القائمة بالفعل و السابق الحصول لها

 على تراخيص و اقامة وتشغيل مراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بهاو الكوا سنتر و يخوت 

السفاري

 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها او التي

 قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلحقها بها و ذلك

 طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة البحر الحمر افتتاح فرع/ بفندق جاز كازا ديلمار - الممشى السياحي - الغردقه

183 - مشروعي للتجاره ش.م.م   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    14648 ورقم قيد   69586   فرعى  

عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير / شراء وبيع الوحدات السكنية والدارية والتجارية والتجار فبها 

وتأجيرها واستئجارها / القيام بأعمال المقاولت في تشطيب الوحدات السكنية والدارية والتجارية / القيام بأعمال 

شراء وبيع الثاث المنزلي والتجاري والجهزة الكهربائية والسلع المعمرة / بيع وتوزيع وتوريد وتخزين الغذية 

والمشروبات بكافة أنواعها ومستلزمات النظافة والجهزة اللكترونية والمنزلية / تجارة وتوزيع وتسويق مركبات 

النقل الخفيف بجميع أنواعها والفيسبا والموتوسيكلت والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين أو ثلث 

عجلت والمركبات الصغيرة ذات الثلث عجلت والتوك توك والميني فان والميكروباص والجرارات الزراعية 

بمختلف أشكالها وأنواعها الجديد منها والمستعمل والتجار في قطع غيارها ولوازمها لكافة الغراض السابق ذكرها 

/ تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع ومراكز صيانة لجميع وسائل النقل الخفيف والدراجات 

البخارية بجميع أنواعها بعجلتين وثلث عجلت ,وقطع غيارها ومكوناتها / تصنيع  وتجميع وتسويق وصيانة 

وخدمة ما بعد البيع للدراجات والفيسبا والدراجة الكهربائية وقطع غيارها  ومكوناتها / تصنيع وتجميع وتسويق 

وصيانة وخدمة ما بعد البيع للجرارات واللت الزراعية وقطع غيارها ومكوناتها / التجار في المنتجات الزراعية 

وتصليح التربة الزراعية والعلف الحيوانية والحصول على الوكالت التجارية وبيع جميع المنتجات والبضائع 

بالنقد وبالجل )بالتقسيط( مع مراعاة الحكام والقوانين  المتعلقة بالبيع بالتقسيط / القيام بأعمال الترويج والدعاية 

للخدمات البنكية وكذلك توفير وتوزيع خدمة الدعاية والترويج على الجمهور بالنيابة عن البنوك المرخصة في 

جمهورية مصر العربية / الستشارات الفنية والدارية فيما عدا القانونية والمالية والوراق المالية / مقدموا التمويل 

الستهلكي وفقا لحكام القانون 18 لسنة 2020 مراعاة أحكام القوانين  واللوائح والقرارات السارية بشرط 

استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها والتي 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 / التجار والتسويق للسيارات الملكي )سيارات الركوب الخاصة( الجديد والمستعمل وقطع 

غيارها ومكوناتها / التجار والتسويق للمعدات والمركبات الثقيلة )الحفارات واللوردات والكلركات( ومركبات 

النقل والنصف نقل الجديد والمستعمل وقطع غيارها ومكوناتها  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ 60 شارع 

الحجاز - مصر الجديده
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192 - شركة لروز للعطور  LA ROSE PERFUME   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    14553 

ورقم قيد   121515   فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة و انتاج الزيوت العطرية و العطور بكافة انواعها

   تجارة العطور و الزيوت العطرية

 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها او التي

 قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلحقها بها و ذلك

 طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ كشك رقم SFKK19 - بمول كايرو فستيفال سيتي - التجمع 

الخامس - القاهره الجديده

193 - تك تون Tec Town   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    14681 ورقم قيد   146859   فرعى  

عن توريد اجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها   التوريدات العمومية   التوكيلت التجاريه *تلتزم الشركه باحكام القانون 

رقم 120 لسنه 1982 فى شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة 

غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ 18 

شارع فؤاد البرواني - مدينة نصر
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184 - مشروعي للتجاره ش.م.م   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    14705 ورقم قيد   69586   فرعى  

عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير / شراء وبيع الوحدات السكنية والدارية والتجارية والتجار فبها 

وتأجيرها واستئجارها / القيام بأعمال المقاولت في تشطيب الوحدات السكنية والدارية والتجارية / القيام بأعمال 

شراء وبيع الثاث المنزلي والتجاري والجهزة الكهربائية والسلع المعمرة / بيع وتوزيع وتوريد وتخزين الغذية 

والمشروبات بكافة أنواعها ومستلزمات النظافة والجهزة اللكترونية والمنزلية / تجارة وتوزيع وتسويق مركبات 

النقل الخفيف بجميع أنواعها والفيسبا والموتوسيكلت والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين أو ثلث 

عجلت والمركبات الصغيرة ذات الثلث عجلت والتوك توك والميني فان والميكروباص والجرارات الزراعية 

بمختلف أشكالها وأنواعها الجديد منها والمستعمل والتجار في قطع غيارها ولوازمها لكافة الغراض السابق ذكرها 

/ تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع ومراكز صيانة لجميع وسائل النقل الخفيف والدراجات 

البخارية بجميع أنواعها بعجلتين وثلث عجلت ,وقطع غيارها ومكوناتها / تصنيع  وتجميع وتسويق وصيانة 

وخدمة ما بعد البيع للدراجات والفيسبا والدراجة الكهربائية وقطع غيارها  ومكوناتها / تصنيع وتجميع وتسويق 

وصيانة وخدمة ما بعد البيع للجرارات واللت الزراعية وقطع غيارها ومكوناتها / التجار في المنتجات الزراعية 

وتصليح التربة الزراعية والعلف الحيوانية والحصول على الوكالت التجارية وبيع جميع المنتجات والبضائع 

بالنقد وبالجل )بالتقسيط( مع مراعاة الحكام والقوانين  المتعلقة بالبيع بالتقسيط / القيام بأعمال الترويج والدعاية 

للخدمات البنكية وكذلك توفير وتوزيع خدمة الدعاية والترويج على الجمهور بالنيابة عن البنوك المرخصة في 

جمهورية مصر العربية / الستشارات الفنية والدارية فيما عدا القانونية والمالية والوراق المالية / مقدموا التمويل 

الستهلكي وفقا لحكام القانون 18 لسنة 2020 مراعاة أحكام القوانين  واللوائح والقرارات السارية بشرط 

استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها والتي 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 / التجار والتسويق للسيارات الملكي )سيارات الركوب الخاصة( الجديد والمستعمل وقطع 

غيارها ومكوناتها / التجار والتسويق للمعدات والمركبات الثقيلة )الحفارات واللوردات والكلركات( ومركبات 

النقل والنصف نقل الجديد والمستعمل وقطع غيارها ومكوناتها  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ ش سيد حنفي 

من ش الفيوم - الدور الثالث علوي - دار السلم - البساتين

194 - عمرو عبد العزيز عبد الفتاح عطايا وشركائة   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    14442 ورقم 

قيد   151013   فرعى  عن نشاط من داخل قانون 72 لسنة 2017:   تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة نشاط من خارج قانون 72 لسنة 2017:   التوزيع والتوريدات لما هو مسموح به 

قانونا *مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ الكائن في التجمع الول - المجاوره الثانيه - قطعه 31 - 

القاهره الجديده

195 - تيم كير للرعاية الصحية   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    14464 ورقم قيد   159418   

فرعى  عن ادارة وتشغيل المستشفيات المتخصصة او المتخصصة او المتكاملة ومايضمنة من انشطة علجية او 

ادارة برامج الرعاية الطبية لدى الغير ) تجارة الجهزة والمناظير والمستلزمات الطبية .  - طبية لدى الغير .  -

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط  فيما عدا التامين والوساطة فى التامين(  -

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة  - هذة النشطة  ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى 

الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.  بجهة محافظة القاهرة 

افتتاح فرع 42 حاليا 48 سابقا – مستشفي المقريزي التخصصي – شارع منشية البكري

Page 536 of 1644 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

185 - مشروعي للتجاره ش.م.م   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    14707 ورقم قيد   69586   فرعى  

عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير / شراء وبيع الوحدات السكنية والدارية والتجارية والتجار فبها 

وتأجيرها واستئجارها / القيام بأعمال المقاولت في تشطيب الوحدات السكنية والدارية والتجارية / القيام بأعمال 

شراء وبيع الثاث المنزلي والتجاري والجهزة الكهربائية والسلع المعمرة / بيع وتوزيع وتوريد وتخزين الغذية 

والمشروبات بكافة أنواعها ومستلزمات النظافة والجهزة اللكترونية والمنزلية / تجارة وتوزيع وتسويق مركبات 

النقل الخفيف بجميع أنواعها والفيسبا والموتوسيكلت والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين أو ثلث 

عجلت والمركبات الصغيرة ذات الثلث عجلت والتوك توك والميني فان والميكروباص والجرارات الزراعية 

بمختلف أشكالها وأنواعها الجديد منها والمستعمل والتجار في قطع غيارها ولوازمها لكافة الغراض السابق ذكرها 

/ تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع ومراكز صيانة لجميع وسائل النقل الخفيف والدراجات 

البخارية بجميع أنواعها بعجلتين وثلث عجلت ,وقطع غيارها ومكوناتها / تصنيع  وتجميع وتسويق وصيانة 

وخدمة ما بعد البيع للدراجات والفيسبا والدراجة الكهربائية وقطع غيارها  ومكوناتها / تصنيع وتجميع وتسويق 

وصيانة وخدمة ما بعد البيع للجرارات واللت الزراعية وقطع غيارها ومكوناتها / التجار في المنتجات الزراعية 

وتصليح التربة الزراعية والعلف الحيوانية والحصول على الوكالت التجارية وبيع جميع المنتجات والبضائع 

بالنقد وبالجل )بالتقسيط( مع مراعاة الحكام والقوانين  المتعلقة بالبيع بالتقسيط / القيام بأعمال الترويج والدعاية 

للخدمات البنكية وكذلك توفير وتوزيع خدمة الدعاية والترويج على الجمهور بالنيابة عن البنوك المرخصة في 

جمهورية مصر العربية / الستشارات الفنية والدارية فيما عدا القانونية والمالية والوراق المالية / مقدموا التمويل 

الستهلكي وفقا لحكام القانون 18 لسنة 2020 مراعاة أحكام القوانين  واللوائح والقرارات السارية بشرط 

استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها والتي 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 / التجار والتسويق للسيارات الملكي )سيارات الركوب الخاصة( الجديد والمستعمل وقطع 

غيارها ومكوناتها / التجار والتسويق للمعدات والمركبات الثقيلة )الحفارات واللوردات والكلركات( ومركبات 

النقل والنصف نقل الجديد والمستعمل وقطع غيارها ومكوناتها  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ 263 ش احمد 

زكي - فايده كامل - دار السلم
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186 - مشروعي للتجاره ش.م.م   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    14687 ورقم قيد   69586   فرعى  

عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير / شراء وبيع الوحدات السكنية والدارية والتجارية والتجار فبها 

وتأجيرها واستئجارها / القيام بأعمال المقاولت في تشطيب الوحدات السكنية والدارية والتجارية / القيام بأعمال 

شراء وبيع الثاث المنزلي والتجاري والجهزة الكهربائية والسلع المعمرة / بيع وتوزيع وتوريد وتخزين الغذية 

والمشروبات بكافة أنواعها ومستلزمات النظافة والجهزة اللكترونية والمنزلية / تجارة وتوزيع وتسويق مركبات 

النقل الخفيف بجميع أنواعها والفيسبا والموتوسيكلت والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين أو ثلث 

عجلت والمركبات الصغيرة ذات الثلث عجلت والتوك توك والميني فان والميكروباص والجرارات الزراعية 

بمختلف أشكالها وأنواعها الجديد منها والمستعمل والتجار في قطع غيارها ولوازمها لكافة الغراض السابق ذكرها 

/ تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع ومراكز صيانة لجميع وسائل النقل الخفيف والدراجات 

البخارية بجميع أنواعها بعجلتين وثلث عجلت ,وقطع غيارها ومكوناتها / تصنيع  وتجميع وتسويق وصيانة 

وخدمة ما بعد البيع للدراجات والفيسبا والدراجة الكهربائية وقطع غيارها  ومكوناتها / تصنيع وتجميع وتسويق 

وصيانة وخدمة ما بعد البيع للجرارات واللت الزراعية وقطع غيارها ومكوناتها / التجار في المنتجات الزراعية 

وتصليح التربة الزراعية والعلف الحيوانية والحصول على الوكالت التجارية وبيع جميع المنتجات والبضائع 

بالنقد وبالجل )بالتقسيط( مع مراعاة الحكام والقوانين  المتعلقة بالبيع بالتقسيط / القيام بأعمال الترويج والدعاية 

للخدمات البنكية وكذلك توفير وتوزيع خدمة الدعاية والترويج على الجمهور بالنيابة عن البنوك المرخصة في 

جمهورية مصر العربية / الستشارات الفنية والدارية فيما عدا القانونية والمالية والوراق المالية / مقدموا التمويل 

الستهلكي وفقا لحكام القانون 18 لسنة 2020 مراعاة أحكام القوانين  واللوائح والقرارات السارية بشرط 

استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها والتي 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 / التجار والتسويق للسيارات الملكي )سيارات الركوب الخاصة( الجديد والمستعمل وقطع 

غيارها ومكوناتها / التجار والتسويق للمعدات والمركبات الثقيلة )الحفارات واللوردات والكلركات( ومركبات 

النقل والنصف نقل الجديد والمستعمل وقطع غيارها ومكوناتها  بجهة محافظة القليوبية افتتاح فرع/ كاملل مسطح 

كوحده واحده بسلم داخلي )الميزان الرضي: عباره عن بدروم ومحلين كوحده واحده/ والميزان العلوي: عباره عن 

محلين بحمام/ كوحده واحده( والكائن في شارع الشهداء امام مدرسة السلم البتدائيه مركز كفر شكر

281 - ايجيبت انترناشونال لمراكز الغوص   قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    16838 ورقم قيد   

121485   فرعى  عن ادارة و تملك المنشآت السياحية و تملك و ادارة النشطة البحرية و الوحدات البحرية 

القائمة بالفعل و السابق الحصول لها

 على تراخيص و اقامة وتشغيل مراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بهاو الكوا سنتر و يخوت 

السفاري

 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها او التي

 قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلحقها بها و ذلك

 طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة البحر الحمر افتتاح فرع/ فندق جاز كازا ديلمار - الممشى السياحي - الغردقه
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282 - او ماما برجر لدارة المطاعم   قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    16950 ورقم قيد   155462   

فرعى  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات لتقديم جميع المأكولت والمشروبات والتيك اواي )فيما عدا 

المشروبات الكحولية وفيما عدا المطاعم العائمة(

اقامة وتشغيل وحدات الطعام المتنقله يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ محل تجاري رقم 12-9 1 شارع الجيزه الوسطي- 

الزمالك - قصر النيل

187 - مشروعي للتجاره ش.م.م   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    14685 ورقم قيد   69586   فرعى  

عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير / شراء وبيع الوحدات السكنية والدارية والتجارية والتجار فبها 

وتأجيرها واستئجارها / القيام بأعمال المقاولت في تشطيب الوحدات السكنية والدارية والتجارية / القيام بأعمال 

شراء وبيع الثاث المنزلي والتجاري والجهزة الكهربائية والسلع المعمرة / بيع وتوزيع وتوريد وتخزين الغذية 

والمشروبات بكافة أنواعها ومستلزمات النظافة والجهزة اللكترونية والمنزلية / تجارة وتوزيع وتسويق مركبات 

النقل الخفيف بجميع أنواعها والفيسبا والموتوسيكلت والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين أو ثلث 

عجلت والمركبات الصغيرة ذات الثلث عجلت والتوك توك والميني فان والميكروباص والجرارات الزراعية 

بمختلف أشكالها وأنواعها الجديد منها والمستعمل والتجار في قطع غيارها ولوازمها لكافة الغراض السابق ذكرها 

/ تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع ومراكز صيانة لجميع وسائل النقل الخفيف والدراجات 

البخارية بجميع أنواعها بعجلتين وثلث عجلت ,وقطع غيارها ومكوناتها / تصنيع  وتجميع وتسويق وصيانة 

وخدمة ما بعد البيع للدراجات والفيسبا والدراجة الكهربائية وقطع غيارها  ومكوناتها / تصنيع وتجميع وتسويق 

وصيانة وخدمة ما بعد البيع للجرارات واللت الزراعية وقطع غيارها ومكوناتها / التجار في المنتجات الزراعية 

وتصليح التربة الزراعية والعلف الحيوانية والحصول على الوكالت التجارية وبيع جميع المنتجات والبضائع 

بالنقد وبالجل )بالتقسيط( مع مراعاة الحكام والقوانين  المتعلقة بالبيع بالتقسيط / القيام بأعمال الترويج والدعاية 

للخدمات البنكية وكذلك توفير وتوزيع خدمة الدعاية والترويج على الجمهور بالنيابة عن البنوك المرخصة في 

جمهورية مصر العربية / الستشارات الفنية والدارية فيما عدا القانونية والمالية والوراق المالية / مقدموا التمويل 

الستهلكي وفقا لحكام القانون 18 لسنة 2020 مراعاة أحكام القوانين  واللوائح والقرارات السارية بشرط 

استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها والتي 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 / التجار والتسويق للسيارات الملكي )سيارات الركوب الخاصة( الجديد والمستعمل وقطع 

غيارها ومكوناتها / التجار والتسويق للمعدات والمركبات الثقيلة )الحفارات واللوردات والكلركات( ومركبات 

النقل والنصف نقل الجديد والمستعمل وقطع غيارها ومكوناتها  بجهة محافظة القليوبية افتتاح فرع/ الشقه بالدور 

الول علوي والكائنه بالعقار بشارع صلح سالم بجوار محكمة طوخ وبجوار السنترال - مركز طوخ
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188 - مشروعي للتجاره ش.م.م   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    14689 ورقم قيد   69586   فرعى  

عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير / شراء وبيع الوحدات السكنية والدارية والتجارية والتجار فبها 

وتأجيرها واستئجارها / القيام بأعمال المقاولت في تشطيب الوحدات السكنية والدارية والتجارية / القيام بأعمال 

شراء وبيع الثاث المنزلي والتجاري والجهزة الكهربائية والسلع المعمرة / بيع وتوزيع وتوريد وتخزين الغذية 

والمشروبات بكافة أنواعها ومستلزمات النظافة والجهزة اللكترونية والمنزلية / تجارة وتوزيع وتسويق مركبات 

النقل الخفيف بجميع أنواعها والفيسبا والموتوسيكلت والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين أو ثلث 

عجلت والمركبات الصغيرة ذات الثلث عجلت والتوك توك والميني فان والميكروباص والجرارات الزراعية 

بمختلف أشكالها وأنواعها الجديد منها والمستعمل والتجار في قطع غيارها ولوازمها لكافة الغراض السابق ذكرها 

/ تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع ومراكز صيانة لجميع وسائل النقل الخفيف والدراجات 

البخارية بجميع أنواعها بعجلتين وثلث عجلت ,وقطع غيارها ومكوناتها / تصنيع  وتجميع وتسويق وصيانة 

وخدمة ما بعد البيع للدراجات والفيسبا والدراجة الكهربائية وقطع غيارها  ومكوناتها / تصنيع وتجميع وتسويق 

وصيانة وخدمة ما بعد البيع للجرارات واللت الزراعية وقطع غيارها ومكوناتها / التجار في المنتجات الزراعية 

وتصليح التربة الزراعية والعلف الحيوانية والحصول على الوكالت التجارية وبيع جميع المنتجات والبضائع 

بالنقد وبالجل )بالتقسيط( مع مراعاة الحكام والقوانين  المتعلقة بالبيع بالتقسيط / القيام بأعمال الترويج والدعاية 

للخدمات البنكية وكذلك توفير وتوزيع خدمة الدعاية والترويج على الجمهور بالنيابة عن البنوك المرخصة في 

جمهورية مصر العربية / الستشارات الفنية والدارية فيما عدا القانونية والمالية والوراق المالية / مقدموا التمويل 

الستهلكي وفقا لحكام القانون 18 لسنة 2020 مراعاة أحكام القوانين  واللوائح والقرارات السارية بشرط 

استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها والتي 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 / التجار والتسويق للسيارات الملكي )سيارات الركوب الخاصة( الجديد والمستعمل وقطع 

غيارها ومكوناتها / التجار والتسويق للمعدات والمركبات الثقيلة )الحفارات واللوردات والكلركات( ومركبات 

النقل والنصف نقل الجديد والمستعمل وقطع غيارها ومكوناتها  بجهة محافظة القليوبية افتتاح فرع/ 116 شارع 

15 مايو )الشارع الجديد( وامام حي شرق شبرا الخيمه ثان بالدور الول علوي - بهتيم - شبرا الخيمه ثان
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189 - مشروعي للتجاره ش.م.م   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    14697 ورقم قيد   69586   فرعى  

عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير / شراء وبيع الوحدات السكنية والدارية والتجارية والتجار فبها 

وتأجيرها واستئجارها / القيام بأعمال المقاولت في تشطيب الوحدات السكنية والدارية والتجارية / القيام بأعمال 

شراء وبيع الثاث المنزلي والتجاري والجهزة الكهربائية والسلع المعمرة / بيع وتوزيع وتوريد وتخزين الغذية 

والمشروبات بكافة أنواعها ومستلزمات النظافة والجهزة اللكترونية والمنزلية / تجارة وتوزيع وتسويق مركبات 

النقل الخفيف بجميع أنواعها والفيسبا والموتوسيكلت والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين أو ثلث 

عجلت والمركبات الصغيرة ذات الثلث عجلت والتوك توك والميني فان والميكروباص والجرارات الزراعية 

بمختلف أشكالها وأنواعها الجديد منها والمستعمل والتجار في قطع غيارها ولوازمها لكافة الغراض السابق ذكرها 

/ تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع ومراكز صيانة لجميع وسائل النقل الخفيف والدراجات 

البخارية بجميع أنواعها بعجلتين وثلث عجلت ,وقطع غيارها ومكوناتها / تصنيع  وتجميع وتسويق وصيانة 

وخدمة ما بعد البيع للدراجات والفيسبا والدراجة الكهربائية وقطع غيارها  ومكوناتها / تصنيع وتجميع وتسويق 

وصيانة وخدمة ما بعد البيع للجرارات واللت الزراعية وقطع غيارها ومكوناتها / التجار في المنتجات الزراعية 

وتصليح التربة الزراعية والعلف الحيوانية والحصول على الوكالت التجارية وبيع جميع المنتجات والبضائع 

بالنقد وبالجل )بالتقسيط( مع مراعاة الحكام والقوانين  المتعلقة بالبيع بالتقسيط / القيام بأعمال الترويج والدعاية 

للخدمات البنكية وكذلك توفير وتوزيع خدمة الدعاية والترويج على الجمهور بالنيابة عن البنوك المرخصة في 

جمهورية مصر العربية / الستشارات الفنية والدارية فيما عدا القانونية والمالية والوراق المالية / مقدموا التمويل 

الستهلكي وفقا لحكام القانون 18 لسنة 2020 مراعاة أحكام القوانين  واللوائح والقرارات السارية بشرط 

استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها والتي 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 / التجار والتسويق للسيارات الملكي )سيارات الركوب الخاصة( الجديد والمستعمل وقطع 

غيارها ومكوناتها / التجار والتسويق للمعدات والمركبات الثقيلة )الحفارات واللوردات والكلركات( ومركبات 

النقل والنصف نقل الجديد والمستعمل وقطع غيارها ومكوناتها  بجهة محافظة البحر الحمر افتتاح فرع/ المحل )

بابين/ احدهما على الواجهه والخر على الشارع الجانبي بجوار مدخل العقار/ كوحده واحده( والكائن بالدور 

الرضي/ شارع ناصرالرئيسي بجوار توكيل زهران وامام توكيل غبور للصيانه - مدينة الغردقه

190 - كيه . أم . أس . أم  لتجارة وتصنيع المعادن والتصدير k.M.S.M   قيدت فى   20-02-2023 برقم 

ايداع    14468 ورقم قيد   84027   فرعى  عن 1   التجارة العامة و التوزيع فى كل ما هو مسموح به قانونا 

 2   الستيراد و التصدير  

 تلتزم الشركة باحكام القانون والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين   ولينشئ تأسيس 

الشركة أى حق فى مزاوالة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاوالة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح 

فرع/ قطعه رقم )4( ص )5( المنطقه الصناعيه - القطاميه - القاهره الجديده
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191 - شركة لروز للعطور  LA ROSE PERFUME   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    14551 

ورقم قيد   121515   فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة و انتاج الزيوت العطرية و العطور بكافة انواعها

   تجارة العطور و الزيوت العطرية

 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها او التي

 قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلحقها بها و ذلك

 طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ كشك رقم FFKK80 - بمول كايرو فستيفال سيتي - التجمع 

الخامس - القاهره الجديده

196 - امونتكس للتجارة والتوريدات 

Amontex   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    14376 ورقم قيد   165262   فرعى  عن التجارة 

العامة فيما هو مسموح به قانونا 

  تجارة وتصميم الملبس والحلى والكسسورات والحذية 

  الستيراد والتصدير.

  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين , ول ينشئ تأسيس الشركة اى 

حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة  غرضها من الجهات المختصة وبما ل 

يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .

  التوريدات العمومية 

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة .

ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك 

طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ الوحده رقم c2-26 الدور الول - سيتي سنتر الماظه 

الكائن في 296-295 حي الملتقى العربي - طريق القاهره السويس - شيراتون
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TARGET POTENTIAL   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    14620  197 - تارجيت بوتنشل 

ورقم قيد   166054   فرعى  عن التجارة العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العموميه   

المقاولت العامه   مقاولت اعمال التشطيبات    تقديم الستشارات التسويقية والستشاريه والعقاريه ) فيما عدا 

الستشارات القانونيه والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زيادة راس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات الماليه عن الوراق الماليه لنشطة الشركات العامله فى مجال الوراق الماليه المنصوص عليها فى 

الماده 27 من قانون راس المال ولئحته التنفيذية (    تقييم الصول العقاريه    شراء وبيع وتاجير وامتلك 

الراضى بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد اقامة المنشاءات عليها 

واقامه المبانى والوحدات السكنيه والتجارية والدارية لتمليكها او تاجيرها او ادارتها او استغللها لحسابها او 

لحساب الغير مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 ومراعاه قرار رئيس جمهورية 

مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008   التسويق اللكترونى عبر النترنت يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه 

اوتشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على 

تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه  او تشتريها او تلحق بها 

وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع رقم 8 )فرع( الرض 

المملوكة للهيئة العامة للطرق والكباري الكائنة بالطريق الدائري وفي الشريحة المحصورة بين الطريق الداعم 

والطريق الرئيسي اتجاه من كوبري المشير الى المعادي بمساحة )100000متر مسطح( فقط مائة الف متر مسطح 

ل غير.

198 - بياتى للتجارة والتوريدات   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    14673 ورقم قيد   168703   

فرعى  عن إدارة المطاعم الثابتة والكافتيريات والكافيهات  استغلل العلمات التجارية ) الفرنشايز(  التجارة العامة 

فيما هو مسموح به قانونا  التوريدات العمومية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة 

افتتاح فرع/ 1 شارع عبدالحميد بدوي - اسفل كوبري نادي الشمس - قسم النزهه

265 - ذهاب واياب للنقل   قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    16417 ورقم قيد   183934   فرعى  

عن النقل البرى للركاب.  - ول يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب )الداخلى-الدولى( او النقل البرى للبضائع )

الداخلى-الدولى( والمهمات وخدمات  النقل داخل القطر المصرى او خارجة ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج 

التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز  تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى.  يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ بالدور 

الرضي حجره رقم )د( بالعقار 122 شارع الجلء - الزبكيه
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199 - هابينس لمستحضرات التجميل   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    14355 ورقم قيد   184808   

فرعى  عن نشاط داخل ق72:  -أقامه و تشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل و المنظفات و المطهرات   

نشاط خارج ق 72:  الستيراد و التصدير   تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل 

المستوردين , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة  غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .  مع اللتزام بافراد 

حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار,    وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون 

.  بجهة محافظة القليوبية افتتاح فرع/ عنبر مستأجر من شركة رمسس للصناعة والتوزيع اسفل الرضي بمساحة 

2000م2 الكائن في القطع رقم 11+جزء من 10 -10 ب بلوك 13020 المنطقه الصناعيه الولى - بمدينة 

العبور

200 - حورس للنقل والشحن والتفريغ   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    14489 ورقم قيد   189791   

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 -

217 - المصرية الخليجية للعنايه بالرجال بيوتى سنتر)سعيد ربيع و شركاه(   قيدت فى   21-02-2023 برقم 

ايداع    15053 ورقم قيد   107917   فرعى  عن اقامة و ادارة و تشغيل كوافير و بيوتى سنتر للرجال مع 

مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة  لممارسة هذه النشطة 

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات 

السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع 

الكائن / رقم )1( الكائن مول اوسكار شارع التسعين الشمالى – التجمع الخامس
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201 - حورس للنقل والشحن والتفريغ   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    14489 ورقم قيد   189791   

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 البحر الحمر افتتاح فرع ادارى للشركة بناحية الغردقه الكائن فى محل العقار 

بناحية شارع النصر ناصية الدهار
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

202 - جرين يونيفرس  GREEN  UNIVERSE   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    14496 ورقم 

قيد   203017   فرعى  عن انشطه داخل ق72:

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. 

ويشترط

في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع  وأن تستخدم طرق الري 

الحديثة فى

الستزراع وليس الري بطريق الغمر

فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقراررئيس الجمهوريةرقم 356 لسنة

2008 .

اقامة وتشغيل الثلجات والمحطات الخاصةبحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية 

وتبريدها أو

تجميدها.

  اقامة وتشغيل محطات الحاويات وصوامع حفظ وتخزين الغلل

  اقامة وتشغيل محطة لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعيه

تجاره الجمله والتجزئه لجميع انواع المبيدات والمخصبات الزراعية والسمدة والبذور والتقاوى واللت والمعدات

الزراعيه والحاصلت الزراعية

انشطه خارج ق72:

  التصدير

*تلتزم الشركه بإفراد حسابات ماليه ومركز مالى مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام 

الشركة

بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثماررقم 72 لسنه 2017 ,وكذا لتتمتع

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 مبنى رقم 4 الدور الثالث علوى بالقطعه رقم 2 / 44 / ب بالمحور المركزى - 6 

اكتوبر-
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

203 - جرين يونيفرس  GREEN  UNIVERSE   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    14496 ورقم 

قيد   203017   فرعى  عن انشطه داخل ق72:

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. 

ويشترط

في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع  وأن تستخدم طرق الري 

الحديثة فى

الستزراع وليس الري بطريق الغمر

فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقراررئيس الجمهوريةرقم 356 لسنة

2008 .

اقامة وتشغيل الثلجات والمحطات الخاصةبحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية 

وتبريدها أو

تجميدها.

  اقامة وتشغيل محطات الحاويات وصوامع حفظ وتخزين الغلل

  اقامة وتشغيل محطة لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعيه

تجاره الجمله والتجزئه لجميع انواع المبيدات والمخصبات الزراعية والسمدة والبذور والتقاوى واللت والمعدات

الزراعيه والحاصلت الزراعية

انشطه خارج ق72:

  التصدير

*تلتزم الشركه بإفراد حسابات ماليه ومركز مالى مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام 

الشركة

بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثماررقم 72 لسنه 2017 ,وكذا لتتمتع

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 المنوفية محل رقم 8 قطعه 2 محور خدمات الحي السابع
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

204 - مشروعي للتجاره ش.م.م   قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    14809 ورقم قيد   69586   فرعى  

عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير / شراء وبيع الوحدات السكنية والدارية والتجارية والتجار فبها 

وتأجيرها واستئجارها / القيام بأعمال المقاولت في تشطيب الوحدات السكنية والدارية والتجارية / القيام بأعمال 

شراء وبيع الثاث المنزلي والتجاري والجهزة الكهربائية والسلع المعمرة / بيع وتوزيع وتوريد وتخزين الغذية 

والمشروبات بكافة أنواعها ومستلزمات النظافة والجهزة اللكترونية والمنزلية / تجارة وتوزيع وتسويق مركبات 

النقل الخفيف بجميع أنواعها والفيسبا والموتوسيكلت والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين أو ثلث 

عجلت والمركبات الصغيرة ذات الثلث عجلت والتوك توك والميني فان والميكروباص والجرارات الزراعية 

بمختلف أشكالها وأنواعها الجديد منها والمستعمل والتجار في قطع غيارها ولوازمها لكافة الغراض السابق ذكرها 

/ تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع ومراكز صيانة لجميع وسائل النقل الخفيف والدراجات 

البخارية بجميع أنواعها بعجلتين وثلث عجلت ,وقطع غيارها ومكوناتها / تصنيع  وتجميع وتسويق وصيانة 

وخدمة ما بعد البيع للدراجات والفيسبا والدراجة الكهربائية وقطع غيارها  ومكوناتها / تصنيع وتجميع وتسويق 

وصيانة وخدمة ما بعد البيع للجرارات واللت الزراعية وقطع غيارها ومكوناتها / التجار في المنتجات الزراعية 

وتصليح التربة الزراعية والعلف الحيوانية والحصول على الوكالت التجارية وبيع جميع المنتجات والبضائع 

بالنقد وبالجل )بالتقسيط( مع مراعاة الحكام والقوانين  المتعلقة بالبيع بالتقسيط / القيام بأعمال الترويج والدعاية 

للخدمات البنكية وكذلك توفير وتوزيع خدمة الدعاية والترويج على الجمهور بالنيابة عن البنوك المرخصة في 

جمهورية مصر العربية / الستشارات الفنية والدارية فيما عدا القانونية والمالية والوراق المالية / مقدموا التمويل 

الستهلكي وفقا لحكام القانون 18 لسنة 2020 مراعاة أحكام القوانين  واللوائح والقرارات السارية بشرط 

استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها والتي 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 / التجار والتسويق للسيارات الملكي )سيارات الركوب الخاصة( الجديد والمستعمل وقطع 

غيارها ومكوناتها / التجار والتسويق للمعدات والمركبات الثقيلة )الحفارات واللوردات والكلركات( ومركبات 

النقل والنصف نقل الجديد والمستعمل وقطع غيارها ومكوناتها  بجهة محافظة المنوفية افتتاح فرع/ الشقه )يمين 

السلم( والكائنه بالدور الول علوي بعد الميزانين والكائن بالعقار الكائن شارع الروضه )شارع مدرسة الزراعه( 

امام مدرسة المعارف - منوف
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

205 - مشروعي للتجاره ش.م.م   قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    14854 ورقم قيد   69586   فرعى  

عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير / شراء وبيع الوحدات السكنية والدارية والتجارية والتجار فبها 

وتأجيرها واستئجارها / القيام بأعمال المقاولت في تشطيب الوحدات السكنية والدارية والتجارية / القيام بأعمال 

شراء وبيع الثاث المنزلي والتجاري والجهزة الكهربائية والسلع المعمرة / بيع وتوزيع وتوريد وتخزين الغذية 

والمشروبات بكافة أنواعها ومستلزمات النظافة والجهزة اللكترونية والمنزلية / تجارة وتوزيع وتسويق مركبات 

النقل الخفيف بجميع أنواعها والفيسبا والموتوسيكلت والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين أو ثلث 

عجلت والمركبات الصغيرة ذات الثلث عجلت والتوك توك والميني فان والميكروباص والجرارات الزراعية 

بمختلف أشكالها وأنواعها الجديد منها والمستعمل والتجار في قطع غيارها ولوازمها لكافة الغراض السابق ذكرها 

/ تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع ومراكز صيانة لجميع وسائل النقل الخفيف والدراجات 

البخارية بجميع أنواعها بعجلتين وثلث عجلت ,وقطع غيارها ومكوناتها / تصنيع  وتجميع وتسويق وصيانة 

وخدمة ما بعد البيع للدراجات والفيسبا والدراجة الكهربائية وقطع غيارها  ومكوناتها / تصنيع وتجميع وتسويق 

وصيانة وخدمة ما بعد البيع للجرارات واللت الزراعية وقطع غيارها ومكوناتها / التجار في المنتجات الزراعية 

وتصليح التربة الزراعية والعلف الحيوانية والحصول على الوكالت التجارية وبيع جميع المنتجات والبضائع 

بالنقد وبالجل )بالتقسيط( مع مراعاة الحكام والقوانين  المتعلقة بالبيع بالتقسيط / القيام بأعمال الترويج والدعاية 

للخدمات البنكية وكذلك توفير وتوزيع خدمة الدعاية والترويج على الجمهور بالنيابة عن البنوك المرخصة في 

جمهورية مصر العربية / الستشارات الفنية والدارية فيما عدا القانونية والمالية والوراق المالية / مقدموا التمويل 

الستهلكي وفقا لحكام القانون 18 لسنة 2020 مراعاة أحكام القوانين  واللوائح والقرارات السارية بشرط 

استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها والتي 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 / التجار والتسويق للسيارات الملكي )سيارات الركوب الخاصة( الجديد والمستعمل وقطع 

غيارها ومكوناتها / التجار والتسويق للمعدات والمركبات الثقيلة )الحفارات واللوردات والكلركات( ومركبات 

النقل والنصف نقل الجديد والمستعمل وقطع غيارها ومكوناتها  بجهة محافظة المنوفية افتتاح فرع/ العقار رقم 96 

شارع السادات بجوار قاعة جزيرة النخيل - الخطاطبه المحطه - مركز السادات
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

206 - مشروعي للتجاره ش.م.م   قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    14818 ورقم قيد   69586   فرعى  

عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير / شراء وبيع الوحدات السكنية والدارية والتجارية والتجار فبها 

وتأجيرها واستئجارها / القيام بأعمال المقاولت في تشطيب الوحدات السكنية والدارية والتجارية / القيام بأعمال 

شراء وبيع الثاث المنزلي والتجاري والجهزة الكهربائية والسلع المعمرة / بيع وتوزيع وتوريد وتخزين الغذية 

والمشروبات بكافة أنواعها ومستلزمات النظافة والجهزة اللكترونية والمنزلية / تجارة وتوزيع وتسويق مركبات 

النقل الخفيف بجميع أنواعها والفيسبا والموتوسيكلت والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين أو ثلث 

عجلت والمركبات الصغيرة ذات الثلث عجلت والتوك توك والميني فان والميكروباص والجرارات الزراعية 

بمختلف أشكالها وأنواعها الجديد منها والمستعمل والتجار في قطع غيارها ولوازمها لكافة الغراض السابق ذكرها 

/ تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع ومراكز صيانة لجميع وسائل النقل الخفيف والدراجات 

البخارية بجميع أنواعها بعجلتين وثلث عجلت ,وقطع غيارها ومكوناتها / تصنيع  وتجميع وتسويق وصيانة 

وخدمة ما بعد البيع للدراجات والفيسبا والدراجة الكهربائية وقطع غيارها  ومكوناتها / تصنيع وتجميع وتسويق 

وصيانة وخدمة ما بعد البيع للجرارات واللت الزراعية وقطع غيارها ومكوناتها / التجار في المنتجات الزراعية 

وتصليح التربة الزراعية والعلف الحيوانية والحصول على الوكالت التجارية وبيع جميع المنتجات والبضائع 

بالنقد وبالجل )بالتقسيط( مع مراعاة الحكام والقوانين  المتعلقة بالبيع بالتقسيط / القيام بأعمال الترويج والدعاية 

للخدمات البنكية وكذلك توفير وتوزيع خدمة الدعاية والترويج على الجمهور بالنيابة عن البنوك المرخصة في 

جمهورية مصر العربية / الستشارات الفنية والدارية فيما عدا القانونية والمالية والوراق المالية / مقدموا التمويل 

الستهلكي وفقا لحكام القانون 18 لسنة 2020 مراعاة أحكام القوانين  واللوائح والقرارات السارية بشرط 

استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها والتي 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 / التجار والتسويق للسيارات الملكي )سيارات الركوب الخاصة( الجديد والمستعمل وقطع 

غيارها ومكوناتها / التجار والتسويق للمعدات والمركبات الثقيلة )الحفارات واللوردات والكلركات( ومركبات 

النقل والنصف نقل الجديد والمستعمل وقطع غيارها ومكوناتها  بجهة محافظة المنوفية افتتاح فرع/ الشقه يمين 

السانسير/ امام السلم بالدور الرابع بالعقار الكائن بشارع عبدالمنعم رياض مع شارع مدرسة البنات العداديه - 

اعلى معمل المختبر - وامام فودافون واورانج/ برج الرضا - مركز بركة السبع
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207 - مشروعي للتجاره ش.م.م   قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    14848 ورقم قيد   69586   فرعى  

عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير / شراء وبيع الوحدات السكنية والدارية والتجارية والتجار فبها 

وتأجيرها واستئجارها / القيام بأعمال المقاولت في تشطيب الوحدات السكنية والدارية والتجارية / القيام بأعمال 

شراء وبيع الثاث المنزلي والتجاري والجهزة الكهربائية والسلع المعمرة / بيع وتوزيع وتوريد وتخزين الغذية 

والمشروبات بكافة أنواعها ومستلزمات النظافة والجهزة اللكترونية والمنزلية / تجارة وتوزيع وتسويق مركبات 

النقل الخفيف بجميع أنواعها والفيسبا والموتوسيكلت والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين أو ثلث 

عجلت والمركبات الصغيرة ذات الثلث عجلت والتوك توك والميني فان والميكروباص والجرارات الزراعية 

بمختلف أشكالها وأنواعها الجديد منها والمستعمل والتجار في قطع غيارها ولوازمها لكافة الغراض السابق ذكرها 

/ تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع ومراكز صيانة لجميع وسائل النقل الخفيف والدراجات 

البخارية بجميع أنواعها بعجلتين وثلث عجلت ,وقطع غيارها ومكوناتها / تصنيع  وتجميع وتسويق وصيانة 

وخدمة ما بعد البيع للدراجات والفيسبا والدراجة الكهربائية وقطع غيارها  ومكوناتها / تصنيع وتجميع وتسويق 

وصيانة وخدمة ما بعد البيع للجرارات واللت الزراعية وقطع غيارها ومكوناتها / التجار في المنتجات الزراعية 

وتصليح التربة الزراعية والعلف الحيوانية والحصول على الوكالت التجارية وبيع جميع المنتجات والبضائع 

بالنقد وبالجل )بالتقسيط( مع مراعاة الحكام والقوانين  المتعلقة بالبيع بالتقسيط / القيام بأعمال الترويج والدعاية 

للخدمات البنكية وكذلك توفير وتوزيع خدمة الدعاية والترويج على الجمهور بالنيابة عن البنوك المرخصة في 

جمهورية مصر العربية / الستشارات الفنية والدارية فيما عدا القانونية والمالية والوراق المالية / مقدموا التمويل 

الستهلكي وفقا لحكام القانون 18 لسنة 2020 مراعاة أحكام القوانين  واللوائح والقرارات السارية بشرط 

استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها والتي 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 / التجار والتسويق للسيارات الملكي )سيارات الركوب الخاصة( الجديد والمستعمل وقطع 

غيارها ومكوناتها / التجار والتسويق للمعدات والمركبات الثقيلة )الحفارات واللوردات والكلركات( ومركبات 

النقل والنصف نقل الجديد والمستعمل وقطع غيارها ومكوناتها  بجهة محافظة الغربية افتتاح فرع/ الكائن بالدور 

ارضي بشارع محمد بركات امام مدرسة التمريض الكائنه بمستشفى قطور العام - قطور

220 - رونا لتشغيل المعادن حسن عبد العزيز وشركاه   قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    15521 ورقم 

قيد   5037   فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتكغيل المعادن وتصنيع مفاتيح وكوالين واكسسوارات 

معدنية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع / 

الشركه 69 شارع مصر والسودان- حدائق القبه

221 - يونيفرس للكمبيوتر   قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    15582 ورقم قيد   7281   فرعى  عن 

غرض الشركة : عموم الستيراد والتصديروالتوكيلت التجارية   تجارة المعدات الكهربائية واللكترونية واللت 

الطبية والمعدات الثقيلة والدوات الهندسية ومستلزمات المصانع وقطع غيار السيارات   عموم التوريدات   

وصيانة الجهزة والمعدات بكافة انواعها   المقاولت   وتجارة مواد البناء  تصنيع ) راكات كبائى معدنية لشبكات 

الحاسب اللي   انتاج منتجات البلستيك  تصنيع كابلت الياف ضوئية لنقل المعلومات   طلء معادن بالرش 

اللكتروستاتيك مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  بشرط استصدار التراخيص الل زمة 

لممارسة هذه النشطة  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع / 20 من بلوك رقم 13تقسيم المنطقه العاشره- بناحيه 

وقسم مدينه نصر
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208 - مشروعي للتجاره ش.م.م   قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    14844 ورقم قيد   69586   فرعى  

عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير / شراء وبيع الوحدات السكنية والدارية والتجارية والتجار فبها 

وتأجيرها واستئجارها / القيام بأعمال المقاولت في تشطيب الوحدات السكنية والدارية والتجارية / القيام بأعمال 

شراء وبيع الثاث المنزلي والتجاري والجهزة الكهربائية والسلع المعمرة / بيع وتوزيع وتوريد وتخزين الغذية 

والمشروبات بكافة أنواعها ومستلزمات النظافة والجهزة اللكترونية والمنزلية / تجارة وتوزيع وتسويق مركبات 

النقل الخفيف بجميع أنواعها والفيسبا والموتوسيكلت والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين أو ثلث 

عجلت والمركبات الصغيرة ذات الثلث عجلت والتوك توك والميني فان والميكروباص والجرارات الزراعية 

بمختلف أشكالها وأنواعها الجديد منها والمستعمل والتجار في قطع غيارها ولوازمها لكافة الغراض السابق ذكرها 

/ تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع ومراكز صيانة لجميع وسائل النقل الخفيف والدراجات 

البخارية بجميع أنواعها بعجلتين وثلث عجلت ,وقطع غيارها ومكوناتها / تصنيع  وتجميع وتسويق وصيانة 

وخدمة ما بعد البيع للدراجات والفيسبا والدراجة الكهربائية وقطع غيارها  ومكوناتها / تصنيع وتجميع وتسويق 

وصيانة وخدمة ما بعد البيع للجرارات واللت الزراعية وقطع غيارها ومكوناتها / التجار في المنتجات الزراعية 

وتصليح التربة الزراعية والعلف الحيوانية والحصول على الوكالت التجارية وبيع جميع المنتجات والبضائع 

بالنقد وبالجل )بالتقسيط( مع مراعاة الحكام والقوانين  المتعلقة بالبيع بالتقسيط / القيام بأعمال الترويج والدعاية 

للخدمات البنكية وكذلك توفير وتوزيع خدمة الدعاية والترويج على الجمهور بالنيابة عن البنوك المرخصة في 

جمهورية مصر العربية / الستشارات الفنية والدارية فيما عدا القانونية والمالية والوراق المالية / مقدموا التمويل 

الستهلكي وفقا لحكام القانون 18 لسنة 2020 مراعاة أحكام القوانين  واللوائح والقرارات السارية بشرط 

استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها والتي 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 / التجار والتسويق للسيارات الملكي )سيارات الركوب الخاصة( الجديد والمستعمل وقطع 

غيارها ومكوناتها / التجار والتسويق للمعدات والمركبات الثقيلة )الحفارات واللوردات والكلركات( ومركبات 

النقل والنصف نقل الجديد والمستعمل وقطع غيارها ومكوناتها  بجهة محافظة الغربية افتتاح فرع/ بالدور الثالث 

علوي والكائن بالعقار الكائن شارع هندسة الري امام المدرسه العداديه بنات وبجوار مزلقان المستشفى العام )

منطقة السوق( عمارة د/ابتسام - مركز السنطه
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209 - مشروعي للتجاره ش.م.م   قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    14846 ورقم قيد   69586   فرعى  

عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير / شراء وبيع الوحدات السكنية والدارية والتجارية والتجار فبها 

وتأجيرها واستئجارها / القيام بأعمال المقاولت في تشطيب الوحدات السكنية والدارية والتجارية / القيام بأعمال 

شراء وبيع الثاث المنزلي والتجاري والجهزة الكهربائية والسلع المعمرة / بيع وتوزيع وتوريد وتخزين الغذية 

والمشروبات بكافة أنواعها ومستلزمات النظافة والجهزة اللكترونية والمنزلية / تجارة وتوزيع وتسويق مركبات 

النقل الخفيف بجميع أنواعها والفيسبا والموتوسيكلت والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين أو ثلث 

عجلت والمركبات الصغيرة ذات الثلث عجلت والتوك توك والميني فان والميكروباص والجرارات الزراعية 

بمختلف أشكالها وأنواعها الجديد منها والمستعمل والتجار في قطع غيارها ولوازمها لكافة الغراض السابق ذكرها 

/ تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع ومراكز صيانة لجميع وسائل النقل الخفيف والدراجات 

البخارية بجميع أنواعها بعجلتين وثلث عجلت ,وقطع غيارها ومكوناتها / تصنيع  وتجميع وتسويق وصيانة 

وخدمة ما بعد البيع للدراجات والفيسبا والدراجة الكهربائية وقطع غيارها  ومكوناتها / تصنيع وتجميع وتسويق 

وصيانة وخدمة ما بعد البيع للجرارات واللت الزراعية وقطع غيارها ومكوناتها / التجار في المنتجات الزراعية 

وتصليح التربة الزراعية والعلف الحيوانية والحصول على الوكالت التجارية وبيع جميع المنتجات والبضائع 

بالنقد وبالجل )بالتقسيط( مع مراعاة الحكام والقوانين  المتعلقة بالبيع بالتقسيط / القيام بأعمال الترويج والدعاية 

للخدمات البنكية وكذلك توفير وتوزيع خدمة الدعاية والترويج على الجمهور بالنيابة عن البنوك المرخصة في 

جمهورية مصر العربية / الستشارات الفنية والدارية فيما عدا القانونية والمالية والوراق المالية / مقدموا التمويل 

الستهلكي وفقا لحكام القانون 18 لسنة 2020 مراعاة أحكام القوانين  واللوائح والقرارات السارية بشرط 

استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها والتي 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 / التجار والتسويق للسيارات الملكي )سيارات الركوب الخاصة( الجديد والمستعمل وقطع 

غيارها ومكوناتها / التجار والتسويق للمعدات والمركبات الثقيلة )الحفارات واللوردات والكلركات( ومركبات 

النقل والنصف نقل الجديد والمستعمل وقطع غيارها ومكوناتها  بجهة محافظة الغربية افتتاح فرع/ محل تجاري )

بابين/ كوحده واحده( كائن بالدور الرضي وشقه )البحريه/ يسار السلم( كائنه بالدور الول علوي والكائنتين 

بالعقار شارع 23 يوليو الرئيسي متفرع من حارة حماد وبجوار منزل/ محمد العيسوي - مركز بسيون

230 - كي آرابيا للتجارة اللكترونية 

Key Arabia for E-Commerce   قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    15586 ورقم قيد   

166790   فرعى  عن نفس نشاط الرئيسي  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ 31 ش سليمان الحلبي البنفسج 9 

التجمع الول القاهرة

231 - ليون لدارة وتشغيل المراكز الطبية   قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    15594 ورقم قيد   

174313   فرعى  عن -إقامة وتشغيل وإدارة المراكز الطبية التشخيصية أو العلجية.وذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز 

للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  

لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ في فيل 421 بوابه 5 خط 8 جمعيه احمد عرابي

239 - الهرام لتصنيع مستلزمات التكييف   قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    15517 ورقم قيد   

203238   فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات من البلستيك

   التوريدات العمومية

 مع افراد حسابات مستقله ومركز مالى خاص لكل نشاط على حده  

 مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فرع إداري : الوحدة رقم )f8 ( الدور الخامس - المبني التجاري اركاديا 

مول -  كورنيش النيل- رمله بولق -
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240 - الهرام لتصنيع مستلزمات التكييف   قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    15517 ورقم قيد   

203238   فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات من البلستيك

   التوريدات العمومية

 مع افراد حسابات مستقله ومركز مالى خاص لكل نشاط على حده  

 مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة السكندرية الوحدات رقم 131- 139- 140 عنبر 9 مجمع الصناعات  

البلستيكية بالمنطقة الصناعية بمرغم -

210 - مشروعي للتجاره ش.م.م   قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    14852 ورقم قيد   69586   فرعى  

عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير / شراء وبيع الوحدات السكنية والدارية والتجارية والتجار فبها 

وتأجيرها واستئجارها / القيام بأعمال المقاولت في تشطيب الوحدات السكنية والدارية والتجارية / القيام بأعمال 

شراء وبيع الثاث المنزلي والتجاري والجهزة الكهربائية والسلع المعمرة / بيع وتوزيع وتوريد وتخزين الغذية 

والمشروبات بكافة أنواعها ومستلزمات النظافة والجهزة اللكترونية والمنزلية / تجارة وتوزيع وتسويق مركبات 

النقل الخفيف بجميع أنواعها والفيسبا والموتوسيكلت والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين أو ثلث 

عجلت والمركبات الصغيرة ذات الثلث عجلت والتوك توك والميني فان والميكروباص والجرارات الزراعية 

بمختلف أشكالها وأنواعها الجديد منها والمستعمل والتجار في قطع غيارها ولوازمها لكافة الغراض السابق ذكرها 

/ تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع ومراكز صيانة لجميع وسائل النقل الخفيف والدراجات 

البخارية بجميع أنواعها بعجلتين وثلث عجلت ,وقطع غيارها ومكوناتها / تصنيع  وتجميع وتسويق وصيانة 

وخدمة ما بعد البيع للدراجات والفيسبا والدراجة الكهربائية وقطع غيارها  ومكوناتها / تصنيع وتجميع وتسويق 

وصيانة وخدمة ما بعد البيع للجرارات واللت الزراعية وقطع غيارها ومكوناتها / التجار في المنتجات الزراعية 

وتصليح التربة الزراعية والعلف الحيوانية والحصول على الوكالت التجارية وبيع جميع المنتجات والبضائع 

بالنقد وبالجل )بالتقسيط( مع مراعاة الحكام والقوانين  المتعلقة بالبيع بالتقسيط / القيام بأعمال الترويج والدعاية 

للخدمات البنكية وكذلك توفير وتوزيع خدمة الدعاية والترويج على الجمهور بالنيابة عن البنوك المرخصة في 

جمهورية مصر العربية / الستشارات الفنية والدارية فيما عدا القانونية والمالية والوراق المالية / مقدموا التمويل 

الستهلكي وفقا لحكام القانون 18 لسنة 2020 مراعاة أحكام القوانين  واللوائح والقرارات السارية بشرط 

استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها والتي 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 / التجار والتسويق للسيارات الملكي )سيارات الركوب الخاصة( الجديد والمستعمل وقطع 

غيارها ومكوناتها / التجار والتسويق للمعدات والمركبات الثقيلة )الحفارات واللوردات والكلركات( ومركبات 

النقل والنصف نقل الجديد والمستعمل وقطع غيارها ومكوناتها  بجهة محافظة المنوفية افتتاح فرع/ الدور الول 

علوي بعد الميزانين يسار السلم والكائنه بالعقار الكائن الكوادي مدخل البلد موقف الكوادي منزل حامد عبدالسلم - 

مركز اشمون
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211 - مشروعي للتجاره ش.م.م   قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    14793 ورقم قيد   69586   فرعى  

عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير / شراء وبيع الوحدات السكنية والدارية والتجارية والتجار فبها 

وتأجيرها واستئجارها / القيام بأعمال المقاولت في تشطيب الوحدات السكنية والدارية والتجارية / القيام بأعمال 

شراء وبيع الثاث المنزلي والتجاري والجهزة الكهربائية والسلع المعمرة / بيع وتوزيع وتوريد وتخزين الغذية 

والمشروبات بكافة أنواعها ومستلزمات النظافة والجهزة اللكترونية والمنزلية / تجارة وتوزيع وتسويق مركبات 

النقل الخفيف بجميع أنواعها والفيسبا والموتوسيكلت والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين أو ثلث 

عجلت والمركبات الصغيرة ذات الثلث عجلت والتوك توك والميني فان والميكروباص والجرارات الزراعية 

بمختلف أشكالها وأنواعها الجديد منها والمستعمل والتجار في قطع غيارها ولوازمها لكافة الغراض السابق ذكرها 

/ تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع ومراكز صيانة لجميع وسائل النقل الخفيف والدراجات 

البخارية بجميع أنواعها بعجلتين وثلث عجلت ,وقطع غيارها ومكوناتها / تصنيع  وتجميع وتسويق وصيانة 

وخدمة ما بعد البيع للدراجات والفيسبا والدراجة الكهربائية وقطع غيارها  ومكوناتها / تصنيع وتجميع وتسويق 

وصيانة وخدمة ما بعد البيع للجرارات واللت الزراعية وقطع غيارها ومكوناتها / التجار في المنتجات الزراعية 

وتصليح التربة الزراعية والعلف الحيوانية والحصول على الوكالت التجارية وبيع جميع المنتجات والبضائع 

بالنقد وبالجل )بالتقسيط( مع مراعاة الحكام والقوانين  المتعلقة بالبيع بالتقسيط / القيام بأعمال الترويج والدعاية 

للخدمات البنكية وكذلك توفير وتوزيع خدمة الدعاية والترويج على الجمهور بالنيابة عن البنوك المرخصة في 

جمهورية مصر العربية / الستشارات الفنية والدارية فيما عدا القانونية والمالية والوراق المالية / مقدموا التمويل 

الستهلكي وفقا لحكام القانون 18 لسنة 2020 مراعاة أحكام القوانين  واللوائح والقرارات السارية بشرط 

استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها والتي 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 / التجار والتسويق للسيارات الملكي )سيارات الركوب الخاصة( الجديد والمستعمل وقطع 

غيارها ومكوناتها / التجار والتسويق للمعدات والمركبات الثقيلة )الحفارات واللوردات والكلركات( ومركبات 

النقل والنصف نقل الجديد والمستعمل وقطع غيارها ومكوناتها  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ الشقه )رقم2/ 

يسار السلم( والكائنه بالدور الرضي بالعقار شارع الجزائر امام كارفور اكسبريس - الشطر الثامن - المعادي

249 - كلودز ايجيبت   قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    15745 ورقم قيد   102498   فرعى  عن 

التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا  و بالخص تجارة و توزيع  و اعداد الحلوى الجافة و الغذية و 

جميع انواع المشروبات ) عدا الكحولية ( 

   ادارة و امتلك المطاعم .

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة 

 ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات 

السالفة أو تشتريها أو ت لحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ 

محل رقم f7 الكائن بمنطقة مشروع ذا استريت والكائن على قطعة ارض فضاء رقم )a8-p-gs( الكائنه بكايرو 

فستيفال سيتي مول - القاهعره الجديده
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250 - كلودز ايجيبت   قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    15689 ورقم قيد   102498   فرعى  عن 

التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا  و بالخص تجارة و توزيع  و اعداد الحلوى الجافة و الغذية و 

جميع انواع المشروبات ) عدا الكحولية ( 

   ادارة و امتلك المطاعم .

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة 

 ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات 

السالفة أو تشتريها أو ت لحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ 

الوحده التجاريه رقم B15 - F&B - U03 الكائنه بالمرحله الولى بمشروع ممشى اهل مصر السياحي وذلك في 

الجزء الواقع بين كوبري امبابه وحتى كوبري 15 مايو - قسم بولق ابو العل

212 - مشروعي للتجاره ش.م.م   قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    14797 ورقم قيد   69586   فرعى  

عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير / شراء وبيع الوحدات السكنية والدارية والتجارية والتجار فبها 

وتأجيرها واستئجارها / القيام بأعمال المقاولت في تشطيب الوحدات السكنية والدارية والتجارية / القيام بأعمال 

شراء وبيع الثاث المنزلي والتجاري والجهزة الكهربائية والسلع المعمرة / بيع وتوزيع وتوريد وتخزين الغذية 

والمشروبات بكافة أنواعها ومستلزمات النظافة والجهزة اللكترونية والمنزلية / تجارة وتوزيع وتسويق مركبات 

النقل الخفيف بجميع أنواعها والفيسبا والموتوسيكلت والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين أو ثلث 

عجلت والمركبات الصغيرة ذات الثلث عجلت والتوك توك والميني فان والميكروباص والجرارات الزراعية 

بمختلف أشكالها وأنواعها الجديد منها والمستعمل والتجار في قطع غيارها ولوازمها لكافة الغراض السابق ذكرها 

/ تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع ومراكز صيانة لجميع وسائل النقل الخفيف والدراجات 

البخارية بجميع أنواعها بعجلتين وثلث عجلت ,وقطع غيارها ومكوناتها / تصنيع  وتجميع وتسويق وصيانة 

وخدمة ما بعد البيع للدراجات والفيسبا والدراجة الكهربائية وقطع غيارها  ومكوناتها / تصنيع وتجميع وتسويق 

وصيانة وخدمة ما بعد البيع للجرارات واللت الزراعية وقطع غيارها ومكوناتها / التجار في المنتجات الزراعية 

وتصليح التربة الزراعية والعلف الحيوانية والحصول على الوكالت التجارية وبيع جميع المنتجات والبضائع 

بالنقد وبالجل )بالتقسيط( مع مراعاة الحكام والقوانين  المتعلقة بالبيع بالتقسيط / القيام بأعمال الترويج والدعاية 

للخدمات البنكية وكذلك توفير وتوزيع خدمة الدعاية والترويج على الجمهور بالنيابة عن البنوك المرخصة في 

جمهورية مصر العربية / الستشارات الفنية والدارية فيما عدا القانونية والمالية والوراق المالية / مقدموا التمويل 

الستهلكي وفقا لحكام القانون 18 لسنة 2020 مراعاة أحكام القوانين  واللوائح والقرارات السارية بشرط 

استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها والتي 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 / التجار والتسويق للسيارات الملكي )سيارات الركوب الخاصة( الجديد والمستعمل وقطع 

غيارها ومكوناتها / التجار والتسويق للمعدات والمركبات الثقيلة )الحفارات واللوردات والكلركات( ومركبات 

النقل والنصف نقل الجديد والمستعمل وقطع غيارها ومكوناتها  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ الشقه الكائنه 

علي كامل مسطح الدور الول علوي والكائن بالعقار رقم 42 شارع ذو الفقار/ برج سما بجوار مسجد الصحابه - 

حلوان
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213 - مشروعي للتجاره ش.م.م   قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    14804 ورقم قيد   69586   فرعى  

عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير / شراء وبيع الوحدات السكنية والدارية والتجارية والتجار فبها 

وتأجيرها واستئجارها / القيام بأعمال المقاولت في تشطيب الوحدات السكنية والدارية والتجارية / القيام بأعمال 

شراء وبيع الثاث المنزلي والتجاري والجهزة الكهربائية والسلع المعمرة / بيع وتوزيع وتوريد وتخزين الغذية 

والمشروبات بكافة أنواعها ومستلزمات النظافة والجهزة اللكترونية والمنزلية / تجارة وتوزيع وتسويق مركبات 

النقل الخفيف بجميع أنواعها والفيسبا والموتوسيكلت والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين أو ثلث 

عجلت والمركبات الصغيرة ذات الثلث عجلت والتوك توك والميني فان والميكروباص والجرارات الزراعية 

بمختلف أشكالها وأنواعها الجديد منها والمستعمل والتجار في قطع غيارها ولوازمها لكافة الغراض السابق ذكرها 

/ تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع ومراكز صيانة لجميع وسائل النقل الخفيف والدراجات 

البخارية بجميع أنواعها بعجلتين وثلث عجلت ,وقطع غيارها ومكوناتها / تصنيع  وتجميع وتسويق وصيانة 

وخدمة ما بعد البيع للدراجات والفيسبا والدراجة الكهربائية وقطع غيارها  ومكوناتها / تصنيع وتجميع وتسويق 

وصيانة وخدمة ما بعد البيع للجرارات واللت الزراعية وقطع غيارها ومكوناتها / التجار في المنتجات الزراعية 

وتصليح التربة الزراعية والعلف الحيوانية والحصول على الوكالت التجارية وبيع جميع المنتجات والبضائع 

بالنقد وبالجل )بالتقسيط( مع مراعاة الحكام والقوانين  المتعلقة بالبيع بالتقسيط / القيام بأعمال الترويج والدعاية 

للخدمات البنكية وكذلك توفير وتوزيع خدمة الدعاية والترويج على الجمهور بالنيابة عن البنوك المرخصة في 

جمهورية مصر العربية / الستشارات الفنية والدارية فيما عدا القانونية والمالية والوراق المالية / مقدموا التمويل 

الستهلكي وفقا لحكام القانون 18 لسنة 2020 مراعاة أحكام القوانين  واللوائح والقرارات السارية بشرط 

استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها والتي 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 / التجار والتسويق للسيارات الملكي )سيارات الركوب الخاصة( الجديد والمستعمل وقطع 

غيارها ومكوناتها / التجار والتسويق للمعدات والمركبات الثقيلة )الحفارات واللوردات والكلركات( ومركبات 

النقل والنصف نقل الجديد والمستعمل وقطع غيارها ومكوناتها  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ الدور الثاني بعد 

الرضي والكائن بالعقار رقم 31 شارع مصنع النسيج من شارع مؤسسه الزكاه امام مستشفى اليوم الواحد - كفر 

الشرفا القبليه -المرج

252 - مصر للمسبوكات المحابس   قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    15765 ورقم قيد   164212   

فرعى  عن انشطة داخل قانون الستثمار 72: اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع وسبك المحابس ومستلزماتها 

من النحاس والزهر. اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة أن تشترك بأي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر أو الخارج.  كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى 

وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة القليوبية افتتاح فرع/ 2 شارع مسبك خليل حاليا - شارع مسجد نور 

السلم سابقا بالعكرشه - قسم الخانكه

Page 557 of 1644 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

253 - جى ام هونش للرخام والجرانيت   قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    15908 ورقم قيد   

174732   فرعى  عن نشاط من داخل قانون 72 لسنة 2017: - اقامة و تشغيل مصنع لتقطيع و جلى و نشر 

وصقل وتلوين الرخام و الجرانيت - اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع وتجميع ماكينات واكسسوارات وقطع غيار 

ماكينات الرخام والجرانيت بكافة انواعها نشاط من خارج قانون 72 لسنة 2017 :- استغلل المناجم والمحاجر 

واعمال تحجير الرمال - تصدير رمال الكوارتز والرخام والجرانيت * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ المصنع المقام على القطعه رقم 5 المنطقه الصناعيه 

السادسه - مدينة بدر

214 - مشروعي للتجاره ش.م.م   قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    14801 ورقم قيد   69586   فرعى  

عن غرض الشركة : الستيراد والتصدير / شراء وبيع الوحدات السكنية والدارية والتجارية والتجار فبها 

وتأجيرها واستئجارها / القيام بأعمال المقاولت في تشطيب الوحدات السكنية والدارية والتجارية / القيام بأعمال 

شراء وبيع الثاث المنزلي والتجاري والجهزة الكهربائية والسلع المعمرة / بيع وتوزيع وتوريد وتخزين الغذية 

والمشروبات بكافة أنواعها ومستلزمات النظافة والجهزة اللكترونية والمنزلية / تجارة وتوزيع وتسويق مركبات 

النقل الخفيف بجميع أنواعها والفيسبا والموتوسيكلت والدراجات البخارية بجميع أنواعها بعجلتين أو ثلث 

عجلت والمركبات الصغيرة ذات الثلث عجلت والتوك توك والميني فان والميكروباص والجرارات الزراعية 

بمختلف أشكالها وأنواعها الجديد منها والمستعمل والتجار في قطع غيارها ولوازمها لكافة الغراض السابق ذكرها 

/ تصنيع وتجميع وتسويق وصيانة وخدمة ما بعد البيع ومراكز صيانة لجميع وسائل النقل الخفيف والدراجات 

البخارية بجميع أنواعها بعجلتين وثلث عجلت ,وقطع غيارها ومكوناتها / تصنيع  وتجميع وتسويق وصيانة 

وخدمة ما بعد البيع للدراجات والفيسبا والدراجة الكهربائية وقطع غيارها  ومكوناتها / تصنيع وتجميع وتسويق 

وصيانة وخدمة ما بعد البيع للجرارات واللت الزراعية وقطع غيارها ومكوناتها / التجار في المنتجات الزراعية 

وتصليح التربة الزراعية والعلف الحيوانية والحصول على الوكالت التجارية وبيع جميع المنتجات والبضائع 

بالنقد وبالجل )بالتقسيط( مع مراعاة الحكام والقوانين  المتعلقة بالبيع بالتقسيط / القيام بأعمال الترويج والدعاية 

للخدمات البنكية وكذلك توفير وتوزيع خدمة الدعاية والترويج على الجمهور بالنيابة عن البنوك المرخصة في 

جمهورية مصر العربية / الستشارات الفنية والدارية فيما عدا القانونية والمالية والوراق المالية / مقدموا التمويل 

الستهلكي وفقا لحكام القانون 18 لسنة 2020 مراعاة أحكام القوانين  واللوائح والقرارات السارية بشرط 

استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها والتي 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 / التجار والتسويق للسيارات الملكي )سيارات الركوب الخاصة( الجديد والمستعمل وقطع 

غيارها ومكوناتها / التجار والتسويق للمعدات والمركبات الثقيلة )الحفارات واللوردات والكلركات( ومركبات 

النقل والنصف نقل الجديد والمستعمل وقطع غيارها ومكوناتها  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ بالعقار رقم 31 

شارع مصنع النسيج من شارع مؤسسة الزكاه امام مستشفى اليوم الواحد - كفر الشرفا القبليه - المرج
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215 - داينامكس للتوزيع   قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    14884 ورقم قيد   73813   فرعى  عن 

غرض الشركة   الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية    تجارة وتوزيع السيارات وقطع غيارها ومستلزماتها 

وكمالياتها وصيانتها   والقيام بخدمات ما بعد البيع وإقامة مراكز خدمة وصيانة السيارات بكافة انواعها . مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز 

للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيهة 

بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات 

السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ 

قطعة الرض رقم )واحد( بمنطقة امتداد المروحه - القطاميه - حي شرق مدينه نصر

216 - داينامكس للتوزيع   قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    14879 ورقم قيد   73813   فرعى  عن 

غرض الشركة   الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية    تجارة وتوزيع السيارات وقطع غيارها ومستلزماتها 

وكمالياتها وصيانتها   والقيام بخدمات ما بعد البيع وإقامة مراكز خدمة وصيانة السيارات بكافة انواعها . مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز 

للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيهة 

بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات 

السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/  

قبل محطة وقود شل اوت النخيل الواقعه جنوب نهاية طريق محور الشهيد قبل نفق الدائري - القطاميه

222 - عباد الرحمن لصناعه وسائل النقل الثقيل HA   قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    15339 ورقم 

قيد   43063   فرعى  عن غرض الشركة : اول : التصنيع : 1 تجهيز أنصاف المقطورات جر سريع )2 , 3 , 

4 ( اكس سطح وصندوق )بجوانب / قلب ( وتنك  2  تعديل أنصاف المقطورات بإضافة اكس لتصبح من 2اكس 

الى 3 اكس ومن 3 اكس الى 4 اكس والعكس 3  تعديل محاور أنصاف المقطورات الجر السريع من محور واسع 

الى محور ضيق  4  تجهيز سيارات النقل ) الخفيف  المتوسط  الثقيل ( بصندوق سطح مغلق قلب تنك ونش 

تقفيصه حديد ثلجة مبرد والعكس  5  تعديل وتجهيز سيارات النقل من خلطه الى صندوق سطح وقلب وتنك 

وونش ومغلق والعكس 6  تعديل نظام التعليق لسيارات النقل من ارب هوائية الى سوست ورقية ) لتصبح من 8 

إطارات الى 10 إطارات  7  تركيب كبائن سيارات بأنواعها 8  تعديل كبائن سيارات النقل الخفيف من مفرده الى 

مزدوجة ) جديد , مستعمل  9  تجهيز سيارات النقل ) رأس جرار ( بصندوق سطح وقلب وتنك وونش ومغلق 

والعكس 10  تعديل مقطورات الجر السريع الى سطح وقلب وتنك والعكس 11 صيانه وإصلحات اللحامات 

اللزمة لسيارات الركوب 12 تجهيز سيارات النقل بمطبخ / منفذبيع وخدمه عملء / بريمة حفر / بصندوق مبرد / 

تقفيصه حديد  13 تعديل عجلة القيادة من الجهه اليمنى الى الجهه اليسرى للسيارات 14  تجهيز ملحقه للسيارات 

الخاصة )كارافان 15 تعديل السيارات النقل الثقيل من محور واسع الى محور ضيق والعكس بإضافة اكس لتصبح 

من 12 إطار الى 10 إطارات و اضافة اكس لتصبح من 6 إطارات الى 10 إطارات 16  تلبيسة داخلية لشاسية 

السيارات النقل بغرض التقوية والصلح ثانيا : النقل : النقل البرى للبضائع بكافة وسائل النقل المتعلقه بنقل 

البضائع  ثالثا :  خدمة الصيانة :  إقامة وتأسيس مركز خدمة وصيانة للمقطورات وسيارات النقل الثقيل والنقل 

الخفيف والمتوسط وجميع انواع سيارات الركوب بتركيب وتغيير الجزاء اللزمة لعمال الصيانه كالجزء 

المامى والخلفي وتغيير المرايا الماميه كذلك الفوانيس والكصدام والرفارف والكارتيرات كامله دون المساس 

بالتصميم الساسي للسيارة  رابعا : الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه والتوريدات العامة وتجارة السيارات 

والمقطورات والمواتير  خامسا :  التجارة العامة  سادسا :  نقل الموتي  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 

1982 بشأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية ولينشيء تأسيس الشركة أي حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول 

على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  

بجهة محافظة الغربية افتتاح فرع / الطريق السريع طنطا السكندريه - بجوار قاعه الطاووس دريم الند

Page 559 of 1644 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

223 - الرايه للتجاره العامه والتوريدات ش م م   قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    15625 ورقم قيد   

50876   فرعى  عن غرض الشركة :  تجارة السلع الغذائيه وادوات التجميل والدوات المنزليه والجهزة 

المنزليه والملبس والحذيه والكسسوارات

 والتجارة بكافة انواعها وكل ما سبق جمله وقطاعى بسعر الجمله  تملك وانشاء وادارة السوبر ماركت والهايبر 

للبيع جمله وقطاعى بسعر الجمله 

 الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه  التعبئة والتغليف )يدويآ ( تصنيع وتقطيع وفرم المجمدات الغذائية 

وخاصه اللحوم بكافة اشكالها و انواعها 

 مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 مراعاه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 

356 لسنة 2008 تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن 

سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجارية   ول ينشىء تاسيس الشركة اى حق فى مزاوله غرضها ال بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا 

الغرض 

 مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال 

شبيهه باعمالها او التى تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او في الخارج   كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع 

بالعنوان الكائن فى : الدور الرضى والول علوى والثانى بالضافة الى جزء من المخزن الموجود بالمول المقام 

على القطعة رقم ) 18E ( – التجمع الول

224 - الرايه للتجاره العامه والتوريدات ش م م   قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    15622 ورقم قيد   

50876   فرعى  عن غرض الشركة :  تجارة السلع الغذائيه وادوات التجميل والدوات المنزليه والجهزة 

المنزليه والملبس والحذيه والكسسوارات

 والتجارة بكافة انواعها وكل ما سبق جمله وقطاعى بسعر الجمله  تملك وانشاء وادارة السوبر ماركت والهايبر 

للبيع جمله وقطاعى بسعر الجمله 

 الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه  التعبئة والتغليف )يدويآ ( تصنيع وتقطيع وفرم المجمدات الغذائية 

وخاصه اللحوم بكافة اشكالها و انواعها 

 مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 مراعاه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 

356 لسنة 2008 تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن 

سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجارية   ول ينشىء تاسيس الشركة اى حق فى مزاوله غرضها ال بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا 

الغرض 

 مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال 

شبيهه باعمالها او التى تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او في الخارج   كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع 

الدارى الكائن فى الدور الثانى و الثالث فوق الرضي و البدروم بالعقار رقم ) 24 ( – بلوك ) 45 ( – المنطقة 

التاسعه
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225 - اى بلنيت للخدمات التعليمية   قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    15579 ورقم قيد   77978   

فرعى  عن ** غرض الشركة هو : تقديم كافة الستشارات ) فيما عدا كل ما يتعلق بأسواق الوراق المالية 

والستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية (   اقامة وادارة مركز تدريب  لعداد وتنمية وتدريب 

الموارد والكوادر البشرية واللغات والكمبيوتر و التدريب فى مجال الدارة

   الستيراد والتصدير والتوكيلت التج ارية   تقديم كافة الخدمات ا لتعليمية ونسخ وتصوير وطبع الكتب فيما عدا 

التعليم الجامعى   تقديم خدمات رجال العمال من ) فاكس   تصوير   تليفون   انترنت (  بجهة محافظة القاهرة 

افتتاح فرع / 162 ش شبرا

226 - شركة مركز المنصورة للشعه المتطوره   قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    15436 ورقم قيد   

79939   فرعى  عن اقامة مركز طبي  للشعه  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع جديد للشركة ) مركز العاصمة 

للشعة( بالعنوان الكائن الوحدات الدارية الطبية أرقام1, 2, 3 , 4 , 5, 6, 7 , 8 , 9 , 10 , 11, 12, 13, 

 G14 المقام علي قطعة الرض كود رقم River green 14, 15, 16, 17, 18بالطابق الثاني- مشروع

بمنطقة الستعمالت المختلطة )MU23(- محور المل - العاصمة الدارية الجديدة - محافظة القاهرة

227 - ذا فود هاب   قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    15590 ورقم قيد   120351   فرعى  عن اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية

  اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة

  ادارة محلت العصائر و اليس كريم

   التوريدات العمومية

   التسويق

 الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية

 تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين 

وتنظيم اعمال

 الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة

 غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

 يجوز للشر كة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها او التي

 قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلحقها بها و ذلك

 طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع / المحل رقم fc-10 - الدور الرضي بالمول التجاري 

المعروف  باسم سيتي سنتر الماضه- الكائن في القطعه رقم )295 ‘ 296( - طريق القاهره السويس - شيراتون
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228 - ايه تو زد لصناعة وسائل النقل A To Z   قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    15602 ورقم قيد   

124193   فرعى  عن غراض الشركة.1. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع محاريث وخطاطات زراعية بجميع 

أنواعها. 2. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مقطورات زراعية مسطح وقلب ونقل. 3. صيانة المعدات الزراعية 

والجرارات والمقطورات الزراعية وماكينات الري بجميع أنواعها. 4. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع 

سيارات الركوب سعات مختلفة وسيارات النقل الثقيل والخفيف والبيك اب كابينة ودبل كابينة وسيارات النقل 

المتوسط والثقيل وفوق الثقيل ورؤوس الجرارات وانصاف المقطورات , والمقطورات وسيارات المنيني باص 

والتوبيس وبناء هياكل واجسام الميكروباص والميني باص والتوبيس الكامل , وتجهيز وتصنيع شاسيهات 

سيارات النقل بكافة أنواعها وشاسيهات الميني باص والتوبيسات وتصنيع قطع غيار السيارات , وصيانة منتجات 

الشركة , تعديل المقطورات وانصاف المقطورات من سطح الى قلب وتنك ولوري وثلجة وونش وتعديل محاور 

المقطورات وانصاف المقطورات وتوسيع المسافة بين المحاور وتضيقها واضافة محور ثالث ورابع والعكس 

وتعديل محاورسيارات النقل بكافة أنواعها بإضافة محور ومحورين وتوسيع المسافة بين المحاور وتضيقها 

والعكس , تعديل قاطرة السيارت الي سطح وقلب وتنك ولوري وثلجة وونش سيلو والعكس , تعديل وتركيب 

وتجميع وتنصنيع كبائن النقل بكافة أنواعها ضعيف ومتوسط وثقيل والتعديل من كابينة مفرده الي كابينة مزدوجة 

وتعديل سيارة خلط الي قلب وسطح وتنك ولوري والعكس وتعديل نظام التعليق للسيارات النقل من قرب هوائية 

الي سوست والعكس.5. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وصلت دولي ) موزع احمال ( بكافة أنواعها من محور 

واحد الي محورين وثلثة واربع محاور وتركيب وتعديل واحلل وتجديد سيارات الركوب وتبديل الجزاء التالفه 

لها مع سمكرة شاملة , ولحام الكاروسيل وتركيب وتعديل واحلل وتجديد سيارات النقل الخفيف والثقيل وتبديل 

وتعديل اللت الجر ) محرك / كبائن / صندوق / تروس ( وتركيب وتعديل واحلل سيارات الميكروباص والميني 

باص والتوبيس الكامل وميني باص وتبديل الجزاء التالفة منها وعمل سمكرة شاملة ولحام الكاروسيل وتركيب 

وتبديل واحلل وتجديد شاسيهات سيارات النقل الثقيل والمتوسط والخفيف وأجزاء اللحامات الطويلة والعريضة 

في الشاسية ) جديد ومستعمل (, وتعديل انصاف المقطورات بكافة أنواعها الي مقطورات كاملة بجميع أنواعها 

والعكس وتصنيع محركات الديزل وبنزين بكافة أنواعها مختلفة القدرة وبساعات مختلفة وتصنيع صندوق التروس 

والمحاور المامية والخلفية وتصنيع ووتجميع وتصميم الكبائن مفردة ومزدوج وابدان السيارات وكبائن سيارات 

النقل الخفيف والمتوسط والثقيل وتصنيع وتجميع اللت الجر المختلفة ) صندوق تروس – محاور – كبائن – 

محركات ( وتصنيع وتجميع وتصميم الدراجات البخارية رباعية وثنائية الشواط اثنان عجل وثلثة عجل واربع 

عجل ) موتوسيكل – تروسيكل – توك توك – باتش باجي ( وتصنيع وتجميع وتصميم جميع الصناعات المعدنية 

لصناعة السيارات الركوب والنقل الخفيف والمتوسط والثقيل وتصنيع وتجميع وتصميم جميع المعدات الثقيلة بكافة 

أنواعها وتصنيع وتجميع وتصميم المعدات الثابتة مثل الخلطات الثابتة والكسرات والتصنيع لدي الغير لكل 

ماسبق.6. تجارة السيارات والمقطورات وانصاف المقطورات وقطع الغيار. 7. الستيراد والتصدير والتوكيلت 

التجارية . وتلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982م والقانون رقم 121 لسنة 1982م في شأن سجل 

المستوردين وتنظم اعمال الوكالة التحارية , ولينشي تأسيس الشركة أي حق في مزوالة غرضها ال بعد الحصول 

علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض. 

8. التوريدات العمومية. 9. التجارة العامة – والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا. 10. تقديم الستشارات الهندسية 

) فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم 

بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في 

مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحتة التنفيذية ( 11. تجارة 

مستحضرات التجميل والمطهرات وتصنيعها لدى الغير. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها . ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزواول اعمال شبيهة  باعمالها او التي قد تعاونها علي 

تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون ولئحتة التنفيذية.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع / مكتب اداري بقاعه كرستال بلس - امام 

مسجد الرحمن الرحيم - طريق صلح سالم
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232 - شركة مجموعة فائز المتطورة للصناعات - اف بي بي FBB   قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    

15308 ورقم قيد   174336   فرعى  عن انشطةداخل قانون الستثمار 72/ 2017: - تجاره الجمله والتجزئه 

بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة - اقامة وتشغيل المراكز التجارية بالمناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديدة استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع 

الراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق 

الصادربها قراررئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقراررئيس الجمهوريةرقم 356 لسنة   2008 إقامة 

المزارع السمكية . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة الكهربائية والمنزلية - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

السيارات والشاحنات  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية والمشروبات بكافة انواعها )عدا المشروبات 

الكحولية( - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء )عدا الحديد والسمنت( انشاء او اداره او تشغيل المدارس 

انشاء الجامعات انشطة خارج قانون الستثمار 72 /2017: - تصنيع ما سبق لدى الغير - التصدير - اقامة 

وتشغيل المطاعم الثابتة والكافيهات لتقديم جميع انواع المأكولت والمشروبات فيما عدا الكحولية مع افراد حسابات 

ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها 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 القليوبية افتتاح فرع / عقار رقم 3433- الحي الخامس

233 - هامزى لدارة الصيدليات HAMZEY   قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    15290 ورقم قيد   

175778   فرعى  عن -ادارة الصيدليات -التصدير والتوكيلت التجارية.تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 

لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى 

مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل 

باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -التوريدات العمومية -

تجارة وتوريد وتوزيع وتسويق الدوية ومستحضرات التجميل والعشاب والمستحضرات الطبية والمكملت 

الغذائية واغذية الطفال والمستلزمات الطبية والجهزة التعويضية واجهزة وادوات ومستلزمات العيادات 

والمستشفيات والمراكز الطبية ومعامل التحاليل ومصانع الدوية والمواد الخام اللزمة لتصنيع كل ما سبق. -

التصنيع لدى الغير للدوية ومستحضرات التجميل والعشاب والمستلزمات الطبية والمكملت الغذائية. -انهاء 

اجراءات تسجيل الدوية امام الجهات المختصة. تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات 

والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية 

لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال 

ولئحته التنفيذية ( . يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها 

ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ رقم 2 الكائن بمول الحمد - التجمع الخامس

234 - وايت نايت للغذية والمشروبات White night   قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    15597 

ورقم قيد   179147   فرعى  عن - ادارة المطاعم الثابتة والكافتريات - توريد الوجبات الجاهزة والغذيه 

والمشروبات يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة 

القاهرة افتتاح فرع / الوحده رقم )B/13( بالدور الرضي - بمحطه FUEL Up WATANYA - خلف اكاديميه 

الشرطه - بمحور مصطفي كامل - التجمع الول - قسم القاهره الجديده
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235 - مستشفى علء عزت   قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    15534 ورقم قيد   180314   فرعى  

عن اقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة داخليه علجية أو طبية 

بشرط أن  تقدم 10 % سنويا بالمجان من عدد السرة التي يتم شغلها  اقامة وتشغيل المراكز الطبى التشخيصية أو 

العلجية  بشرط أن تقدم 10 % سنويا بالمجان من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلجية او 

التشخيصيه لها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع / الدور الرضي باعقار رقم 9 يلوك 64 الشطر العاشر- زهراء المعادي

236 - فيرست سوليوشن لخدمات الدارة First Solution Management  Services   قيدت فى   

22-02-2023 برقم ايداع    15620 ورقم قيد   184802   فرعى  عن تحصيل الديون فيما عدا التخصيم  

إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد 

بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  تسويق المنتجات  تقديم الستشارات فى مجال التسويق )فيما عدا الستشارات 

القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة  زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية 

عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق  المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 

ثانيا: اضافه فرع ادارى الشقه رقم 12 بالدور التاسع برج ادارى ))Aريحانه بلزا- منطقة خدمات)د(الشطر 

الول- شارع زهراء المعادي القاهرة

237 - فيرست سوليوشن لخدمات الدارة First Solution Management  Services   قيدت فى   

22-02-2023 برقم ايداع    15629 ورقم قيد   184802   فرعى  عن تحصيل الديون فيما عدا التخصيم  

إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد 

بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  تسويق المنتجات  تقديم الستشارات فى مجال التسويق )فيما عدا الستشارات 

القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة  زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية 

عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق  المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة اضافه فرع ادارى الكائن الشقه رقم 11 بالدور التاسع برج ادارى 

))Aريحانه بلزا- منطقة خدمات)د(الشطر الول- شارع زهراء المعادي القاهرة
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238 - محمد فايز عبدل خليل وشريكه   قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    15355 ورقم قيد   192643   

فرعى  عن نشاط من داخل قانون 72 لسنة 2017: تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه 

الجديده . الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم 

فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار 

رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية )المناطق الصناعية 

والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم (. انشاء محطات تموين السياارات .  نشاط 

من خارج قانون 72 لسنة 2017: المقاولت العامه والمتكامله والمتخصصه . التوريدات العمومية. التطوير 

العقارى. مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع : الوحده رقم G006 الدور الول - القطاع الثالث - التجمع الخامس

241 - لورنزو للملبس الجاهزة   قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    15554 ورقم قيد   203240   

فرعى  عن غرض الشركة هو

تجارة وبيع وتوزيع الملبس الجاهزة واكسسواراتها.

التوكيلت التجارية.

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين 

وتنظيم اعمال

الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها

من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة .

ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 

تعاونها على تحقيق

غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون  

بجهة محافظة السكندرية طريق الحرية - مصطفى كامل - سيدى جابر -

242 - لورنزو للملبس الجاهزة   قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    15554 ورقم قيد   203240   

فرعى  عن غرض الشركة هو

تجارة وبيع وتوزيع الملبس الجاهزة واكسسواراتها.

التوكيلت التجارية.

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين 

وتنظيم اعمال

الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها

من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة .

ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 

تعاونها على تحقيق

غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون  

بجهة محافظة القاهرة اضافه فرع الكائن فى المحل رقم 4 بالدور الرضى عمارة رقم 9 قطعة رقم ا بمشروع 

حدائق العبور بطريق صلح سالم - قسم
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243 - بى تك للتجارة والتوزيع )ش.م.م (   قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    15465 ورقم قيد   

302446   فرعى  عن نفس نشاط الرئيسي  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع /المركز التجارى السياحى 

الترفيهى ستارز سنتر ضمن مشروع سيتى ستارز بشارع عمروابن الخطاب

244 - بى تك للتجارة والتوزيع )ش.م.م (   قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    15478 ورقم قيد   

302446   فرعى  عن نفس نشاط الرئيسي  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع /مول الحلمية ميدان حلمية الزيتون 

-حلمية الزيتون

245 - بى تك للتجارة والتوزيع )ش.م.م (   قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    15539 ورقم قيد   

302446   فرعى  عن نفس نشاط الرئيسي  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع / المحل رقم 

G004-G003-G002 المركز التجارى تاون سنتر تقاطع طريق القاهرة /السماعيلية مع الطريق الدائرى القديم 

-مدينة السلم  القاهرة

246 - انفستمينت جيت للتطوير والستثمار العقاري   قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    15896 ورقم 

قيد   90535   فرعى  عن غرض الشركة :-التجارة العامة فى كل ما هو مسموح به قانونا  و التصدير بصفة عامة 

-إدارة وتشغيل و تملك و تأجير و إستئجار وإدارة محلت ووحدات الطعام والكافيتريات والكوفى شوب والمطاعم 

العمومية الثابتة والمتحركة والمتنقلة السياحية منها وغير السياحية  والمحلت التجارية و المراكز التجارية و ادارة 

و استغلل العلمات التجارية ) الفرانشايز ( وتقديم خدمات الكاترينج - إدارة المطاعم العائمة السابق الحصول لها 

على تراخيص من الجهات المعنية - إدارة المشروعات ) عدا الفندقية ( مع مراعاة القوانين و اللوائح و القرارات 

السارية و بشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة , و يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ بالعقار رقم 48 شارع الخليفه 

المأمون - منشية البكري - مصر الجديده

247 - لى كونسيرج ايجبت   قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    15781 ورقم قيد   91170   فرعى  

عن الوساطه فى تقديم الخدمات الداريه امام الجهات الغير حكوميه 

   اداره واقامه و  تشغيل و تاجير و استئجار المطاعم و الكافيتريات الثابته  

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة  ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئح ته التنفيذية .  بجهة محافظة القاهرة 

افتتاح فرع/ المكتب رقم )4( بالجهه الغربيه البحريه بالدور الثاني بالعماره رقم )31( شارع محمد مظهر - الزمالك
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255 - موانئ دبى  العالميه  مصر  للخدمات اللوجستيه

DP World Egypt Logistics Services   قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    16020 ورقم قيد   

175294   فرعى  عن غرض الشركة: النقل البري والبحرى للبضائع. ادارة خطوط السكك الحديدية. تملك 

واستئجار وتأجير الحاويات ومركبات نقل البضائع فيما عدا التأجير التمويلى . تقديم الخدمات اللوجستية من 

التخليص الجمركي وتفريغ البضائع وشحن البضائع. اقامه وتشغيل المخازن )فيما عدا تخزين الكيماويات الخطره 

والدويه( .التوزيع فيما هو مسموح به قانونا . بيع وتركيب جميع أنواع قطع الغيار. تقديم خدمات الصيانة لجميع 

المعدات والحاويات والسفن وجميع وسائل النقل. تقديم خدمات السفن من توريد مستلزمات السفن وتموين السفن 

بالوقود. إدارة الموانئ والحاويات البحريه. إقامة وتشغيل وادارة مركز لعداد وتنمية وتدريب وتأهيل الموارد 

البشرية. تطوير منطقة مخصصة لتقديم الخدمات اللوجستية. إقامة مستودع جمركي عام لتخزين الحاويات.  ول يتم 

مزاوله نشاط النقل البري للركاب والبضائع )الداخلى – الدولى( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى أو 

خارجه ال بعد سجل الناقلين واستخراج الترخيص اللزمه بمزاوله النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذللك طبقا  لحكام القانون.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع : الوحدة رقم 115 بالدور 

الرضى داخل المبنى الدارى لشركة مطار للشحن الجوى - بمنطقة مطار القاهرة الجوى قرية البضائع

256 - العالمية لكسسوار البواب والواجهات   قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    15831 ورقم قيد   

197479   فرعى  عن تجارة اكسسوار الزجاج والبواب الخشبية واللوميتال والواجهات  يجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي 

قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ العقار 

106 تقسيم الخالدي - قسم السلم - مدينة السلم

257 - روبيكس للتوريدات العامة RUBEX FOR GENERAL SUPPLIES   قيدت فى   

23-02-2023 برقم ايداع    16022 ورقم قيد   203326   فرعى  عن التجارة العامة وتوزيع فيما هو مسموح 

به قانونا  التوريدات العمومية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها 

أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة 46 مدينة النخيل

258 - روبيكس للتوريدات العامة RUBEX FOR GENERAL SUPPLIES   قيدت فى   

23-02-2023 برقم ايداع    16022 ورقم قيد   203326   فرعى  عن التجارة العامة وتوزيع فيما هو مسموح 

به قانونا  التوريدات العمومية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها 

أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الجيزة شقة B215  الدور الول 

- كومبوند دجله بالمز
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259 - المتحده للتجزئه   قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    16246 ورقم قيد   64984   فرعى  عن 

تجارة وتوزيع جميع انواع الملبس الجاهزة والكسسوارات والمنتجات الجلدية والعطور وانشاء مجموعة من 

المحلت للبيع للجمهور بالتجزئة والتصدير التصنيع لدى الغير لكافة المنتجات مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .

 ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحق ها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة البحر 

الحمر افتتاح فره/ المحل التجاري رقم )33b5( الكائن بالطابق )الرضي( بمساحة )388م2( )ثلث مائه وثمانية 

وثمانون مترا مربعا( بالسوق التجاري سينزو مول )اسواق سينزو( جنوب مجاويش - مدينة الغردقه

260 - زينو تريد )ش.ذ.م.م(   قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    16565 ورقم قيد   83874   فرعى  

عن 1  اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم الثابتة و الكافيهات لتقديم الماكولت و المشروبات ) عدا المشروبات 

الكحولية ( 

 2   تقديم خدمات الكاترينج و توريد الوجبات الجاهزة 

 3   التجارة العامة فى كل ما هو مسموح به قانونا.

 4  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية. 

 تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين 

وتنظيم أعمال الوكاله التجاريه   ولينشئ تأسيس الشركة أى حق فى مزاوالة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاوالة غرضها من الجهات المختصة وبم ا ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة 

 ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات 

السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة القاهرة مبنى المركز 

) B ( الدور ) BO50 ( التجارى جنينه مول رقم

261 - استادات لدارة المنشأت والمناسبات الرياضية   قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    16114 ورقم 

قيد   130888   فرعى  عن اقامة وتشغيل وادارة المنشأت الرياضيه

إقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والمسابقات والمناسبات والحفلت الرياضيه)بشرط استصدار التراخيص 

اللزمة

لكل معرض على حدة(.

خدمات المجال الرياضى وتشمل الداره و التسويق و التشغيل و اداره اللعاب الرياضيه و انشاء النديه الخاصه و

الكاديميات و النديه الصحيه و مراكز اللياقه البدنيه

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهةباعمالها

او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او

تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة

نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية افتتاح فرع/ برج المنوفيه ومقره مدخل مدينة قويسنا على الطريق الزراعي 

القاهره/ السكندريه
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262 - المنصورى للصناعة والتجارة    Elmansoury For       Industry And Trading   قيدت فى   

26-02-2023 برقم ايداع    16470 ورقم قيد   166591   فرعى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس 

الجاهزة. تجارة الملبس الجاهزة. التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  التوريدات العمومية.

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة.ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها 

أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة الغربية 53 شارع البساتين مع محمد عبدة

263 - المطورون لدارة المطاعم   قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    16187 ورقم قيد   172614   

فرعى  عن •اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( 

وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك أواي.بيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات )عدا الكحولية(. وذلك دون 

الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 

.ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك 

طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ محلت ارقام )1(,)2( بالدور الرضي بالعقار 113 ش 

الحجاز - مصر الجديده - النزهه

264 - الحصان الذهبى لتجارة الجمله والتجزئة   قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    16215 ورقم قيد   

177227   فرعى  عن تجاره الجمله والتجزئه يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ 30 ش محمد ابراهيم - تقسيم عمر بن الخطاب - 

السلم

266 - نسور الوادي للنقل والتجارة   قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    16212 ورقم قيد   184017   

فرعى  عن أنشطة داخل قانون الستثمار:  1- النقل الجماعي داخل ومن وإلى المدن والمجتمعات العمرانية , 

بالضوابط التية :  -أل يقل الحد الدنى للطاقة النقلية عن ) 300 ( مقعد للمشروع.  -أن تكون السيارات 

المستخدمة جديدة, ولم يسبق ترخيصها أو استعمالها.  -أن يتم تسيير السيارات بالغاز الطبيعي , وليجوز استيراد 

سيارات تعمل بالديزل لهذا الغرض.  -توفير جراجات وورش صيانة للشركات داخل المدن الجديدة.  -أن يكون 

موقع إدارة النشاط داخل المجتمع العمراني الجديد.  -التزام الشركات بتحديد خطوط ومواعيد السير لسياراتها على 

أن تعتمد من إدارة المرور المختصة.  -وضع لوحات إرشادية على مقدمة السيارة موضحا بها خط السير.  -اللتزام 

بشروط وضوابط وزارة النقل من حيث الحمال والطوال والشروط والضوابط الخرى.  -اللتزام بشروط 

المحافظة على البيئة ومنع التلوث.  2- النقل البري للبضائع بما في ذلك النقل العابر للحدود والنقل عن طريق 

السكك الحديدية.  )ول يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر 

المصرى او خارجه ال بعد القيد  بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاوله النشاط من الهيئة العامه للطرق 

والكبارى والنقل البرى(.  - تجارة الجملة والتجزئة في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  نشاط 

خارج قانون الستثمار:  - التوريدات العمومية.  مع افراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ محل رقم 1 - بالعقار رقم 10 شارع 

الجمهوريه - بجوار مسرح الجمهوريه - عابدين
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267 - نسور الوادي للنقل والتجارة   قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    16209 ورقم قيد   184017   

فرعى  عن أنشطة داخل قانون الستثمار:  1- النقل الجماعي داخل ومن وإلى المدن والمجتمعات العمرانية , 

بالضوابط التية :  -أل يقل الحد الدنى للطاقة النقلية عن ) 300 ( مقعد للمشروع.  -أن تكون السيارات 

المستخدمة جديدة, ولم يسبق ترخيصها أو استعمالها.  -أن يتم تسيير السيارات بالغاز الطبيعي , وليجوز استيراد 

سيارات تعمل بالديزل لهذا الغرض.  -توفير جراجات وورش صيانة للشركات داخل المدن الجديدة.  -أن يكون 

موقع إدارة النشاط داخل المجتمع العمراني الجديد.  -التزام الشركات بتحديد خطوط ومواعيد السير لسياراتها على 

أن تعتمد من إدارة المرور المختصة.  -وضع لوحات إرشادية على مقدمة السيارة موضحا بها خط السير.  -اللتزام 

بشروط وضوابط وزارة النقل من حيث الحمال والطوال والشروط والضوابط الخرى.  -اللتزام بشروط 

المحافظة على البيئة ومنع التلوث.  2- النقل البري للبضائع بما في ذلك النقل العابر للحدود والنقل عن طريق 

السكك الحديدية.  )ول يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر 

المصرى او خارجه ال بعد القيد  بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاوله النشاط من الهيئة العامه للطرق 

والكبارى والنقل البرى(.  - تجارة الجملة والتجزئة في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  نشاط 

خارج قانون الستثمار:  - التوريدات العمومية.  مع افراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ شقه 407 الدور الرابع - 42 شارع 

رشدي - عابدين

268 - العظيمة لتجارة استيكرات جمله   قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    16251 ورقم قيد   192950   

فرعى  عن تجارة الجملة للستيكرات وكافة اكسسوارات السيارات  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك 

باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا 

لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ محل تجاري بالعقار رقم 17 

شارع عرابي - الزبكيه

269 - زاج للضيافة   قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    16388 ورقم قيد   198248   فرعى  عن -

ادارة وتشغيل المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات الساخنة والباردة )عدا الكحولية(و تقديم 

جميع  أنواع المأكولت و التيك اواى وتقديم خدمات الضيافة )الكاترينج(  -ادارة المشروعات ماعدا الدارة الفندقية  

- اقامة و تشغيل و ادارة مركز لعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ )مطعم شكور( الكائن 

ب قطعة 243/242 ش التسعين الشمالي - القطاع الثاني جهاز المدينه - مبنى w51 التجمع الخامس

270 - ام بى ار جروب اى ام اس M.B.R Group E.M.S   قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    

16167 ورقم قيد   199045   فرعى  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 

افتتاح فرع/ شارع احمد ابو العل - مدينة نصر - المنطقه الثامنه
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271 - ام بى ار جروب اى ام اس M.B.R Group E.M.S   قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    

16171 ورقم قيد   199045   فرعى  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 

افتتاح فرع/ محل 217 دريمز مول - ش 15 - التجمع الخامس

272 - حرفوش لتجارة المواد الغذائية   قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    16506 ورقم قيد   199099   

فرعى  عن تجارة المواد الغذائية .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة محل بالعقار رقم 1 شارع ابو ستيت من شارع احمد زكى

273 - حرفوش لتجارة المواد الغذائية   قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    16508 ورقم قيد   199099   

فرعى  عن تجارة المواد الغذائية .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة محل بالعقار رقم 2 شارع رضوان من شارع عبد الحميد مكى - 

حدائق المعادي

278 - ايجيبت انترناشونال لمراكز الغوص   قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    16833 ورقم قيد   

121485   فرعى  عن ادارة و تملك المنشآت السياحية و تملك و ادارة النشطة البحرية و الوحدات البحرية 

القائمة بالفعل و السابق الحصول لها

 على تراخيص و اقامة وتشغيل مراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بهاو الكوا سنتر و يخوت 

السفاري

 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها او التي

 قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلحقها بها و ذلك

 طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة البحر الحمر افتتاح فرع/ بفندق جاز اكوا مارين - جنوب مجاويش - الغردقه - 

مركز غطس وسوبر ماركت
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274 - الوجيه للستثمار العقارى والتنمية الزراعية )ش.ذ.م.م(   قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    

16752 ورقم قيد   65335   فرعى  عن الستثمار العقارى.

   استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة )

اكثر من الف فدان واقل من عشرين الف فدان(. 

   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 ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 356 

لسنة 2008   

 مع مراعاة أحكام القوان ين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة 

 ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات 

السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة الجيزة افتتاح فرع : 

المساحة 79 فدان والتى تقع بعد حد ال 2 كليو متر خارج الزمام بناحية وادى الفارغ ضمن البئر رقم 130 وزمام 

البئر رقم 131 . طريق مصر اسكندرية الصحراوى

275 - هانى محمود احمد ابو المجد و شركاه   قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    16955 ورقم قيد   

78048   فرعى  عن اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع اعلف الدواجن و اعلف الماشية  و اعلف السماك 

واضافات و مركزات  العلف .  

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة المنوفية افتتاح فرع : القطعة رقم  256  بالمرحلة الثانية  بالمنطقة الصناعية - 

قويسنا

Bingo Global Group For Trading And Supplies ) ( 276 - بينجو العالميه للتجاره و التوريدات

S.A.E   )ش.م.م(   قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    16867 ورقم قيد   85996   فرعى  عن 

الستيراد و التصدير  و التوكيلت التجاريه

   التجاره العامه و على الخص تجاره و بيع مستلزمات و اكسسوارات اللعاب و الهدايا

   التوريدات العموميه   

 تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين 

وتنظيم أعمال الوكاله التجاريه   ولينشئ تأسيس الشركة أى حق فى مزاوالة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاوالة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط است صدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .

 ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح 

فرع : وحده بمحطة وقود شل اوت البرج الكائنه بشارع الطيران بجوار مطعم البرج اتجاه القادم من الحى السابع 

الى ميدان المستشار هشام بركات - مدينة نصر
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277 - ايجيبت انترناشونال لمراكز الغوص   قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    16836 ورقم قيد   

121485   فرعى  عن ادارة و تملك المنشآت السياحية و تملك و ادارة النشطة البحرية و الوحدات البحرية 

القائمة بالفعل و السابق الحصول لها

 على تراخيص و اقامة وتشغيل مراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بهاو الكوا سنتر و يخوت 

السفاري

 يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها او التي

 قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلحقها بها و ذلك

 طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية

 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة البحر الحمر افتتاح فرع/ جاز كازا ديلمار - الممشى السياحي - الغردقه

283 - لونورى لدارة المطاعم 

L`ONORE   قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    16778 ورقم قيد   164111   فرعى  عن اقامه و 

تشغيل و اداره المطاعم و الكافتريات الثابته السياحيه والغير سياحيه لتقديم جميع انواع المشروبات)عدا الكحوليه(و 

تقديم جميع انواع الماكولت و التيك اواى  التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص تجاره 

الدويه والمستلزمات الطبيه   التوريدات العموميه

  استغلل العلمات التجاريه)الفرنشايز( تقديم خدمات الضيافه )الكاترينج( اقامه وتشغيل المراكز الطبيه 

التشخيصيه او العلجيه ادارة المراكز التجارية )المولت( وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة 

القاهرة افتتاح فرع/ حديقة الطفل - مكرم عبيد - مدينة نصر

284 - نايا للتطوير العقاري  )ش.م.م (   قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    16810 ورقم قيد   170741   

فرعى  عن غرض الشركة هو :  1-القيام بجميع العمال المتعلقه والمرتبطه بالتطوير والستثمار العقاري 

وبمشروعات البناء والسكان والسياحيه والتنمية العمرانية ولتحقيق هذا الغرض للشركة القيام بما يلي :  أ( شراء 

الراضى أو المشاركة عليها وتقسيمها ومدها بالمرافق واقامة المنشات عليها على اختلف انواعها بغرض البيع أو 

التأجير أو التسويق أو الدارة وكافة أعمال البنية الساسية للراضي .  )ب( القيام بجميع أعمال التصميمات 

الهندسية .   )ج( بناء العقارات بمختلف مستوياتها وتمليكها أو تأجيرها من اسكان اقتصادى وفاخر وادارى 

وتجارى وسياحي والمستشفيات والسواق التجارية والماكن الترفيهية .   )د( إقامة وإدارة وإستغلل القري 

السياحية والمنتجعات والمراكز التجارية بكافة أنواعها بالضافة إلى الخدمات المكملة لها .   2- اقامة وتشغيل 

وادارة محطات تحلية وتكرير مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي أو الصرف الصناعى .   3- تصميم وانشاء 

وادارة وتشغيل وصيانة محطات انتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة ) دون انشاء مركز صيانة(  - انشاء 

ورصف الطرق والكبارى والنفاق والنشطة المكملة لها .  5- تجهيز المنتجعات والفنادق والمطاعم والمستشفيات 

ول ينشيء تاسيس الشركة اي حق في مزاوله  والمدارس وتوريد وتركيب كافة الجهزة والثاث اللزم لها .   -

غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاوله غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض .   مع مرعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة , ويجوز للشركة تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات او غيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج , كما ل يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية.  بجهة محافظة القاهرة اضافه فرع للشركة الكائن وحده ادارية  رقم   B / 12b03 بمشروع كايرو 

فستيفال سيتي - التجمع الخماس -
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299 - كايرو للصرافة   قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    17126 ورقم قيد   183352   فرعى  عن 

القيام باعمال الصرافة . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها 

أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة المنوفية افتتاح فرع/ محل رقم 

22 - بواجهة نادي الجمهوريه بشبين المطله على شارع جمال عبد الناصر - شبين الكوم

305 - لرناكا للتوكيلت التجارية   Larnaca Commercial Agencies   قيدت فى   2023-02-28 

برقم ايداع    17188 ورقم قيد   203541   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 الغربية افتتاح فرع   مركز طنطا – قطعة رقم  ) B (   - المجمع التجارى – مول طنطا – 

)G052 ( محل رقم

285 - نايا للتطوير العقاري  )ش.م.م (   قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    16810 ورقم قيد   170741   

فرعى  عن غرض الشركة هو :  1-القيام بجميع العمال المتعلقه والمرتبطه بالتطوير والستثمار العقاري 

وبمشروعات البناء والسكان والسياحيه والتنمية العمرانية ولتحقيق هذا الغرض للشركة القيام بما يلي :  أ( شراء 

الراضى أو المشاركة عليها وتقسيمها ومدها بالمرافق واقامة المنشات عليها على اختلف انواعها بغرض البيع أو 

التأجير أو التسويق أو الدارة وكافة أعمال البنية الساسية للراضي .  )ب( القيام بجميع أعمال التصميمات 

الهندسية .   )ج( بناء العقارات بمختلف مستوياتها وتمليكها أو تأجيرها من اسكان اقتصادى وفاخر وادارى 

وتجارى وسياحي والمستشفيات والسواق التجارية والماكن الترفيهية .   )د( إقامة وإدارة وإستغلل القري 

السياحية والمنتجعات والمراكز التجارية بكافة أنواعها بالضافة إلى الخدمات المكملة لها .   2- اقامة وتشغيل 

وادارة محطات تحلية وتكرير مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي أو الصرف الصناعى .   3- تصميم وانشاء 

وادارة وتشغيل وصيانة محطات انتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة ) دون انشاء مركز صيانة(  - انشاء 

ورصف الطرق والكبارى والنفاق والنشطة المكملة لها .  5- تجهيز المنتجعات والفنادق والمطاعم والمستشفيات 

ول ينشيء تاسيس الشركة اي حق في مزاوله  والمدارس وتوريد وتركيب كافة الجهزة والثاث اللزم لها .   -

غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاوله غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض .   مع مرعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة , ويجوز للشركة تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات او غيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج , كما ل يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية.  بجهة محافظة السكندرية 38 شارع كفر عبده -27 شارع محمد صفوت كفر عبده - رشدى-

286 - شافل للتجارة Shuffle Trade   قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    16809 ورقم قيد   

171876   فرعى  عن -التجارة اللكترونية عبر النترنت.-تجارة الملبس.وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون 

.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ غرفه بدروم 494 شمال الشويفات - التجمع الخامس
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287 - المصرية الكندية للغذية والمشروبات   قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    17076 ورقم قيد   

13556   فرعى  عن تجارة وتوزيع جميع انواع الغذية والمشروبات والسلع والخدمات الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجارية ومنافذ البيع مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ مساحة )12م2( اسفل كوبري 

عبدالرازق السنهوري - المنطقه السادسه

288 - الهنا للنتاج الداجنى   قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    17145 ورقم قيد   54475   فرعى  

عن غرض الشركة هو :تربية جميع انواع الدواجن والماشية/ تجارة وتوزيع جميع انواع اعلف الدواجن والماشية 

والسماك ومستلزماتها وخامات العلف والدوية البيطرية والمصال والحقن وتجارة الكتاكيت/ الستيراد 

والتصدير والتوكيلت التجارية/ التوريدات العمومية/ اقامة المزارع السمكية 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 التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة الغربية افتتاح فرع/ حوض الساحل القبلي بزمام ناحية 

بقلوله مركز السنطه

289 - شركة جيمز تو ايجيبت Games 2 Egypt   قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    17275 ورقم 

قيد   90413   فرعى  عن نفس النشاط الصلى  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ بالدور الول - بالمرحله 

الولى - بالمركز التجاري الترفيهي )ستارز سنتر( والكائن بشارع عمر بن الخطاب - مساكن المهندسين - مدينة 

نصر

290 - بلك سيد للغذية والمشروبات   قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    17473 ورقم قيد   144452   

فرعى  عن غرض الشركه هو التجارة العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص المواد الغذائيه 

والمشروبات ) فيما عدا الكحوليه (/اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات الثابته لتقديم جميع انواع المشروبات 

)فيما عدا الكحوليه ( وتقديم جميع انواع الماكولت والتيك اوى /تقديم خدمات الكاترينج /اقامة وتنظيم المعارض )

فيما عدا السياحية ( والمؤتمرات والحفلت العامه بشرط استصدار التراخيص اللزمه لكل معرض على حده/

ادارة وايجار المحلت  تصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية والمشروبات )فيما عدا الكحولية (لدى الغير   •

التجارية والمولت /حق استغلل العلمة التجارية )الفرنشيز( /التوكيلت التجارية  وتلتزم الشركة باحكام القانون 

رقم 120 لسنة 1982 فى شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية ولينشئ تاسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها 

البعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل باحكام القوانين 

المنظمة لهذا الغرض /التوريدات العمومية /انشاء وادارة وتشغيل مناحل انتاج العسل وملحقاتها /التصدير   وذلك 

دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجهة من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة باعمالها 

او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها   فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها او تشتريها او ألحقها 

بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة القليوبية افتتاح فرع / حوض القلع - قرية الرملة - بنها

291 - سوريا ماركت   قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    17319 ورقم قيد   152186   فرعى  عن 

اضافة نشاط : تجارة وتوزيع المواد الغذائية . التصدير . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية  بجهة 

محافظة القاهرة افتتاح فرع/ محل رقم 3 عقار رقم 16 أ المجاوره 3 - التجمع الول - القاهره الجديده
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292 - فلولس   قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    17175 ورقم قيد   155276   فرعى  عن التوريدات 

العمومية   إدارة المستشفيات والعيادات التخصصية والمراكز الطبية   إدارة الصيدليات   توريد وتجهيز 

المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية والصيدليات بالجهزة الطبية والتعويضية والمستلزمات الطبية ومستلزمات 

السنان   توريد الجهزة الكهربائية والثاث للمراكز الطبية والعيادات والمستشفيات والصيدليات   تقديم الدعم 

الفني في مجال غرض الشركة   التصدير يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع / عيادة رقم 128 الدور الول - مبنى تريفيوم الكائن 

في قطعتي ارض 423و 422 التجمع الخامس - القاهره الجديده

293 - فلولس   قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    17177 ورقم قيد   155276   فرعى  عن التوريدات 

العمومية   إدارة المستشفيات والعيادات التخصصية والمراكز الطبية   إدارة الصيدليات   توريد وتجهيز 

المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية والصيدليات بالجهزة الطبية والتعويضية والمستلزمات الطبية ومستلزمات 

السنان   توريد الجهزة الكهربائية والثاث للمراكز الطبية والعيادات والمستشفيات والصيدليات   تقديم الدعم 

الفني في مجال غرض الشركة   التصدير 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 

terrace - b مبنى - c203 اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ الشروق - عياده رقم

294 - بلبن لمنتجات اللبان Belabn   قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    17078 ورقم قيد   170096   

فرعى  عن غرض الشركة هو :  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و تعبئة و تغليف منتجات اللبان و الجيلتى و 

العصائر و المشروبات)عدا الكحولية(  والمأكولت الجاهزة و الحلويات   بيع منتجات اللبان و الجيلتى و 

العصائر و المشروبات )عدا الكحولية(  و المأكولت الجاهزة و الحلويات .  تجهيز وطهي وبيع المأكولت والتيك 

اواي .  بيع اللبان والجبن بأنواعها والبقالة .   التصدير والتوكيلت التجارية.   وذلك دون الخلل باحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز 

للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها 

علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج . كما يجوز لها ان تندمج في شركة اخرى او ان تتحول الي شركة من 

طبيعة اخري وذلك كله طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة فرع النتاج :  المصنع رقم 12 الكائن بامتداد 

المنطقة الصناعية الملحق بسوق العبور-

295 - بلبن لمنتجات اللبان Belabn   قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    17078 ورقم قيد   170096   

فرعى  عن غرض الشركة هو :  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و تعبئة و تغليف منتجات اللبان و الجيلتى و 

العصائر و المشروبات)عدا الكحولية(  والمأكولت الجاهزة و الحلويات   بيع منتجات اللبان و الجيلتى و 

العصائر و المشروبات )عدا الكحولية(  و المأكولت الجاهزة و الحلويات .  تجهيز وطهي وبيع المأكولت والتيك 

اواي .  بيع اللبان والجبن بأنواعها والبقالة .   التصدير والتوكيلت التجارية.   وذلك دون الخلل باحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز 

للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها 

علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج . كما يجوز لها ان تندمج في شركة اخرى او ان تتحول الي شركة من 

طبيعة اخري وذلك كله طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية الشقه رقم 1 بالدور الرضى اعلى الجراج 

فى 9 ش3 المتفرع من شارع الصفا -سموحه-
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296 - المجموعة الرائدة فى فن الطهو جى ال جى   قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    17014 ورقم قيد   

178821   فرعى  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات إدارة وتشغيل المراكز التجارية إدارة 

الفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان 

شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

 D5M الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ مول

ديستريكت فايف والكائن بالمجمع التجاري رقم )EX037-EO37-EO38-EX 038( الواقع على الكيلو 9 

جنوب طريق القاهره - العين السخنه

297 - المجموعة الرائدة فى فن الطهو جى ال جى   قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    17022 ورقم قيد   

178821   فرعى  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات إدارة وتشغيل المراكز التجارية إدارة 

الفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان 

شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ محل رقم )4( 

Skylight في شارع نيو جيزه في كمبوند نيو جيزه - طريق اسكندريه الصحراوي

298 - كايرو للصرافة   قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    17136 ورقم قيد   183352   فرعى  عن 

القيام باعمال الصرافة . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها 

أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ محل رقم 2 

الدور الرضي - 29 شارع الحجاز - مصر الجديده

300 - ديتشو لداره وتشغيل المطاعم والكافيهات Decho   قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    17035 

ورقم قيد   198707   فرعى  عن •اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافيهات الثابتة لتقديم جميع أنواع 

المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع  المأكولت والتيك أواي  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح 

به قانونا / التوريدات العمومية  ادارة وتشغيل الفنادق )الثابتة( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى 

السياحية والنشطة المكملة او المرتبطة  بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية.  مع 

مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  

الترخيص بها  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  

بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ المحل رقم )19( بالمجمع التجاري اسفل كوبري الطيران بشارع الطيران - امام 

مستشفى التأمين الصحي مدينة نصر - مدينة نصر
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301 - الترافيد لنتاج وتصنيع العلف وأضافاتها Ultra Feed   قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    

17179 ورقم قيد   202887   فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج جميع انواع العلف وأضافات 

العلف للدواجن والمواشى  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  

نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية افتتاح فرع / مصنع بالدور الرضي الكائن في بنهاي - الباجور

302 - اصدقاء اسكندرية للتجارة والتوزيع ش.م.م.   قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    17091 ورقم قيد   

203539   فرعى  عن غرض الشركة بعد تانعديل هو :-. 1-.تسويق وتوزيع و بيع المواد الغذائية. 2-.توزيع و 

بيع كافة منتجات اللبان و البقالة و اليس كريم. مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أوتشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية .  بجهة محافظة السكندرية 4 ش كمال الدين صلح - عمارة المعلمين - سموحة

303 - اصدقاء اسكندرية للتجارة والتوزيع ش.م.م.   قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    17091 ورقم قيد   

203539   فرعى  عن غرض الشركة بعد تانعديل هو :-. 1-.تسويق وتوزيع و بيع المواد الغذائية. 2-.توزيع و 

بيع كافة منتجات اللبان و البقالة و اليس كريم. مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أوتشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية .  بجهة محافظة القاهرة اضافه فرع للشركة الكائن فى الوحدة  رقم  225 منطقة الخدمات المنزلية  -  

مدينة الرحاب  -

304 - لرناكا للتوكيلت التجارية   Larnaca Commercial Agencies   قيدت فى   2023-02-28 

برقم ايداع    17188 ورقم قيد   203541   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 اركان بلزا - القطعة ) 31( - المبنى ) 4( - الدور الرابع - مكتب رقم  

ResCO-work03 410 - مدينة الشيخ زايد
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306 - كابيتال جروب بروبرتيز للتطوير العقاري  Capital Group Properties   قيدت فى   

28-02-2023 برقم ايداع    17425 ورقم قيد   280813   فرعى  عن أصبح غرض الشركة هو:  1. 

تصميم, أو إنشاء أو إنتاج أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة على اختلف مصادرها 

وشبكات توزيعها وبيعها.  2. تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية 

والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم(.  3. إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه 

وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها, وفقا للمعايير الفنية والعلمية المقررة في هذا الشأن.  

4. إقامة وإدارة الفنادق الثابتة والعائمة, ويخوت السفاري والموتيلت, والشقق والجنحة الفندقية, والقرى 

السياحية, والنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية, 

واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها, على أل يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية 

والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وأل يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات 

المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع ويستثنى من شرط الثلثة النجوم المشروعات السياحية المقامة في محافظة 

الوادي الجديد والمناطق الواعدة خارج نطاق الوادي القديم التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.  

5. مشروعات التنمية السياحية المتكاملة.  6. إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية 

واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتلفزيون.  

7. مشروعات السكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خاليه لغراض السكن غير الداري, بشرط أل يقل عدد 

الوحدات عن خمسين وحدة سكنية, سواء أقيمت في شكل بناء واحد أو عدة ابنية.   8. الستثمار العقاري بالمدن 

والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم.  9. أعمال وإدارة وصيانة المرافق.  

10. المقاولت العامة والمتخصصة.  11. إدارة وتأجير العقارات والممتلكات لغراض السكنى وللغراض 

التجارية.  12. توزيع الكهرباء.  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها وعلى 

الخص الحصول على موافقة جهاز حماية مرفق الكهرباء وحماية المستهلك, ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة 

أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال  شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على 

تحقيق عرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك 

طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  تلتزم الشركة بإفراد حسابات مستقله ومرکز مالي مستقل لکل غرض على 

حده.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع :  قطعة أرض بمساحة 1212 فدانا  بمنطقة مثلث جنيفة ما بين الكيلومتر 

)43( والكيلومتر )48( أيمن طريق القاهرة/السماعيلية الصحراوي.
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 محو - شطب

1 - ورلد هومز WORLD HOMES SYS لصاحبها اشرف عبد الكريم الفقيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   

34925 قيد فى 08-10-2008 برقم ايداع  21106 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل امر 

محو

2 - الفتح للتعبئة والتغليف لصاحبها احمد عبد الفتاح ابراهيم ابو هندى  تاجر فرد سبق قيده برقم   68678 قيد فى 

18-09-2013 برقم ايداع  20045 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل محو قيد المنشاة من 

السجل التجارى

3 - الموعد للستثمار العقارى لصاحبها احمد سلمه حسن على  تاجر فرد سبق قيده برقم   94641 قيد فى 

20-06-2016 برقم ايداع  19591 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو

4 - انترناشونال للنقل الجماعي لصاحبها )عبد الرحمن احمد سعد محمد(  تاجر فرد سبق قيده برقم   113214 قيد 

فى 23-11-2017 برقم ايداع  46184 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو

5 - بيتولجي مصر Bytology Egypt لصاحبها )زياد السيد سعيد السيد عيد(  تاجر فرد سبق قيده برقم   

145824 قيد فى 23-01-2020 برقم ايداع  3514 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر 

محو

6 - المصرية الكندية للمنتجات الغذائية 

 EGYPTIAN CANADIAN FOR FOOD PRODUCTS

لصاحبها )عبدالوهاب محمد عبداللطيف الناقة(  تاجر فرد سبق قيده برقم   194855 قيد فى 09-10-2022 برقم 

ايداع  65456 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو

7 - مركز دلتا للتدريب والستشارات الطلبية لصاحبها)محمد محمد عبد ا عبده (  تاجر فرد سبق قيده برقم   

133953 قيد فى 09-04-2019 برقم ايداع  16263 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر 

محو

8 - الهدي للستثمار العقاري لصاحبها عادل حليم غابيوس تكل  تاجر فرد سبق قيده برقم   102148 قيد فى 

14-02-2017 برقم ايداع  5752 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو

9 - الحسن لتصنيع منتجات البلستيك لصاحبها )جمال ابو الحسن معروف ابو الحسن(  تاجر فرد سبق قيده برقم   

119946 قيد فى 15-04-2018 برقم ايداع  17224 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل امر 

محو

10 - بلو بيرد BLUE BIRD لصاحبها )تامر مرضى عبدالفتاح الضوه(  تاجر فرد سبق قيده برقم   147813 

قيد فى 02-03-2020 برقم ايداع  9973 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو

11 - بريميير للتجارة لصاحبها )ايهاب محمد محمد السيد(  تاجر فرد سبق قيده برقم   186152 قيد فى 

28-04-2022 برقم ايداع  26339 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو

12 - ايه وان للستثمار العقاري و الستشارات الهندسية لصاحبها عمرو عبد السلم زكى عبد السلم  تاجر فرد 

سبق قيده برقم   99201 قيد فى 22-11-2016 برقم ايداع  36576 وفى تاريخ  11-02-2023   تم محو - 

شطب السجل أمر محو

13 - علء الدين فتحي محمد عطية نافع لصاحبها علء الدين فتحي محمد عطية نافع  تاجر فرد سبق قيده برقم   

61529 قيد فى 29-11-2012 برقم ايداع  25189 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل 

الستغناء عن الفرع

14 - الوترند علي عبدالعزيز عياد  تاجر فرد سبق قيده برقم   1525 قيد فى 12-11-1997 برقم ايداع  1225 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو

15 - مستشفى الندلس التخصصية لصاحبها محمد صديق حسن عبد النبى  تاجر فرد سبق قيده برقم   34348 

قيد فى 24-08-2008 برقم ايداع  18568 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو

Page 580 of 1644 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

16 - ام أي جي للتجارة لصاحبها : محمد علي زكريا علي احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   166094 قيد فى 

18-05-2021 برقم ايداع  21794 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو

17 - سمارت للتجارة والتوزيع للخردوات لصاحبها : رجب فرحات عبدالوهاب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   

170246 قيد فى 08-08-2021 برقم ايداع  36048 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر 

محو

18 - ام اس ايه للضاءة الحديثة MSA لصاحبها )محمد سمير عبد الغفار عبدالجواد(  تاجر فرد سبق قيده برقم   

184437 قيد فى 05-04-2022 برقم ايداع  21458 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر 

محو

19 - يوسف على محمد لصاحبها )يوسف على محمد عبدا(  تاجر فرد سبق قيده برقم   195147 قيد فى 

12-10-2022 برقم ايداع  66587 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو

20 - القاسم لخدمات البرمجة Alkasem Programing Services لصاحبها )خالد عبدالعال فراج 

ابوالقاسم(  تاجر فرد سبق قيده برقم   200761 قيد فى 12-01-2023 برقم ايداع  3327 وفى تاريخ  

13-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو

21 - جى روم اسكرين G ROOM SCREEN لصاحبها مايكل حنا فهمى رزق ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   

162784 قيد فى 03-03-2021 برقم ايداع  10404 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر 

محو

22 - كويك كوك لصاحبها )مدحت حمدى محمود صابر(  تاجر فرد سبق قيده برقم   177310 قيد فى 

06-12-2021 برقم ايداع  58910 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو

23 - آيه آند آتش للتنمية العمرانية A&H لصاحبها : هشام احمد احمد سرحان  تاجر فرد سبق قيده برقم   

166911 قيد فى 03-06-2021 برقم ايداع  24931 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر 

محو

24 - لينتك Lintec  لصاحبها )مى محمد محمود الكومى(  تاجر فرد سبق قيده برقم   183468 قيد فى 

20-03-2022 برقم ايداع  17480 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو

25 - الفتح للتجارة لصاحبها )محمد مجدي حسن محمد الجزار(  تاجر فرد سبق قيده برقم   201013 قيد فى 

17-01-2023 برقم ايداع  4745 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو

26 - الماسة للستصلح الزراعى لصاحبها محمد على مصطفى على حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم   

106073 قيد فى 25-05-2017 برقم ايداع  19141 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل امر 

محو

27 - المجد الحديثة للطباعة و التغليف لصاحبها  عماد عزت محمد ابولبده  تاجر فرد سبق قيده برقم   165895 

قيد فى 10-05-2021 برقم ايداع  21135 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو

28 - الرحمة للطوب الطفلى لصاحبها محمود نيازى محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم   87881 قيد فى 

16-11-2015 برقم ايداع  32712 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو

29 - المل للطوب الطفلى لصاحبها محمد نيازى محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم   87884 قيد فى 

16-11-2015 برقم ايداع  32715 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو

30 - المتحده للبلستيك لصاحبها شريف غيته حسين عبد المنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم   105861 قيد فى 

21-05-2017 برقم ايداع  18358 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو

31 - الموصلى لصاحبها محمد عماد رفيق الموصلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   85639 قيد فى 2015-08-25 

برقم ايداع  23703 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو

32 - القدس لصناعة الرخام لصاحبها فايزة محمود لطفي عبد الحميد اسماعيل فرح  تاجر فرد سبق قيده برقم   

108244 قيد فى 02-08-2017 برقم ايداع  27458 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر 

محو
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33 - الشرق لصناعة الرخام لصاحبها السيد محمد ابو هاشم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   108252 قيد فى 

02-08-2017 برقم ايداع  27496 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو

رأس المال

1 - اللوتس للتجارة والستثمار لصاحبها )عل ابراهيم سباعى خليل( تاجر فرد سبق قيده برقم   126665 قيد فى 

24-10-2018 برقم ايداع   44851 فى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

500,000.000

2 - ايه دى اس ايديا لصاحبها مينا ميلد وهيب مسيحه تاجر فرد سبق قيده برقم   198082 قيد فى 

29-11-2022 برقم ايداع   80119 فى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

50,000.000

3 - صديق للتجارة والستيراد والتصدير لصاحبها مدحت عبد الفتاح صديق تاجر فرد سبق قيده برقم   94912 

قيد فى 29-06-2016 برقم ايداع   20624 فى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

500,000.000

4 - لكشرى ايفنتس للبرمجيات والستشارات Luxury Events لصاحبها )احمد عبدالناصر قطب 

الحمزاوى( تاجر فرد سبق قيده برقم   153823 قيد فى 13-09-2020 برقم ايداع   30923 فى تاريخ  

09-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

5 - ايجى كون ميديكال EGY CON MEDICAL لصاحبها )على محمد يحيى محمد الهادى محمد( تاجر فرد 

سبق قيده برقم   148870 قيد فى 29-04-2020 برقم ايداع   13660 فى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل 

رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000,000.000

6 - الفرسان للتجارة لصاحبها )كريم سامى على محمد( تاجر فرد سبق قيده برقم   196984 قيد فى 

13-11-2022 برقم ايداع   75230 فى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

500,000.000

7 - قبانى للثاث و الصناعات الخشبية لصاحبها عز الدين محمد قبانى تاجر فرد سبق قيده برقم   100096 قيد 

فى 19-12-2016 برقم ايداع   40754 فى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

13,852,000.000

8 - كيان للستثمار العقارى والستيراد والتصدير لصاحبها / محمود حسن محمود حسن تاجر فرد سبق قيده برقم   

88479 قيد فى 07-12-2015 برقم ايداع   34896 فى تاريخ  18-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح 

رأس ماله  1,000,000.000

9 - اونست للتنمية والستثمار لصاحبها فادى مختار نجيب مجلى تاجر فرد سبق قيده برقم   41595 قيد فى 

14-10-2009 برقم ايداع   20678 فى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

500,000.000

10 - احمد جوهر للتجارة والتوزيع لصاحبها )احمد كمال محمد عبدالعزيز جوهر( تاجر فرد سبق قيده برقم   

182448 قيد فى 01-03-2022 برقم ايداع   13083 فى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح 

رأس ماله  100,000.000
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العناوين 

1 - السعيد ماهر احمد مصطفى لصاحبها )السعيد ماهر احمد مصطفى( تاجر فرد سبق قيده برقم    189695 قيد 

فى 05-07-2022 برقم ايداع    42976 وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القليوبية تعديل العنوان - 8 ش جميلة - طريق بيجام

2 - كازارى KAZARY لصاحبها محمد عماد الدين محمد محمد عباس تاجر فرد سبق قيده برقم    56105 قيد 

فى 17-01-2012 برقم ايداع    1411 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

افتتاح فرع/ المحل رقم )7( بالعقار ابراج العرب برج رقم )1( شارع 15 مايو مع زكريا البراني - شبرا الخيمه

3 - كازارى KAZARY لصاحبها محمد عماد الدين محمد محمد عباس تاجر فرد سبق قيده برقم    56105 قيد 

فى 17-01-2012 برقم ايداع    1411 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر 

الشيخ افتتاح فرع/ المحل التجاري رقم )6( شارع الخليفه المأمون - قسم اول كفر الشيخ

4 - لمعي لصناعة البلستيك لصاحبها ايمن لمعي سليمان عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    98596 قيد فى 

06-11-2016 برقم ايداع    34344 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - ش بسيط عبد النور - الزرايب

5 - ابوالدهب للرخام والجرانيت لصاحبها )ابوالدهب خلف ابودهب خلف( تاجر فرد سبق قيده برقم    127933 

قيد فى 25-11-2018 برقم ايداع    49888 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان : B1 الكائنة بالشقة بالعنوان 3 مكرم عبيد - مدينة نصر

6 - ليلس LILAS لصاحبها )دعاء حسام الدين الشلح( تاجر فرد سبق قيده برقم    180915 قيد فى 

08-02-2022 برقم ايداع    7366 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - المصنع الكائن بمبنى احمد عرابى - مشروع مجمع العبور الصناعى - مدينة العبور - المكون من 

الوحدة 409 - الدور الرضى - مسطح 581م2 بالضافة الى ميزانين - والوحدة رقم 441 - دور اول - مسطح 

قدرة 248م2

7 - هيلينج للتجارة والصناعة لصاحبها )او يوخوا WU YOUHUA ( تاجر فرد سبق قيده برقم    193069 

قيد فى 13-09-2022 برقم ايداع    58553 وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

المنوفية تعديل العنوان - القطعة رقم 33 - المنطقة الصناعية الرابعة

8 - ستيريكلير STERICLEAR لصاحبها محمد عبدالعظيم محمد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    102140 

قيد فى 14-02-2017 برقم ايداع    5731 وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان - شقة 9 عقار 64و 65 مول حليم الحى السادس العبور

9 - ميس فينوس للملبس الجاهزة لصاحبها خالد سليمان محمد فايد تاجر فرد سبق قيده برقم    5833 قيد فى 

01-11-2004 برقم ايداع    1676 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

شطب الفرع -  العقار رقم 341 شارع جمال عبد الناصر - قسم المنتزه ثاني

10 - اصبح - مصنع فرحات لصناعة مستلزمات الحذية لصاحبها أحمد محمد عبد الحكيم فرحات تاجر فرد سبق 

قيده برقم    69673 قيد فى 17-11-2013 برقم ايداع    24387 وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان - القطعة رقم 3  شارع تخطيطى عرض 22 م - حوض الدكر 

الشرقى - مسطرد -  شبرا الخيمة ثان  -

11 - الملعب AL MALAAB  لصاحبها: محمد سامي على رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم    200874 قيد 

فى 15-01-2023 برقم ايداع    3871 وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : محل بالدور الرضي13 شارع الفريق على عامر – اول مكرم عبيد – مدينة نصر اول

12 - الشرق للكرتون المضلع لصاحبها مجدى وديع بطرس سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم    87013 قيد فى 

18-10-2015 برقم ايداع    28691 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

تعديل عنوان الفرع من منطقة تجمع المصانع خارج زمام بساتين السماعيلية - مركز بلبيس -الي المنطقة 
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13 - مليونز جورمية Millions Gourmet لصاحبها )داليا يوسف مصطفى حنفى مطر( تاجر فرد سبق قيده 

برقم    184299 قيد فى 03-04-2022 برقم ايداع    20991 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - محل 96 نموذج 4 قطاع C منطقة تجارية حرفية سوق شرق الرحاب

14 - الهنا لصاحبها )هاني صلح عبد المنعم عبد الحق رسلن( تاجر فرد سبق قيده برقم    112506 قيد فى 

09-11-2017 برقم ايداع    43446 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم 

تعديل العنوان - 159 طريق اطسا - شياخة ابجيج -

15 - توب وورلد للصناعات لصاحبها )عبد الكريم مختار عبدا سعيد( تاجر فرد سبق قيده برقم    115642 قيد 

فى 15-01-2018 برقم ايداع    2298 وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل العنوان - 1 عباد الرحمن - الدور الول - اللبينى - فيصل

16 - المتحدة للملبس الجاهزة والجينز ) united ( مهند محمد قطان تاجر فرد سبق قيده برقم    49013 قيد فى 

08-11-2010 برقم ايداع    24408 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل عنوان الفرع - القطعة رقم 7 / 14 - بلوك 20009 - المنطقة الصناعية المتداد الغربى - مدينة العبور -

17 - المتحدة للملبس الجاهزة والجينز ) united ( مهند محمد قطان تاجر فرد سبق قيده برقم    49013 قيد فى 

08-11-2010 برقم ايداع    24408 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

الغاء الفرع - القطعه رقم 53 بلوك 13037 المنطقه الصناعيه أ - مدينه العبور -

18 - مهند محمد قطان تاجر فرد سبق قيده برقم    49013 قيد فى 15-02-2016 برقم ايداع    4900 وفى 

تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل عنوان الفرع - القطعة رقم 7 / 14 - 

بلوك 20009 - المنطقة الصناعية المتداد الغربى - مدينة العبور -

19 - المتحدة للملبس الجاهزة والجينز ) united ( مهند محمد قطان تاجر فرد سبق قيده برقم    49013 قيد فى 

24-12-2019 برقم ايداع    54921 وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

الغاء الفرع

20 - اكوا تريت لنظم إدارة المياه والبيئة Aqua Treat لصاحبها )نيرفان السيد محمد عبدالوهاب( تاجر فرد 

سبق قيده برقم    113975 قيد فى 12-12-2017 برقم ايداع    49138 وفى تاريخ  15-02-2023   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - شقة رقم 1 بالدور الرضى العلوى بالعقار رقم 49 شارع 

الشهيد احمد حمدى ناصية العشرين - فيصل - قسم بولق الدكرور

21 - ديماثيرم لصناعة المواسير البلستيك وأنظمة المياه لصاحبها )عماد احمد محمد على ميه( تاجر فرد سبق قيده 

برقم    203387 قيد فى 12-06-2022 برقم ايداع    36869 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة القاهرة الوحده 104- 44  شارع احمد محمد ابراهيم -من شارع عباس العقاد المنطقة الثامنة-مدينة 

نصر-القاهرة

22 - قبانى للثاث و الصناعات الخشبية لصاحبها عز الدين محمد قبانى تاجر فرد سبق قيده برقم    100096 

قيد فى 19-12-2016 برقم ايداع    40754 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القليوبية افتتاح فرع : المصنع المقام علي القطعة الرض رقم 5 بلوك 27012 الكائنة بمدينة العبور

23 - اليمان للطباعة والتوريدات لصاحبها ايمان عباس عبداللطيف عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    101619 

قيد فى 31-01-2017 برقم ايداع    3801 وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة 250 شارع اكويا ) الندلس ( - التجمع الخامس

24 - مصنع السلم لتصنيع و تجميع الدوات الصحية يوسف يوسف سليمان نجم تاجر فرد سبق قيده برقم    

60531 قيد فى 13-09-2012 برقم ايداع    18824 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الدقهلية تعديل عنوان الفرع - مجمع الصناعات الصغيرة - مدينة العصافرة - وحدات ارقام 36 ,37 , 40 

,41 عنبر 3 نموزج ا -

25 - شام هاوس لتجارة الثاث لصاحبها )محمد حسام محمد تيسير زهراء( تاجر فرد سبق قيده برقم    152363 

قيد فى 17-08-2020 برقم ايداع    25866 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة 61 شارع ابو داوود الظاهرى- الدور الرضى- مدينة نصر- القاهرة
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26 - ام0ايه0اس الهندسيه - البرنس رشاد محمود السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    89453 قيد فى 

05-01-2016 برقم ايداع    459 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق 

الفرع - رقم 27 ص 3 المنطقه الصناعيه بالقطاميه -

27 - ام0ايه0اس الهندسيه - البرنس رشاد محمود السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    89453 قيد فى 

05-01-2016 برقم ايداع    459 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل 

العنوان - قطعة رقم 27 ص 3 - المنطقة الصناعية

28 - طارق محمد السيد ابوشحاط لصاحبها طارق محمد السيد ابوشحاط تاجر فرد سبق قيده برقم    92584 قيد 

فى 12-04-2016 برقم ايداع    12257 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

المنوفية تعديل العنوان - القطعة رقم 53 - المرحلة الرابعة - المنطقة الصناعية - مدينة قويسنا

29 - محمد طارق محمد ابو شحاط لصاحبها محمد طارق محمد ابو شحاط تاجر فرد سبق قيده برقم    92666 قيد 

فى 14-04-2016 برقم ايداع    12543 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

المنوفية افتتاح فرع/ القطعه رقم 62 بالمرحله الرابعه - بالمنطقه الصناعيه - قويسنا

30 - محمد طارق محمد ابو شحاط لصاحبها محمد طارق محمد ابو شحاط تاجر فرد سبق قيده برقم    92666 قيد 

فى 14-04-2016 برقم ايداع    12543 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

المنوفية تعديل العنوان - القطع ارقام 358 - 359 - المرحلة الثانية - المنطقة الصناعية - قويسنا

31 - المستقبل للنقل لصاحبها سيد أمين حسين محمد عمر تاجر فرد سبق قيده برقم    61933 قيد فى 

19-11-2012 برقم ايداع    24135 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية اغلق الفرع -  24 شارع موقف التوبيس - الناصرية القديمة - قسم ثان العامرية -

32 - كونو لصاحبها )نورالدين ياسر عبدالمنعم محمد على حبيب( تاجر فرد سبق قيده برقم    186260 قيد فى 

09-05-2022 برقم ايداع    26796 وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة جنوب 

سيناء تعديل العنوان - سوهو سكوير - شرم الشيخ - جنوب سيناء . وبذلك ينقل القيد

33 - مصنع الفرعونيه لنتاج المنظفات والسلفونيك والمطهرات احمد فاروق احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    

12654 قيد فى 02-03-2005 برقم ايداع    1330 وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة تعديل العنوان - القطعة رقم ) 440 ( باجمالى المساحة 2321.98 مم - امتدات المنطقة الصناعية 

الثالثة

34 - فيجن فودز لصاحبها )شيماء عطا محمد كامل( تاجر فرد سبق قيده برقم    118220 قيد فى 

06-03-2018 برقم ايداع    11029 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - 75 ش كامل صدقى - الفجالة - باب الشعرية

35 - فيجن فودز لصاحبها )شيماء عطا محمد كامل( تاجر فرد سبق قيده برقم    118220 قيد فى 

06-03-2018 برقم ايداع    11029 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

افتتاح فرع/ 37 ش مراد -الدور الول - الجيزه

36 - بوادقجى لتصنيع الملبس لصاحبها )يحيى عبدالوهاب بوادقجى( تاجر فرد سبق قيده برقم    149533 قيد 

فى 08-06-2020 برقم ايداع    16513 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القليوبية تعديل العنوان - جزء من الدور الثانى فوق الرضى بمساحة )100( متر تقريبا من الصنع الكائن على 

القطعة رقم )1 ( )2( – بلوك 20012- المنطقة الصناعية المتداد الغربى

37 - تى بلس لصاحبها )احمد رضوان محمد على زين الدين( تاجر فرد سبق قيده برقم    191865 قيد فى 

23-08-2022 برقم ايداع    53015 وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع/ قطعه 59 شارع النابيب البترول - قسم السلم اول

38 - يونايتد ديكوريشن United Decoration Company تاجر فرد سبق قيده برقم    93482 قيد فى 

12-05-2016 برقم ايداع    15287 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - الدور الرضى والول والميزانين قطعة رقم ) 109 ( - منطقة الخدمات المركزية - المنطقة 

الصناعية الولى - المجاورة 27
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39 - يونايتد ديكوريشن United Decoration Company تاجر فرد سبق قيده برقم    93482 قيد فى 

12-05-2016 برقم ايداع    15287 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

اغلق الفرع - الكائن مقره الدور الرضي و الول و الميزانين قطعه رقم 109 منطقه الخدمات المركزية )المنطقه 

الصناعية الولي بالمجاورة 27

40 - يونايتد ديكوريشن United Decoration Company تاجر فرد سبق قيده برقم    93482 قيد فى 

12-05-2016 برقم ايداع    15287 وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع/ عمارة 3153 - المجاوره الثالثه - المعراج -المعادي الجديده
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النشاط

1 - سجاو للطباعه sagaw print لصاحبها رومانى سقاوى تادرس ارمانيوس تاجر فرد سبق قيده برقم  64562 

قيد فى 04-03-2013 برقم ايداع    4782وفى تاريخ  07-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركة 

: اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع العبوات و الصناديق من الكرتون و الطباعه عليها /اقامه و تشغيل مطبعه لطباعه 

كافة انواع المطبوعات مع مراعاه احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و علي الشركه الحصول علي كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها مع اللتزام بافراد حسابات مستقله و مركز مالي مستقل لكل نشاط علي حده

2 - الملعب AL MALAAB  لصاحبها: محمد سامي على رمضان تاجر فرد سبق قيده برقم  200874 قيد فى 

15-01-2023 برقم ايداع    3871وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  غرض المنشاة : 

انشطة داخل قانون الستثمار 72 : ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية / التصالت وخدمات 

النتر نت __ انشطة خارج قانون الستثمار 72 : اقامة وتشغيل مراكز اللعاب اللكترونية ) محل بلي ستيشن ( 

/ بيع وتقديم المشروبات والوجبات الخفيفة فيما عدا المشروبات الكحولية / عرض مصنفات سمعية وبصرية عن 

طريق البلي ستيشن مع افراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار مع مرعات 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

3 - أزاد لصاحبها )كريم عاطف محمد عويس( تاجر فرد سبق قيده برقم  122540 قيد فى 02-07-2018 برقم 

ايداع    28030وفى تاريخ  09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركة : الستثمار العقاري بالمدن 

والمجتمعات العمرانيه الجديدة والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء / 

المقاولت العموميه / التوريدات العامه مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد 

بقرار رئيس الجمهورية رقم  356 لسنه 2008  مع التزام المنشاة بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل لكل 

نشاط على حدة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها

4 - لكشرى ايفنتس للبرمجيات والستشارات Luxury Events لصاحبها )احمد عبدالناصر قطب 

الحمزاوى( تاجر فرد سبق قيده برقم  153823 قيد فى 13-09-2020 برقم ايداع    30923وفى تاريخ  

09-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  أنشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 . أعمال التوصيف 

والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .   أعمال تصميم وإنتاج البرامج 

والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . إنتاج المحتوى 

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات . إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية . 

أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب 

عليها . أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات . تنفيذ 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 .  

النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التنفيذي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة 

المحتوى العلمي الثقافي والفني . أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 سنة 2017  . تقديم الستشارات التسويقية 

) فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية ( والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم 

بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وككذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العامة في 

مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية . تنظيم 

الفعاليات والمؤتمرات وحجز وتسويق العاشة السكنية . مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل 

لكل نشاط على حده . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .
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5 - سي ليف Sea Life لصاحبها )محمد على حسينى على( تاجر فرد سبق قيده برقم  195726 قيد فى 

23-10-2022 برقم ايداع    69494وفى تاريخ  12-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركة : 

إقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملعب الجلف ومراكز الغوص والنشطة المكملة لها او المرتبطة بها.   إقامة 

وتشغيل مراكز للنشطةالبحرية واللعاب المائية الترفيهية والكايت سيرف  واللواح الشراعية مع أفراد حسابات 

مستقلة لكل نشاط على حده مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.

6 - ايجى كون ميديكال EGY CON MEDICAL لصاحبها )على محمد يحيى محمد الهادى محمد( تاجر فرد 

سبق قيده برقم  148870 قيد فى 29-04-2020 برقم ايداع    13660وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل 

النشاط ليصبح  نشاط المنشاة : اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع قناع وجه طبي غير معقم ) ماسك ( . جاون مريض . 

مفرش سرير طبي غير معقم . كاب ممرضه .  اوفر شوز . اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المستلزمات الطبيه 

والكحول الطبي . تصنيع الشنط القماش

7 - الفرسان للتجارة لصاحبها )كريم سامى على محمد( تاجر فرد سبق قيده برقم  196984 قيد فى 

13-11-2022 برقم ايداع    75230وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركة . 

نشاط داخل القانون 72 . تجارة الجملة والتجزئة لقطع غيار السيارات والثاث والخرده وزجاج السيارات 

وبطريات السيارات والكاوتش وزيوت السيارات وحديد التسليح والمواد البتروليه بالمناطق النائيه والمجتمعات 

العمرانية الجديده . نشاط خارج قانون 72 . شراء وتوزيع السيارات واستيراد السيارات . تلتزم الشركه باحكام 

القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين ومراعاة القانون رقم 118  لسنة 1975 بشان سجل 

المصدرين . مع اللتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حده .

8 - قبانى للثاث و الصناعات الخشبية لصاحبها عز الدين محمد قبانى تاجر فرد سبق قيده برقم  100096 قيد فى 

19-12-2016 برقم ايداع    40754وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركة : 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث الخشبي والثاث المعدني والمنتجات الخشبية واثاث الحدائق وتصنيع 

المشغولت المعدنية الخاصة بالنجف والثاثات المعدنية وتشكيل وتشغيل المعادن والباجورات والباليك 

والشمعدان والطلء  وتصدير الثاث الخشبي والمنتجات الخشبية والثاث المعدني واثاث الحدائق والنجف 

والباجورات والباليك مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وعلي صاحب النشاة الحصول علي 

كافة التراخيص اللزمة لممارسة النشاطها.

9 - هومز لونج لصحابها ) بهاء الدين محمد نمر السيد( تاجر فرد سبق قيده برقم  200637 قيد فى 

10-01-2023 برقم ايداع    2647وفى تاريخ  16-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركة : 

انشطة قانون 72 لسنة 2017 : انتاج المحتوى اللكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات / ادخال 

البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية / التصالت وخدمات النترنت / انشاء وادارة مراكز التدريب 

لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات / انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى 

مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها __ انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 : العاب البليستيشن / ادارة 

المطاعم والكافيهات / اقامة وتنظيم المؤتمرات / التسويق اللكترونى عبر النترنت مع افراد حسابات مالية ومركز 

مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها
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10 - كيان للستثمار العقارى والستيراد والتصدير لصاحبها / محمود حسن محمود حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  

88479 قيد فى 07-12-2015 برقم ايداع    34896وفى تاريخ  18-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  

غرض المنشاة : 1_ الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج 

الوادي القديم فيما عدا منطقه شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقه الهيئة مسبقا  2_ الستيراد والتصدير والتوكيلت 

التجارية مع التزام المنشاة بأفراد حسابات مستقله ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حده مع مراعاة مـا ورد بقرار 

رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 ومراعاه قرار رئيس جمهوريـه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008 3_ 

مقاولت عمومية متكاملة 4_ استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابله للستزراع 

واستزراع الراضي المستصلحة فـي حدود ألف فدان ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصه 

لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر 5_ صناعة وتجارة 

المنسوجات والملبس 6_ الخدمات البترولية بمشتقاتها 7_ المستلزمات الطبية بكافة أنواعها 8_ استيراد وتجارة 

وتقطيع وكبس الخردة وتوريدها بكافة أنواعها واعمالها تلتزم الشركة بأحكام القانون 120 لسنه 1982 في شان 

سجل المستوردين ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاوله غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاوله غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض مع مراعاة احكـام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص لمباشرة نشاطها

11 - ام0ايه0اس الهندسيه - البرنس رشاد محمود السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  89453 قيد فى 2016-01-05 

برقم ايداع    459وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركة : اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع لوحات تحكم برامج التشغيل اللي . تصنيع البواب المصفحة . تصنيع اثاث طبي . مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .

FUTURE SOFTWARE And Oil Environment 12 - برمجيات المستقبل وبيئة الزيت

  لصاحبها زياد بن عبد ا بن محمد بن صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  127712 قيد فى 18-11-2018 برقم 

ايداع    49065وفى تاريخ  20-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  غرض المنشأة : __ أنشطة داخل قانون 

الستثمار 72 : 1_ صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما يشمله من انشطه صناعيه وتصميم وتطوير 

اللكترونيات ومراكز البيانات وانشطه التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجى 2_ أعمال التوصيف 

والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها 3_ إعمال تصميم وإنتاج البرامج 

والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها 4_ إنتاج المحتوى 

اللكترونى بصوره المختلفه من صوت وصوره وبيانات 5_ ادخال البيانات على الحسابات وبالوسائل اللكترونيه 

6_ اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحسابات بمختلف انواعها 7_ انتاج وتطوير النظم المدمجه وتشغيلها 

والتدريب عليها 8_ اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات 9_ تنفيذ واداره شبكات نقل وتداول 

البيانات 10_ التصالت وخدمات النترنت 11_ المشروعات التى تستثمر فى تطوير حقوق الملكيه الفكريه بما 

فى ذلك براءات الختراع والناذج والرسوم الصناعيه 12_ اقامه شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم 

خدمات القيمه المضافه بعد الحصول على تراخيص من الجهات المعنيه 13_ اقامه واداره وتشغيل وصيانه 

محطات وشبكات التصالت السكليه واللسلكيه والقمار الصناعيه بعد الحصول على تراخيص من الجهات 

المعنيه ول يشمل ذلك الذاعه والتليفزيون 14_ مشروعات البحث والتطوير العلمى من اجل التنميه والمشروعات 

التى تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات التكنلوجيا الحديثه 15_ انشاء واداره مراكز التدريب 

لعداد الباحثسن ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات 16_ انشاء واداره مراكز الستشارات والدراسات المتخصصه 

فى مجالت المعلومات 17_ حاضنات العمال التكنولوجيه ودعم ريادة العمال 18_ النشطه المتعلقه بتحويل 

المحتوى التقليدى منصوت وصورة وبيانات الى محتوى رقمى بما فى ذلك رقمنه المحتوى العلمى والثقافى والفنى 

19_ الطاقة المتجددة __ أنشطة خارج قانون الستثمار 72 : التوريدات العمومية / التصنيع لدى الغير مع أفراد 

حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها على أن تلتزم المنشأة لحكام القانون 

رقم 118 لسنة 1975 بشأن سجل المصدرين
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13 - بدرية محمد عبدا رزق تاجر فرد سبق قيده برقم  86392 قيد فى 20-09-2015 برقم ايداع    26599

وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  إقامة وتشغيل مصنع )ورق كرتون مصعب الوان _ ورق 

كرافت غير مبيض )لينر( ورق كرافت مطبوع أو محبب طباعة كرافت _ ورق كرتون دبلكس ابيض _ ورق 

كرتون دوبلكس مطبوع طباعة دوبلكس _ صنع منتجات من الكرتون _ مصنع منتجات مكتبية والمتنوعة غير 

مدعمة الجلود ) دفاتر _سجلت _ فواتير _ أجندات( مصنع مواسير كرتون .

14 - الشريف للستثمار العقارى و المقاولت العامة لصاحبها شريف صديق عبد السميع صديق تاجر فرد سبق 

قيده برقم  107833 قيد فى 25-07-2017 برقم ايداع    29158وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط 

ليصبح   الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم 

فيما عدا شمال جنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية 356 لسنة 2008 . المقاولت العامة والمختصة 

والمتكاملة . تجميع وتجارة الخردة وتجميع المخلفات بكافة انواعها الصلبة والسائلة وتجميع القمامة. مع التزام 

المنشأة بأفراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حده مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .

15 - ماسة الشام لصاحبها )مهيب مصطفى طه درويش( تاجر فرد سبق قيده برقم  188657 قيد فى 

15-06-2022 برقم ايداع    37932وفى تاريخ  21-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركة : 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات   / تجارة الجملة والتجزئة للحلويات 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 مراعاه قرار رئيس  . جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008 / تشغيل وعرض 

مصنفات سمعية وبصرية عن طريق الدش  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.

16 - المجد لحقن البلستك ) عمادمجدى شاكر مترى ( تاجر فرد سبق قيده برقم  194310 قيد فى 

28-09-2022 برقم ايداع    62987وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  اقامة وتشغيل مصنع 

لحقن البلستيك  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.

17 - احمد جوهر للتجارة والتوزيع لصاحبها )احمد كمال محمد عبدالعزيز جوهر( تاجر فرد سبق قيده برقم  

182448 قيد فى 01-03-2022 برقم ايداع    13083وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  

انشطة داخل 72 لسنة 2017    تجارة الجملة والتجزئة للجهزة اللكترونيه )بالمناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديدة والمناطق خارج الوادي القديم (  خارج 72 لسنة 2017  انشطة   توريدات عموميه وخاصا 

الجهزة والمستلزمات الكهربائية -  مع اللتزام بافراد حسابات مستقله ومراكز مالي مستقل لكل نشاط على حده

18 - كونو لصاحبها )نورالدين ياسر عبدالمنعم محمد على حبيب( تاجر فرد سبق قيده برقم  186260 قيد فى 

09-05-2022 برقم ايداع    26796وفى تاريخ  23-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  نشاط المنشأه . تجاره 

الجمله والتجزئه بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانية الجديدة .

19 - التين والزيتون لستصلح الراضى لصاحبها ) على ابراهيم عبد الرحمن يوسف ( تاجر فرد سبق قيده برقم  

32004 قيد فى 29-04-2008 برقم ايداع    8968وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  

غرض الشركة : 1_ استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع 2_ استزراع 

الراضى المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح والستزراع 

وان تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر ) فى حدود اقل من 1000 فدان ( فيما عدا المناطق 

الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة  2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 3_ 

الستيراد والتصدير تلتزم المنشاة بالقيد فى سجل المصدرين وفقا لحكام القانون 118 لسنه 1975 والقيد فى سجل 

المستوردين وفقا لحكام القانون  120 , 121 لسنه 1982 للوكاله التجارية وتعديلته
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20 - جرينز للستيراد والتصدير لصاحبها منصور احمد عبدالمولي منصور تاجر فرد سبق قيده برقم  133153 

قيد فى 21-03-2019 برقم ايداع    13399وفى تاريخ  28-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  غرض 

الشركة :إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن/ إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع)عسل نحل طبيعي معبأ – 

كاكاو معبأ – لبن بودرة منزوع الدسم – لبن بودرة معبأ كامل الدسم – كولجين غذائي – اغذية خاصة لكبار السن 

– مكملت غذائية بأنواعها )بودرة – سائلة – كبسولت ((/إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية./

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع ./انشاء وتنسيق وصيانة الحدائق و 

المسطحات الخضراء و الملعب و الرياضة و خدمات النظافة./الستيراد و التصدير/وتجارة وتوريد السمدة و 

المبيدات و المخصبات الزراعية و البذور و التقاوى و المعدات واللت الزراعية.تلتزم  المنشأة باستيفاء شروط 

القيد في سجل المستوردين والمصدرين وفقا لحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 وتعديلته والقانون رقم 118 

لسنة 1975 , ولينشئ هذا التعديل اي حق للمنشأة في مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل باحكام القوانين المنظمة لهذ الغرض , مع اللتزام بافراد 

حسابات مستقلة لكل نشاط على حده . 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    02-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   188334 وتم ايداعه بتاريخ   

09-06-2022  برقم ايداع 36,282.000 الى : تريمولوجي TRIMMOLOGY لصاحبها شامل زيبوليف 

SHAMIL ZAYPULAEV

2 -  فى تاريخ    02-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   200637 وتم ايداعه بتاريخ   

10-01-2023  برقم ايداع 2,647.000 الى : هومز لونج لصحابها ) بهاء الدين محمد نمر السيد(

3 -  فى تاريخ    07-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   94912 وتم ايداعه بتاريخ   

29-06-2016  برقم ايداع 20,624.000 الى : صديق للتجارة والستيراد والتصدير لصاحبها مدحت عبد 

الفتاح صديق

4 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   19901 وتم ايداعه بتاريخ   

06-08-2006  برقم ايداع 11,856.000 الى : مصنع التعاون 6 للطوب الطفلي لصاحبها / محمد عبدالقوي 

سلطان عبدالقوي

5 -  فى تاريخ    12-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   202511 وتم ايداعه بتاريخ   

12-02-2023  برقم ايداع 11,952.000 الى : ارتستيكو )SA( لصاحبها سامح زكرى شاكر عجبان

6 -  فى تاريخ    18-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   88479 وتم ايداعه بتاريخ   

07-12-2015  برقم ايداع 34,896.000 الى : كيان للستثمار العقارى والستيراد والتصدير لصاحبها / 

محمود حسن محمود حسن

7 -  فى تاريخ    20-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   127712 وتم ايداعه بتاريخ   

FUTURE  18-11-2018  برقم ايداع 49,065.000 الى : برمجيات المستقبل وبيئة الزيت

SOFTWARE And Oil Environment

  لصاحبها زياد بن عبد ا بن محمد بن صالح

8 -  فى تاريخ    22-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   52068 وتم ايداعه بتاريخ   

30-05-2011  برقم ايداع 9,171.000 الى : يون بن كوان  THE YOUN BIN KWAN  لصاحبها سانج 

Sangwon Ko وان كو

9 -  فى تاريخ    22-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   194310 وتم ايداعه بتاريخ   

28-09-2022  برقم ايداع 62,987.000 الى : المجد لحقن البلستك ) عمادمجدى شاكر مترى (

10 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   120659 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-05-2018  برقم ايداع 20,173.000 الى : الزهرة القطنية لتصنيع الملبس لصاحبها احمد محمود 

الصادق
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الشخاص

1 - محمد عماد الدين محمد محمد عباس  مدير فرع المقيد برقم قيد   56105 وتم ايداعه بتاريخ  2012-01-17 

برقم ايداع    1411تم التأشير فى تاريخ   17-01-2012   بــ  

2 - محمد طارق محمد أبو شحاط  مدير فرع المقيد برقم قيد   92666 وتم ايداعه بتاريخ  14-04-2016 برقم 

ايداع    12543تم التأشير فى تاريخ   14-04-2016   بــ  

3 - عزالدين محمد قباني  مدير فرع المقيد برقم قيد   100096 وتم ايداعه بتاريخ  19-12-2016 برقم ايداع    

40754تم التأشير فى تاريخ   19-12-2016   بــ  

4 - يحي وديع نجيب سيدهم  مدير فرع المقيد برقم قيد   93482 وتم ايداعه بتاريخ  12-05-2016 برقم ايداع    

15287تم التأشير فى تاريخ   27-01-2020   بــ  

5 - احمد رضوان محمد على زين الدين  مدير فرع المقيد برقم قيد   191865 وتم ايداعه بتاريخ  

23-08-2022 برقم ايداع    53015تم التأشير فى تاريخ   23-08-2022   بــ  

6 - سامح زكري شاكر عجبان  مدير فرع المقيد برقم قيد   202511 وتم ايداعه بتاريخ  12-02-2023 برقم 

ايداع    11952تم التأشير فى تاريخ   12-02-2023   بــ  

7 - سيد محمد سيد ابو زيد  مدير فرع المقيد برقم قيد   203043 وتم ايداعه بتاريخ  20-02-2023 برقم ايداع    

14661تم التأشير فى تاريخ   20-02-2023   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - طارق محي الدين مدكور وهشام امام علي عطا   شركة سبق قيدها برقم    15153 قيدت فى 2005-06-13 

برقم ايداع   7883 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل

2 - رويال فاشون للتجارة والستثمار ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم    38324 قيدت فى 19-04-2009 برقم 

ايداع   7947 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل الموافقة بالجماع على تجديد مدة التصفية 

بعام واحد تبدأ من تاريخ 1 / 12 / 2022 حتى 30 / 11 / 2023 بذات المصفى وذات الصلحيات .

3 - أم اس إن جاستر نوميكس للتجارة ش م م   شركة سبق قيدها برقم    43048 قيدت فى 29-12-2009 برقم 

ايداع   26446 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل تعيين السيد/ احمد عواد عبد الفتاح ناصر 

مصفيا للشركة وتحديد مهام المصفى طبقا  للقانون رقم )159( لسنة 1981 كما يلى : 

1- وفاء ما على الشركة من ديون

4 - شركة ملتى فريت سرفيس MULTI FREIGHT SERVICES   شركة سبق قيدها برقم    65609 

قيدت فى 16-04-2013 برقم ايداع   8612 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع 

الشركة تحت التصفية وتعيين السيد / رأفت موريس لبيب ملطي ومهامه تكون طبقآ للمادة 145من القانون 159

وهي 

: وفاء ما على الشركة من ديون - 

تمثيل الشركة امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم

5 - اربان للتنمية العقارية )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    81782 قيدت فى 08-04-2015 برقم ايداع   

10326 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين الستاذ/

مصطفى رزق ابراهيم مصفيا للشركة وتحديد أتعابة نظير ذلك - تحديد اختصاصاته طبقا لحكم المادة 145 من 

القانون 159لسنة 1981 ولئحته التنفيذية علي نحو التالي . 1-وفاء ما علي الشركة من ديون .

6 - اوكتونيون للتجارة OQTONION   شركة سبق قيدها برقم    94649 قيدت فى 21-06-2016 برقم 

ايداع   19651 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو لنتهاء اعمال التصفية

7 - شركة أيجوكومEGOCOMM   شركة سبق قيدها برقم    98340 قيدت فى 30-10-2016 برقم ايداع   

33389 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل -وضع الشركة تحت التصفيه

تعيين الســــيد الستاذ/ شادى محمد جمال الدين حمزه - مصفى للشركة  -

تاريخ الميلد : 1/2/ 1979 رقم قومى : 27902018800131

مدة التصفية سنة  تبدا من تاريخ التأشير فى السجل التجارى

8 - فرست تاتش لخدمات النظافة  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    104252 قيدت فى 05-04-2017 برقم 

ايداع   12631 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى 

لنتهاء اعمال التصفية

9 - مدحت عبد الحميد بشندى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    104969 قيدت فى 27-04-2017 برقم ايداع   

15238 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو

10 - البوابة الولى للتجارة   شركة سبق قيدها برقم    109984 قيدت فى 26-09-2017 برقم ايداع   35205 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل

11 - ايجي بلست لتصنيع الدوات الصحية  ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    114714 قيدت فى 

25-12-2017 برقم ايداع   52906 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل تم التفاق علي 

تصفية الشركة - علي ان تكون مده التصفية سنتين ) 24 شهر ( من تاريخ التاشير بالسجل التجاري - 

تعيين السيد/ فيصل ابراهيم عبد الفتاح امين ) مصفي الشركة ( مصري الجنسية
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Accreditation Pioneers  12 - أكريديتيشن بيونيرز إنترناشيونال إى بى أى لنظم المعلومات

International Api   شركة سبق قيدها برقم    132968 قيدت فى 18-03-2019 برقم ايداع   12711 

وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل اول : وضع الشركة تحت التصفية اعتبارا من 1 /1 

/2023 ثانيا : تعيين /  مجدى رشاد السيد مسعود "مالك الشركة" مصفيا بل اجر للشركة

   ثالثا : تحدد مهام المصفى للمصفى بالتى . أ  ( بيع ما يلزم للمحافظة على اموال الشركة وحقوقها

13 - شركة مجموعة أما للمعمار والمقاولت AMA Group Architecture and Contracting   شركة 

سبق قيدها برقم    134653 قيدت فى 24-04-2019 برقم ايداع   18959 وفى تاريخ  01-02-2023   تم 

محو - شطب السجل اول:- وضع الشركة تحت التصفية على أن تتم التصفية خلل ستة اشهر من تاريخ التأشير 

بالتصفية فى السجل التجارى . ثانيا:- تعيين السيد الستاذ / عبدالغني محمد عبدالغني ابراهيم  مصفى للشركة 

مواليد 25 /11 /1987 رقم قومي 27811250104677

14 - يونايتد هوسبيتاليتى مانيجمنت United Hospitality Management   شركة سبق قيدها برقم    

136453 قيدت فى 20-06-2019 برقم ايداع   25653 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل 

أمر محو لتصفية الشركة تصفية نهائية

15 - هيف كيدز للبرمجيات HIVE KIDS TECH   شركة سبق قيدها برقم    139563 قيدت فى 

12-09-2019 برقم ايداع   38043 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية - تعيين الستاذ / عبدالرحمن محمد أسامة ابراهيم محمد - بطاقة رقم قومى - 28603168800314

16 - إينوى إيجيبت للتوزيع              INOI EGYPT DISTRIBUTION   شركة سبق قيدها برقم    

148817 قيدت فى 26-04-2020 برقم ايداع   13487 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل 

الموافقة بالجماع علي :

 اعتماد ميزانية التصفية - ابراء ذمة المصفى السيد/ محمد يحي عبد القوي الحلبي - حفظ دفاتر الشركة لدى السيد / 

محمد يحي عبد القوي الحلبي -- محو قيد الشركة من السجل التجارى

17 - احمد محمد محمود وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    151196 قيدت فى 16-07-2020 برقم ايداع   

21661 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل نتيجة للخسائر التى منيت بها الشركة وسوء 

الحوال القتصادية فقد تقرر وضع الشركة تحت التصفية - 

تعيين السيداحمد محمد هدايه محمد رقم قومى  28412142100373 كمصفي للشركة - تحديد اتعابة بواقع 
1000جنية مصريا شهريا 

18 - تو دي شوكليت كوفي للحلويات 2D   شركة سبق قيدها برقم    157109 قيدت فى 23-11-2020 برقم 

ايداع   43322 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين 

الستاذ/ بيشوى اسحق مجلى رقم قومى 28601030103971 مصفيا للشركة ويقوم سيادته بجميع العمال التي 

يقتضيها التصفية

19 - ان تنت للخدمات الهندسيه          IN TENT FOR ENGINEERING SERVICE   شركة سبق 

قيدها برقم    163946 قيدت فى 25-03-2021 برقم ايداع   14246 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - 

شطب السجل أمر محو لتصفية الشركة تصفية نهائية

20 - ايكوم باونتى للتسويق اللكترونى   شركة سبق قيدها برقم    179113 قيدت فى 05-01-2022 برقم 

ايداع   893 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل القرار الول : تمت الموافقة على وضع 

الشركة تحت التصفية القرار الثانى : تمت الموافقة على تعيين السيد الستاذ / عاصم سعيد عبدالنبى 

29628062102834 مصفيآ للشركة . وتكون مهمامه طبقا للمادة 145من القانون 159 وهى: 1- وفاء ما على
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21 - ناتشورال اند هيلثى فود للتوزيع NATURAL AND HEALTHY FOOD   شركة سبق قيدها برقم    

193170 قيدت فى 15-09-2022 برقم ايداع   59042 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل 

تم الموافقة على وضع الشركة تحت التصفية 

تحديد مده التصفية على ان تكون سنه من تاريخ التاشير بالسجل التجارى 

تعيين السيد / جمال امين كامل لوقا الجنسية/ مصرى  رقم قومى 26207231600355 مصفى للشركة و تحديد 

اختصاصاته كالتى :

22 - الشركه الدوليه للستثمار التجاري و الصناعي )الصياد تريدنج مصر ( ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم    

985 قيدت فى 02-09-2014 برقم ايداع   20725 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر 

محو للغاء الفرع

23 - الشركه الدوليه للستثمار التجاري و الصناعي )الصياد تريدنج مصر ( ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم    

985 قيدت فى 15-09-2014 برقم ايداع   21862 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر 

محو للغاء الفرع

24 - شركه افكو مصر للتجاره والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم    1313 قيدت فى 23-08-1998 برقم ايداع   

3869 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل الموافقة على وضع الشركة تحت التصفية اعتبارا 

من 22 / 12 / 2022 على ان تتم وتنتهى اعمال التصفية خلل سنتان من تاريخ التأشير فى السجل التجارى 

بوضع الشركة تحت التصفية

25 - كميل يوحنا صليب غطاس وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    14877 قيدت فى 07-06-2005 برقم 

ايداع   7346 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل

26 - سمير رمزى حماده الحنفى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    45071 قيدت فى 06-04-2010 برقم 

ايداع   7259 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفيه على أن تكون 

مده التصفيه سنه تبدا من تاريخ التاشير في السجل التجاري وتعيين السيد / الشحات أبو السعود يوسف الشيخ

27 - جولدن هايتس للستثمار   شركة سبق قيدها برقم    71348 قيدت فى 30-01-2014 برقم ايداع   2422 

وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل مد مهلة التصفية وذلك على ان تكون مدة التصفية سنة من 

تاريخ انتهاء التصفية الولى التى تم التاشير بها بتاريخ 2021/12/27

28 - كوتورس كومبانى Coutures Company ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم    73027 قيدت فى 

07-04-2014 برقم ايداع   8451 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل الموافقة بإجماع 

اصوات الحاضرين على وضع الشركة تحت التصفية وتم تعيين السيد الستاذ/ سمير محمد علي  رقم قومى 

28904121803315 مصفيا للشركة - تم تحديد مدة التصفية سنتين تبدأ من تاريخ التاشير بوضع الشركة تحت 

التصفية

29 - شركه كريم للستثمار العمراني   شركة سبق قيدها برقم    74414 قيدت فى 22-06-1987 برقم ايداع   

4541 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل تعيين مصفى قانونى وتحديد مهامة واتعابة - تعين 

السيد / سامح محمد عوض ا حسن كمصفى قانونى للشركة

30 - شركة ح.ش.ديزاين ايجنسى   شركة سبق قيدها برقم    91805 قيدت فى 20-03-2016 برقم ايداع   

9217 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى

31 - ريسورس باك للتنمية Resourcepac For Development   شركة سبق قيدها برقم    110762 

قيدت فى 16-10-2017 برقم ايداع   38210 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع 

الشركة تحت التصفية - القائم باعمال التصفية / رغده اسماعيل محمد نور الدين رقم 28812032103421 - مدة 

التصفية سنة تبدا من تاشيرة السجل التجارى

32 - وست مارشيه WASTE MARCHE   شركة سبق قيدها برقم    115853 قيدت فى 2018-01-18 

برقم ايداع   3063 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو لتصفية الشركة تصفية نهائية
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33 - ديمارا للتجارة   شركة سبق قيدها برقم    115952 قيدت فى 22-01-2018 برقم ايداع   3374 وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه

 - تعيين السيد / وليد محمد ناجى حسن - بطاقه رقم  قومي 27903108800358 - مصفى قانونى للشركه

   I.F.B INTGRATED FOOD AND BEVERAGE    34 - أي-أف-بي انتجريتيد فود اند بافرج

شركة سبق قيدها برقم    125493 قيدت فى 26-09-2018 برقم ايداع   40284 وفى تاريخ  2023-02-02   

تم محو - شطب السجل على وضع الشركة تحت التصفية - تعيين السيد / يحى محمد دسوقى أحمد - مصفيا  

للشركة - رقم قومى 28902030104438 - وأن يكون للمصفى جميع الصلحيات والقيام بجميع العمال التى 

تقتضيها التصفية على النحو التالى

35 - زيتونى وعلوان   شركة سبق قيدها برقم    126937 قيدت فى 31-10-2018 برقم ايداع   45908 وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى لنتهاء اعمال التصفية

36 - شيلد للحلول الذكية Shield Smart Solutions   شركة سبق قيدها برقم    134115 قيدت فى 

11-04-2019 برقم ايداع   16759 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل مد مدة تصفية 

الشركة سنة اخرى

37 - هيفن فوود للصناعات الغذائيه   شركة سبق قيدها برقم    136608 قيدت فى 24-06-2019 برقم ايداع   

26255 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتحديد مدة التصفية 

عامين تبدأ من تاريخ التأشير في السجل التجاري وتعيين السيد/ هيثم حسن محمد حسن محمود مصفي للشركة

38 - الحمد للدوات الكهربائية   شركة سبق قيدها برقم    137966 قيدت فى 29-07-2019 برقم ايداع   

31636 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل 1_ وضع الشركه تحت التصفيه لخسائر الشركه 

2_ تحديد مده التصفيه سنه تبدأ من تاريخ التأشير بها في السجل التجاري  3_ تعيين السيد /سيد سيد عبد الفتاح 

غانم مصفيا للشركه يحمل رقم قومي 26001260100151

4_ مهام المصفي /يقوم المصفي بجميع

39 - اتوم للتوريدات و النشاءات               Atum For Constructions and Supplies   شركة 

سبق قيدها برقم    138693 قيدت فى 22-08-2019 برقم ايداع   34600 وفى تاريخ  02-02-2023   تم 

محو - شطب السجل 1- وافق المساهمين بالجماع على وضع الشركة تحت التصفية .

2- تعيين الستاذ / حسن محمد حسن عبد المنعم كمصفى قانونى للشركة .

40 - اكو كير للخدمات Eco Care Service   شركة سبق قيدها برقم    143397 قيدت فى 2019-12-05 

برقم ايداع   51971 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية لمدة سنه 

تبدأ من تاريخ التاشير بالسجل التجاري - تعيين الستاذ / وليد عطيه فتح الباب رقم قومى 28101278800331 

مصفي قانوني للشركه - كما تم تحديد أختصاصاته علي النحو التالي :

41 - الفالح تكنولوجي   شركة سبق قيدها برقم    146143 قيدت فى 29-01-2020 برقم ايداع   4527 وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل الموافقة بالجماع علي وضع الشركة تحت التصفيه وتعيين 

الستاذه /  فاطمه عبدالنبي عبدالمؤمن عبدالنبي مصفيه للشركة   تاريخ الميلد  25 /1 /1989  

الرقم القومي 28901252500548 

مهام المصفي طبقا لنص الماده 145 من قانون 159 لسنه

42 - الشتلة للوساطة التجارية El Shatla   شركة سبق قيدها برقم    148523 قيدت فى 17-03-2020 برقم 

ايداع   12474 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى
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43 - فورتين جروب لعمال المقاولت   شركة سبق قيدها برقم    149744 قيدت فى 15-06-2020 برقم 

ايداع   17304 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل الموافقة على وضع الشركة تحت التصفية 

وتعيين السيد / احمد مجدي السيد البحراوي رقم قومى 28605241300034 مصفى الشركة 

- مدة التصفية سنة من تاريخ التاشير 

على ان تكون مهام المصفى كالتى :

 وفاء ما على الشركه من ديون

44 - العامر لتجارة الذهب والفضه والحجار الكريمه   شركة سبق قيدها برقم    154051 قيدت فى 

17-09-2020 برقم ايداع   31751 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل محو قيد السجل 

التجارى وانهاء اجراءات التصفية

   UFLST FOR CONSULTATIONS AND TRANSPORT 45 - اوفلست للستشارات و النقل

شركة سبق قيدها برقم    155047 قيدت فى 05-10-2020 برقم ايداع   35096 وفى تاريخ  2023-02-02   

تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة فى السجل التجارى

46 - فى فى اى بى لخدمات رجال العمال VVIP Services   شركة سبق قيدها برقم    175448 قيدت فى 

08-11-2021 برقم ايداع   52988 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت 

التصفيه تم تحديد مدة التصفية سنتان  تبدأ من تاريخ التأشير بالسجل التجارى . الموافقة على تعيين السيد/ اكرامى 

بخيت حسن رقم قومى 27504100104971  مصفيا  للشركة وتم تحديد مهام المصفي كما يلى

47 - ليدرز جروب للدعاية و العلنLeaders Group )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    93810 قيدت 

فى 23-05-2016 برقم ايداع   16388 وفى تاريخ  04-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة 

تحت التصفية على أن تكون مدة التصفية هي سنةمن تاريخ التأشيربالسجل بوضع الشركة تحت التصفية وقررت 

الشركة تعيين السيد /مصطفى محمد احمد مصفي للشركة ووفاء ما على الشركة من ديون وبيع رأسمال الشركة 

منقول

48 - ابكس للدعاية والعلن   شركة سبق قيدها برقم    108359 قيدت فى 06-08-2017 برقم ايداع   

27860 وفى تاريخ  04-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية على أن تكون مدة 

التصفية هي سنةمن تاريخ التأشيربالسجل بوضع الشركة تحت التصفية وقررت الشركة تعيين السيد /مصطفى 

محمد احمد مصفي للشركة ووفاء ما على الشركة من ديون وبيع رأسمال الشركة منقول

49 - بى بلندرز للمقاولت B BLINDERS   شركة سبق قيدها برقم    139718 قيدت فى 2019-09-17 

برقم ايداع   38603 وفى تاريخ  04-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل التجارى

50 - بيبسى بقشان للستثمار   شركة سبق قيدها برقم    4447 قيدت فى 03-06-2002 برقم ايداع   385 وفى 

تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو للغاء الفرع

51 - فايف ايه وكلء تجاريون   شركة سبق قيدها برقم    8582 قيدت فى 26-05-2002 برقم ايداع   2337 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة تصفية نهائية ومحو قيدها من السجل 

التجارى

52 - برمييه ليموزين ش م م   شركة سبق قيدها برقم    28810 قيدت فى 02-12-2007 برقم ايداع   24694 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل مد اجل مدة التصفية لمدة سنة اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة 

السابقة التى تنتهى فى 2022/9/19

53 - ماتشو لنظم المعلومات ش م م   شركة سبق قيدها برقم    30827 قيدت فى 04-03-2008 برقم ايداع   

4801 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد / جمال 

السيد أحمد العاصى مصفي للشركة على أن تكون مدة التصفية خلل )6شهور( تبدأ من تاريخ التأشير فى السجل 

التجارى.
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54 - الشرق الوسط للستثمار السياحى   شركة سبق قيدها برقم    31224 قيدت فى 27-07-1997 برقم ايداع   

3802 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة تصفية نهائية ومحو قيدها من السجل 

التجارى

55 - محمد ايهاب كامل عبده الديب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    41638 قيدت فى 15-10-2009 برقم 

ايداع   20820 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين السيد 

/ محمد إيهاب كامل عبده الديب – مصفيا  عاما  للشركة - رقم قومى 25605090300117

56 - سيجما اويل سيرفيسز   شركة سبق قيدها برقم    48127 قيدت فى 21-09-2010 برقم ايداع   20649 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - مدة التصفية سنة وذلك من 

تاريخ التأشيرة فى السجل التجارى وتعيين السيد/ مهند سيد احمد اللفى مصفيا للشركة - وفاء ما على الشركة من 

ديون - بيع مال الشركة منقول بالمزاد العلني أو اية طريقة أخرى

57 - أيه تى ام للخدمات التجارية المتطورة A.T.M Advanced Trade Marketing )ش.ذ.م.م(   شركة 

سبق قيدها برقم    72107 قيدت فى 03-03-2014 برقم ايداع   5097 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو 

- شطب السجل حل الشركة ووضعها تحت التصفية - تعيين السيد/ مدحت مصطفي كامل أحمد – مصفي للشركة

SAG FOR TRADE AND ENGINEERING 58 - ساج للتجاره و الخدمات الهندسيه

SERVICES )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    72188 قيدت فى 05-03-2014 برقم ايداع   5360 

وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل

59 - وورلد بوومينج World Booming )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    103194 قيدت فى 

09-03-2017 برقم ايداع   9032 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت 

التصفية - تعيين الستاذ / ايمن احمد عبد الرحمن محمد رقم قومى 28909060102655 مصفيا  للشركة ويتولي 

سيادته إعتبارا  من تاريخ التأشير بالسجل التجارى كافة الختصاصات القانونية التي تمكنه من تصفية الشركة

60 - القاهرة ميزه للتجارة والتوزيع )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    104785 قيدت فى 2017-04-20 

برقم ايداع   14568 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية -  تعيين 

الستاذ / الناصر محمد صلح الدين – بطاقة رقم قومى 27701292200854  مصفيا للشركة ومهامه تكون 

طبقا للماده 145 من القانون 159 وهى :

-وفاء ما على الشركة من ديون

61 - ميجا ابس MEGA APPS   شركة سبق قيدها برقم    120394 قيدت فى 26-04-2018 برقم ايداع   

19237 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفيه - تعيين مصفى 

مصطفى محمد عبدا حسن مصفى للشركة -28507130101154

62 - اى تى زوون IT Zone   شركة سبق قيدها برقم    120654 قيدت فى 03-05-2018 برقم ايداع   

20168 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو لتصفية الشركة تصفية نهائية

63 - كاجيدو مصر للتجاره الليكترونيه CAJEDU   شركة سبق قيدها برقم    126455 قيدت فى 

21-10-2018 برقم ايداع   43941 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية - علء عادل محمد عباس ) المصفى ( - مدة التصفية ستة اشهر من تاريخ التاشير

64 - ليدر شب ديفيلوبمنت              Leader Ship Development   شركة سبق قيدها برقم    

132375 قيدت فى 06-03-2019 برقم ايداع   10645 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل 

محو قيد الشركة من السجل التجارى

84 - جوت للملبس JUTE   شركة سبق قيدها برقم    150906 قيدت فى 13-07-2020 برقم ايداع   

20702 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية لمدة عام من تاريخ انتهاء المدة 

السابقة المؤشر بها فى السجل التجارى 20 / 3 / 2022 الى 20 / 3 / 2023
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65 - سبايدرنيتورك للتصالت و تكنولوجيا المعلومات Spider Network   شركة سبق قيدها برقم    

135335 قيدت فى 19-05-2019 برقم ايداع   21412 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل 

وضع الشركة تحت التصفيه وتعيين الستاذه /  فاطمه عبدالنبي عبدالمؤمن عبدالنبي مصفيه للشركة تاريخ الميلد  

  1989/ 1/ 25

الرقم القومي 28901252500548 

مهام المصفي طبقا لنص الماده 145 من قانون 159 لسنه 1981 :-

1- وفاء ما

66 - جرين فارم لتعبئه وتغليف المواد الغذائية  GREEN FARM   شركة سبق قيدها برقم    138876 قيدت 

فى 27-08-2019 برقم ايداع   35352 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة 

تحت التصفية بموجب محضر الجمعية العامة الغير عادية المنقدة يوم الحد الموافق 22 مايو 2022 - أول : النظر 

فى وضع الشركة تحت التصفية والتأشير بذلك في السجل التجاري : قررت الجمعية العامة غير العادية بالجماع 

على

67 - ايه بى سى فور كونتراكتينج A.B.C For Contracting   شركة سبق قيدها برقم    151257 قيدت 

فى 19-07-2020 برقم ايداع   21902 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة 

تحت التصفية - تعيين المصفى / محمود سعيد محمد احمد رقم قومى 2821208141937 - مدة التصفية سنه تبدأ 

من تاريخ التاشير بالسجل التجارى

68 - ميجر للمقاولت العامة                          MEASURE CONSTRUCTION   شركة سبق قيدها 

برقم    151698 قيدت فى 29-07-2020 برقم ايداع   23437 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب 

السجل وضع الشركه تحت التصفيه على أن تكون مد التصفيه 6 شهور من تاريخ التاشير في السجل  التجاري 

وتعيين السيد / محمد صالح محمد مصفي للشركه

69 - سيليكون تاون انتجريشن                            SILICON TOWN INTEGRATION ش.ذ.م.م   

شركة سبق قيدها برقم    152217 قيدت فى 13-08-2020 برقم ايداع   25317 وفى تاريخ  2023-02-05   

تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - الموافقة على تعيين الستاذ/ اسعد ميخائيل اسعد ميخائيل 

مصفى للشركة - يقوم المصفى بجميع العمال التى تقتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص :

 - وفاء ما على الشركة من ديون

70 - تريند لتجارة وبيع وتوريد الدوات والجهزة المنزلية TREND   شركة سبق قيدها برقم    168633 

قيدت فى 08-07-2021 برقم ايداع   31533 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل استقالة كل 

من الستاذه / سمر محمد علي والستاذ / وفيق شكري بولس كمصفيان للشركة وتعيين الستاذ / ريمون فتحى اديب 

كمصفى للشركة حتى انتهاء مدة التصفية فى 17 / 3 / 2023

71 - روابي لدارة المطاعم   شركة سبق قيدها برقم    181811 قيدت فى 23-02-2022 برقم ايداع   

11333 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه على أن تكون مده 

الشركة سنتان من تاريخ التاشير في السجل  التجاري و تعيين السيد / عزت محمد خطاب مصفي للشركه

72 - أشرف لعمال المقاولت والتوريدات العمومية   شركة سبق قيدها برقم    182210 قيدت فى 

24-02-2022 برقم ايداع   12083 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية 

- الموافقة بالجماع على تعيين السيد/اشرف عبد الفتاح عبد الهادى مصفيا للشركة - وتحديد مهاما طبقا لنص المادة 

رقم )145( من القانون رقم )159( لسنة 1981 وعلى وجة الخصوص : 1- وفاء ما على الشركه من ديون

73 - صحارا للتغليف ش م م بنظام المناطق الحرة العامه Sahara Packaging Company   شركة سبق 

قيدها برقم    296217 قيدت فى 19-06-1996 برقم ايداع   9451 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - 

شطب السجل تصفية الشركة تصفية نهائية
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74 - صحارا للتغليف ش م م بنظام المناطق الحرة العامه Sahara Packaging Company   شركة سبق 

قيدها برقم    296217 قيدت فى 19-06-1996 برقم ايداع   9451 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - 

شطب السجل امر محو لتصفية الشركة تصفية نهائية و محو قيدها

75 - الفورم انتريورز للتصميم الداخلي والديكورات   شركة سبق قيدها برقم    3532 قيدت فى 1999-07-29 

برقم ايداع   4135 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفيه - تعيين 

السيد / اسلم احمد الحسيني الشعل مصفي للشركة - رقم قومى 29306200100817

76 - بى او تو لتجارة السيارات   شركة سبق قيدها برقم    30851 قيدت فى 03-11-2011 برقم ايداع   

21222 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل ملغاه

77 - بلو كونسلتنج BLUE CONSULTING ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم    33748 قيدت فى 

24-07-2008 برقم ايداع   16243 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة 

نهائيا من السجل التجارى لنهاء اعمال التصفية

78 - سى إل أى للعاب الطفال   شركة سبق قيدها برقم    110289 قيدت فى 03-10-2017 برقم ايداع   

36300 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد / كريم 

ابراهيم احمد محمدالدبيسى مصفى للشركة رقم قومى 29011160103257 - مدة التصفية عامان من تاريخ 

التأشير بالسجل التجارى

79 - برنسيس للتصنيع والتصدير   شركة سبق قيدها برقم    110974 قيدت فى 22-10-2017 برقم ايداع   

39215 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل تجدد مدة التصفية سنه اخرى )مد مدة التصفية من 

تاريخ التاشير بالسابقة فى السجل التجارى( من تاريخ  انتهاء المده السابقه مع البقاء على ذات المصفى وذات 

مهماته وصلحيته مع التأشير بالسجل التجاري

80 - صن فوود للتصدير و التوكيلت التجارية  SUN FOOD   شركة سبق قيدها برقم    112309 قيدت فى 

06-11-2017 برقم ايداع   42730 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية - تحديد مدة التصفية على ان تكون سنة من تاريخ التاشير بالسجل التجارى

81 - المتحدة للستشارات التقنية United For Technical Consultancy   شركة سبق قيدها برقم    

114048 قيدت فى 13-12-2017 برقم ايداع   49418 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل 

وضع الشركة تحت التصفية - تعيين الستاذ / طه محمد طه العناني - مصفى للشركة - مصرى - 

27411501700637

82 - فرست لين للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم    138032 قيدت فى 30-07-2019 برقم ايداع   

31928 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفيه وتعيين السيد/

مصطفي انور احمدسعد عبد الغني رقم قومي 2830808800591 مصفيا للشركة ومهامه كالتي :

1- وفاء ما علي الشركة من ديون

83 - إنفست إيزINVEST EASE   شركة سبق قيدها برقم    147860 قيدت فى 03-03-2020 برقم ايداع   

10206 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل الموافقة بالجماع علي وضع الشركة تحت 

التصفية والتوقف النهائي عن النشاط وتسليم البطاقة الضريبية . الموافقة بالجماع علي ان تكون مدة التصفية سنة 

ميلدية تبدأ من تاريخ التأشير بالسجل التجاري . الموافقة بالجماع

85 - ندى و بخارى للستثمار العقارى و التصدير   شركة سبق قيدها برقم    154212 قيدت فى 

21-09-2020 برقم ايداع   32212 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل وضـع الشـركة 

تحـت التصفية و التأشير فى السجل التجارى بذلك ـ الموافقة على أسباب التصفية وهي كالتالي - الخسائر المحققة 

من بداية التأسيس

86 - قطر الندى للطباعة و النشر   شركة سبق قيدها برقم    155184 قيدت فى 07-10-2020 برقم ايداع   

35488 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو
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87 - البيت الفريقى للتنمية AFRICAN HOUSE FOR DEVELOPMENT LLC   شركة سبق 

قيدها برقم    156045 قيدت فى 25-10-2020 برقم ايداع   38552 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - 

شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية على أن تتم التصفية خلل سنه من تاريخ التأشير بالتصفية فى السجل 

التجارى - تعيين السيد / خالد محمود السيد زايد رقم قومى 27110091200076 مصفى للشركة على ان يقوم 

بجميع العمال التى تقتضيها التصفيه

88 - كروس كود لعمال توصيف وتحليل برمجيات Cross code   شركة سبق قيدها برقم    159823 

قيدت فى 05-01-2021 برقم ايداع   552 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو

89 - إيليت إى إم إس للعلج الطبيعى Elite EMS for Physiotherapy   شركة سبق قيدها برقم    

161241 قيدت فى 04-02-2021 برقم ايداع   5561 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل 

وضع الشركة تحت التصفية - تعيين السيد / شادى شبل احمد ابراهيم مصفى - على ان تكون مدة التصفية ستة 

اشهر من تاريخ التاشير فى السجل

90 - شركة مجموعة ابوشبلAbou Chebel Group   شركة سبق قيدها برقم    163146 قيدت فى 

10-03-2021 برقم ايداع   11596 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل أول /وضع الشركه 

تحت التصفيه .ثانيا /  تعيين الستاذ محمود محمد خضير زهران مصفى للشركه . ثالثا/ المهام التي يقوم بها 

المصفى وفاء ما  على الشركه ديوان والتزامات - بيع مال الشركه منقول او عقارا بالمراد او اى طريقه أخرى ما 

لم

91 - وينج ايت 

Wing It   شركة سبق قيدها برقم    163372 قيدت فى 15-03-2021 برقم ايداع   12372 وفى تاريخ  

06-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية علي أن تكون مدة التصفية لمدة سنة تبدأ 

من تاريخ التأشير بالسجل التجاري وتعيين الستاذ / اندرو عماد وهبه اسحق مصفي للشركة

92 - مسكيب Mskip   شركة سبق قيدها برقم    163884 قيدت فى 24-03-2021 برقم ايداع   14184 وفى 

تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل مد مده وضع الشركة تحت التصفيه لمده سنة تبدا من تاريخ 

انتهاء المدة السابقة المؤشر بها فى السجل التجارى

93 - رومانتك هوم استورز ايجيبت افريقيا Romantic Home Stores Egypt Africa   شركة سبق 

قيدها برقم    177083 قيدت فى 01-12-2021 برقم ايداع   58013 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - 

شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين السيد / عصام الحسينى محمد فرحات للقيام باعمال التصفية 

علي أل تقل المدة الخاصة باجراءات التصفيه عن سنة ابتداء  من تاريخ التأشير في السجل التجاري

ARABIAN COMPANY FOR DIGITAL  94 - العربية لنظم المدفوعات والتكنولوجيا المالية - نقدي

FINANCE AND PAYMENT SOLUTIONS - NAQDY   شركة سبق قيدها برقم    180465 

قيدت فى 31-01-2022 برقم ايداع   5511 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع 

الشركة تحت التصفية لمدة سنتان من تاريخ التأشير في السجل التجاري بوضع الشركة تحت التصفية - تعيين 

الستاذ / مصطفى ابراهيم اليمنى على – مصري مواليد 1988/6/22 – رقم قومي 28806222100038  

مصفى لعمال

95 - برادو للتوريدات العمومية   شركة سبق قيدها برقم    182741 قيدت فى 07-03-2022 برقم ايداع   

14234 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعين مصفى السيد / 

مينا ثروت ابو كلم عبدالمسيح 28201270103856 على ان تكون مدة التصفية سنة ميلدية تبدأ من التأشبر 

فى السجل التجارى

96 - شركه كايرو انترناشيونال تريد   شركة سبق قيدها برقم    299969 قيدت فى 23-11-1996 برقم ايداع   

21208 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفيه ـ تصفيه الشركه 

نهائيا و تعيين مصفي لها وتحديد اتعابه و مهامه ومده التصفيه ـ تمت الموافقه علي تعيين الستاذ / اندرو عادل 

فرج المحاسب رقم قومي 29206110103391 مصفي للشركه . ويقوم المصفي بجميع العمال التي
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97 - الشركة الدولية للبلستيك   شركة سبق قيدها برقم    805 قيدت فى 13-06-1998 برقم ايداع   2059 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية 

- تعيين السيد / فتحي مكي محمد شاهين مصفي للشركة  

-  وفاء ما على الشركة من ديون 

4- بيع مال الشركة منقول  أو عقارا  بالمزاد العلني أو بأي طريقة أخري ما لم ينص في

98 - الدولية كازينز ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم    805 قيدت فى 13-06-1998 برقم ايداع   2059 وفى 

تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية 

- تعيين السيد / فتحي مكي محمد شاهين مصفي للشركة  

-  وفاء ما على الشركة من ديون 

4- بيع مال الشركة منقول  أو عقارا  بالمزاد العلني أو بأي طريقة أخري ما لم ينص في

99 - عربستون للرخام والجرانيت   شركة سبق قيدها برقم    3873 قيدت فى 26-09-1999 برقم ايداع   

5268 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل السيد/ أحمد عاشور على سعد محمد )مصفى 

الشركة( – إعتذار .

تعيين بدل  منه السيد/ أشرف محمد مصطفى حمدون – كمصفى للشركة مواليد 5 /1 /1969 مصررقم قومى 

)26901052601954( مع بقآء كافة سلطات وصلحيات التوقيع الواردة والمؤشر بها فى

100 - شركه دار الستشارات التسويقية والهندسية ش ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم    20137 قيدت فى 

22-08-2006 برقم ايداع   12979 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية 

تحديد مدة التصفية على ان تكون خلل سنتان

تعيين السيد / باسم محمد محمود عزام . مصفى للشركة

101 - مياك للثاث العالمى ش م م   شركة سبق قيدها برقم    30985 قيدت فى 11-03-2008 برقم ايداع   

5362 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل وافق الحاضرون على  قبول اعتذار المصفى 

الستاذ / اشرف أحمد محمد سويفى عن أكمال مهام التصفية لظروف شخصية ووافق الحاضرون على تعيين 

الستاذ / طارق عبدالمنعم محمود 

حنفى مصفي للشركة بدل من سيادته

102 - نيوجولد برفيوم ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم    32901 قيدت فى 11-06-2008 برقم ايداع   

12581 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين السيد / وليد 

على بسطاوى على - مصفيا  للشركة

103 - حنان جلل عبد الحميد وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم    48726 قيدت فى 25-10-2010 برقم 

ايداع   23219 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين 

الستاذة/ حنان جلل عبد الحميد - رقم بطاقة 26404201700347 - مصفيا للشركة - علي ان تكون مدة 

التصفية  عام من تاريخ التأشير

104 - أى بى سليوشنز )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    70856 قيدت فى 05-01-2014 برقم ايداع   

291 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تصفية وحل الشركة نهائيا ومحو وشطب السجل 

التجارى

105 - شركة اكتيف مايندز فور تريننج ACTIVE MINDS FOR TRAINING   شركة سبق قيدها برقم    

74087 قيدت فى 25-05-2014 برقم ايداع   12449 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل 

وضع الشركة تحت التصفية-  تعيين السيدة /ريهام محمد سمير ـ مصفية للشركة-  تحديد مدة التصفية لتكون 6 

أشهر من تاريخ التأشير في السجل التجارى-  وفاء ما علي الشركة من ديون. 

- بيع مال الشركة منقول  او عقارا  بالمزاد
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106 - احمد عبدالسلم خلوف ومحمد نذير بشير اللحام وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم    81707 قيدت فى 

07-04-2015 برقم ايداع   10015 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية وتعيين السيد / محمد باسل محمد نذير اللحام مصفيا للشركة للقيام بأعمال التصفية علي أن تكون مدة 

التصفية في خلل سنة تبدأ من تاريخ التأشير بالسجل التجاري علي أن يقوم المصفي بجميع الجراءات الخاصة 

بعملية

107 - ليوانى للنشاءات والستشارات الهندسية   شركة سبق قيدها برقم    94854 قيدت فى 2016-06-27 

برقم ايداع   20386 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة تصفية نهائية وفسخ 

عقد الشركة ومحو قيدها من السجل التجارى

108 - هوتيل مى للتسويق السياحى HOTEL ME   شركة سبق قيدها برقم    94913 قيدت فى 

29-06-2016 برقم ايداع   20626 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت 

التصفيه - 

تعيين السيد / محمد بن دخيل بن حسن الدعجاني - جواز سفر w853021 - سعودى الجنسية 

- المصفى القانونى للشركة

109 - شركة ييس ويب YISWEB )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    98185 قيدت فى 2016-10-25 

برقم ايداع   32204 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين 

السيد / سالم احمد الهجرسي قنديل وتحديد مدة التصفية خلل سنة من تاريخ التاشير بالسجل التجاري

110 - تاتلر للدعاية و البرمجيات Tattlr For Advertising And Programing   شركة سبق قيدها برقم    

113556 قيدت فى 04-12-2017 برقم ايداع   47526 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل 

محو قيد الشركة من السجل التجارى لنهاء اعمال التصفية

111 - التقدم والمعرفة للخدمات التعليمية   شركة سبق قيدها برقم    114453 قيدت فى 20-12-2017 برقم 

ايداع   51070 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة تصفية نهائية وفسخ عقد 

الشركة ومحو قيدها من السجل التجارى

112 - إيماش لتصنيع الملبس الجاهزة EMASH FOR CLOTHES COMPANY   شركة سبق قيدها 

برقم    117821 قيدت فى 28-02-2018 برقم ايداع   9833 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب 

السجل مد مدة التصفية سنة من تاريخ انتهاء المدة السابقة

113 - البحار جروب للخرسانة الجاهزة   شركة سبق قيدها برقم    127996 قيدت فى 26-11-2018 برقم 

ايداع   50210 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه لمدة سنة من 

تاريخ التأشير بالسجل التجاري وتعيين السيد/ محمد سعد محمد سليمان رقم قومى 29108081601679 مصفى 

الشركه

114 - إيكونرجى Econergy   شركة سبق قيدها برقم    139249 قيدت فى 05-09-2019 برقم ايداع   

36723 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه وتعيين السيد / 

عمادثروت فهيم مصفى للشركه - ومهامه تكون طبقا للماده 145 من القانون 159 وهى 

وفاء ماعلى الشركه من ديون 

تمثيل امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم 

بيع مال الشركه منقول اوعقارا

115 - معتز محمد عصام الدين احمد الخولى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    140161 قيدت فى 

25-09-2019 برقم ايداع   40176 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو

116 - نوبيتNOPIT   شركة سبق قيدها برقم    142228 قيدت فى 12-11-2019 برقم ايداع   47748 

وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى
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117 - تزويد للتجاره ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم    151864 قيدت فى 05-08-2020 برقم ايداع   

23986 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين السيد / 

ناصر عبد السلم محمد - مصفيا للشركة - رقم قومى 27202040101555 - مدة التصفية سنة ميلدية تبدا من 

تاريخ التاشير فى السجل التجارى بوضع الشركة تحت التصفية

118 - الفرانس لداره المطاعم و الكافتيريات   شركة سبق قيدها برقم    156556 قيدت فى 2020-11-04 

برقم ايداع   40286 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجاري 

لنتهاء اعمال التصفية

119 - سيليكت للتوريدات العمومية والتصدير

Select For General Supplies and Exports   شركة سبق قيدها برقم    166049 قيدت فى 

17-05-2021 برقم ايداع   21599 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية نتيجة للظروف القتصادية الحالية ولعدم وجود القدرة المالية لممارسة نشاط الشركة .

ثانيا : تعيين السيد الستاذ / حاتم عبد الرحمن فؤاد عبد الرحمن مصفيا للشركة وله كافة السلطات والصلحيات 

اللزمة لنهاء

120 - بولس ميدل ايست

Pulse Middle East LLC   شركة سبق قيدها برقم    167738 قيدت فى 21-06-2021 برقم ايداع   

28292 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية على أن تتم التصفية 

خلل سنة ميلديه تعيين الستاذ / عبد ا محمد فهمي حسين مصفيا  للشركة على أن يقوم بجميع العمال

121 - تريزوردو مغرب لمستحضرات التجميل Tresor du Maghreb   شركة سبق قيدها برقم    

177955 قيدت فى 15-12-2021 برقم ايداع   61055 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل 

محو وشطب القيد بالسجل التجارى

122 - ار تو ام للتجارة والتوزيع R.2.M For Trade And Distribution   شركة سبق قيدها برقم    

180096 قيدت فى 23-01-2022 برقم ايداع   4116 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل 

بوضع الشركة تحت التصفية وتعيين الستاذ / محمد نبيل قناوى مصفيا للشركة يتقاضى عنها 500 خمسمائه جنيه 

مصرى .

اول: الموافقة بالجماع على وضع الشركة تحت التصفية .

ثانيا: الموافقة بالجماع على تعيين السيد / محمد نبيل قناوى مصفيا

123 - ليدرز للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم    301535 قيدت فى 15-01-1997 برقم ايداع   

1002 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تصفيه الشركة نهائيا و تعيين مصفى لها و تحديد 

اتعابة و مهامة و مدة التصفيه - تمت الموافقة على تعيين الستاذ / أندرو عادل فرج المحاسب رقم قومى 

29206110103391 مصفى للشركة

124 - الفورم انتريورز للتجاره   شركة سبق قيدها برقم    2941 قيدت فى 09-05-1999 برقم ايداع   2263 

وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفيه- تم تعيين السيد / اسلم احمد 

الحسيني الشعل مصفي للشركة- 

تم تحديد مهام المصفي علي النحو التي :

-يقوم المصفي

125 - شركه ام - اتش المصريه للتجاره   شركة سبق قيدها برقم    9650 قيدت فى 18-03-2003 برقم ايداع   

1234 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل 1- وضع الشركة تحت التصفية . 2-  تعيين السيد / 

عمرو البدري خلف السيد مصفيا  للشركة ويحمل بطاقة رقم قومي 28712110102211 مواليد 11 /12 /1987 

مصري الجنسية .3- تحديد مهام المصفى . وفاء ما على الشركة من ديون . بيع مال الشركة
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126 - شركة اوركيدا للستيراد والتصدير ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم    27338 قيدت فى 

19-09-2007 برقم ايداع   19562 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل قررت الجمعيه عزل 

مصفى الشركه السيد / ممدوح كامل حنا وتعيين السيد / محمد عادل حمزه 28709270101351 مصفيا للشركه 

وذلك ليتولي العمال التية : 

1- متابعة اجراءات شهر تصفية الشركة في السجل التجاري

127 - انتر جروب للخدمات التقنية ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم    28942 قيدت فى 05-12-2007 برقم 

ايداع   25156 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفية - تعيين السيد 

/ خالد محمد سيف الدين محمد عبدالرحمن - مصفيا  للشركة ويتولي سيادته إعتبارا  من تاريخ التأشير بالسجل 

التجارى كافة الختصاصات القانونية التي تمكنه من تصفية الشركة

128 - المنارة للتجارة والتوريدات ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم    43513 قيدت فى 20-01-2010 برقم 

ايداع   1338 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين الستاذ 

/ اسامة رشوان محمد بكر - 2731105014998 - والستاذة / دنيا عادل حسني - 29601230102786 - 

والستاذة علياء عزت ابو الوفا - 29801290101869

129 - ثرى هورسز Three Horses   شركة سبق قيدها برقم    56394 قيدت فى 01-02-2012 برقم 

ايداع   2407 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية على ان تكون 

مدة التصفية سنتين من تاريخ التأشير بالسجل التجارى تعين السيد / مصطفى محمد لطفى عبدالعزيز مصفى 

للشركة .

130 - شركة ترانسبورت سليو شنز جروب TRANSPORT SOLUTIONS GROUP   شركة سبق 

قيدها برقم    93149 قيدت فى 03-05-2016 برقم ايداع   14195 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - 

شطب السجل أمر محو

131 - سيمرا لتصنيع الملبس الجاهزة semra   شركة سبق قيدها برقم    93573 قيدت فى 2016-05-16 

برقم ايداع   15540 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفيه سنه من تاريخ انتهاء 

المدة السابقة

132 - ستيال مصر لصناعه المعدات الكهربائية   شركة سبق قيدها برقم    99277 قيدت فى 2016-11-23 

برقم ايداع   36779 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل -وضع الشركة تحت التصفية و 

تعيين الستاذ/ زياد بن محمد نجيب بن تنفوس  مصفي للشركة 

- جواز سفر H569609 - و تحديد مهام المصفى طبقا للمادة 145 من القانون 159 وهي

133 - اكسترا بلستيك ) بترا فوم مصر (   شركة سبق قيدها برقم    104753 قيدت فى 19-04-2017 برقم 

ايداع   14384 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل 1ـ  الموافقة على التوقف النهائي عن 

مزاولة النشاط . 2ـ الموافقة بالجماع على وضع الشركة تحت التصفية . 3ـ الموافقة على تعيين السيد الستاذ/  

سعيد عبد المنعم محمد سعيد  مصفى للشركة  وتحديد اتعابه عن عملية التصفية بمبلغ  2000

134 - دورز لحلول التسويقDoors Marketing Communications   شركة سبق قيدها برقم    

105866 قيدت فى 21-05-2017 برقم ايداع   18366 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل 

مد مدة التصفيه لمده اثنا عشر  شهرا تبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقه المؤشر بها فى السجل التجارى تبدأ في 

13/ 8/ 2022 وتنتهي في 13/ 8/ 2023

135 - القصر الذهبي للتصدير   شركة سبق قيدها برقم    109318 قيدت فى 05-09-2017 برقم ايداع   

32237 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل مد مده التصفيه سنه أخرى من تاريخ أنتهاء المده 

السابقه

136 - إينفورما للمستلزمات الطبية   شركة سبق قيدها برقم    114566 قيدت فى 21-12-2017 برقم ايداع   

51397 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو
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137 - نين Nen   شركة سبق قيدها برقم    120572 قيدت فى 02-05-2018 برقم ايداع   19861 وفى 

تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين السيد / محمود احمد محمد 

حمد الفقي مصفى للشركة وتحديد مهامه كالتى :

1- وفاء ما على الشركة من ديون 

2- تمثيل الشركة أمام القضاء وقبول الصلح والتحكيم

138 - اسبن للستثمار العقاري ASPEN REAL ESTATE INVESTMENT   شركة سبق قيدها برقم    

140066 قيدت فى 24-09-2019 برقم ايداع   39851 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل 

محو قيد الشركة وشطبها من السجل التجارى

139 - امير فارما لدارة الصيدليات   شركة سبق قيدها برقم    152878 قيدت فى 27-08-2020 برقم ايداع   

27708 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية لمدة ستة اشهر تبدأ من تاريخ 27/ 

2022 /12

140 - تراكوفا للخدمات اللوجستية TRACKOVA LOGISTICS   شركة سبق قيدها برقم    155379 

قيدت فى 13-10-2020 برقم ايداع   36199 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو

141 - اطلس للنوادى الرياضية   شركة سبق قيدها برقم    158719 قيدت فى 15-12-2020 برقم ايداع   

47751 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة نهائيا ومحو قيد الشركة من السجل 

التجارى

142 - معادن للتوريدات وتجارة الستانلس METALS FOR SUPPLES & TRADING   شركة سبق 

قيدها برقم    159082 قيدت فى 21-12-2020 برقم ايداع   48913 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - 

شطب السجل وضع الشركة تحت التصفيه

- تعيين الســــيد الستاذ/ محمد فتحى عبد الرحيم عبد العزيز - مصفى للشركة 

تاريخ الميلد : 14/5/ 1981 رقم قومى : 28105140103871

مدة التصفية 6 شهور تبدا من تاريخ التأشير فى السجل التجارى

1 -وفاء

143 - ماراكو لخدمات الدراسة بالخارج Marako Study Abroad Services   شركة سبق قيدها برقم    

166617 قيدت فى 30-05-2021 برقم ايداع   23737 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل 

وضع الشركة تحت التصفية

 - تعيين مصفي للشركة الستاذ/ حمدي عبدالحميد عبداللطيف النحاس 29609011701551 ومهنته محاسب 

ومحل اقامته مركز اشمون

 - وفاء ما على الشركة من ديون

 - تمثيل الشركة امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم

- 

144 - محمود عبدالفتاح سيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    176197 قيدت فى 18-11-2021 برقم ايداع   

55397 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين السيده / 

ابتسام محمود جاد الرب محمد مصفيا للشركة - مدة التصفية عام تبدأ  من تاريخ التأشير بالسجل التجارى

145 - البركه لتوريد سن و رمل   شركة سبق قيدها برقم    177151 قيدت فى 02-12-2021 برقم ايداع   

58351 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية نظرا لظروف السوق 

- تحديد مدة التصفية بسنتين ميلديتين قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ التأشير بالسجل التجاري - تعيين الستاذ/ عبد 

الرحمن مصطفى فؤاد الخولي مصفي للشركة ويحمل بطاقة رقم قومي 275092001037
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146 - خنغ  شين الصينيه

ZHONG GUO HENG  XIN AI JI FEN GONG SI   شركة سبق قيدها برقم    178552 قيدت 

فى 26-12-2021 برقم ايداع   63178 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل الموافقة علي 

وضع الشركة تحت التصفية – وذلـك في خلل سنه – من تاريخ التأشير بالسجل التجاري وتعيين السيد/ محمد 

الشحات على عبد الرازق – الجمسية مصر – ب ق   27006221201931 - كمصفـي للشركـة

147 - عماد عمر السيد ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    182318 قيدت فى 28-02-2022 برقم 

ايداع   12510 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه وتعيين السيد 

/ خالد جمال الدين كامل هريدي مصفيا الشركه ومهامه على النحو الوارد بمحضر اجتماع جماعه الشركاء بالشركه 

على أن تكون مدة التصفيه سنه تبدأ من تاريخ التأشيرة فى السجل التجارى

148 - جو ديل للتسويق العقارى Go Deal   شركة سبق قيدها برقم    185748 قيدت فى 2022-04-18 

برقم ايداع   24153 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين 

الستاذ محمد ابوسريع ابراهيم مصفيا قانونيا للشركة وتحديد مدة التصفية 6 اشهر من تاريخ التاشير بالسجل 

التجاري

149 - شركه الشروق للتنميه والستثمار العقاري ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    301717 قيدت فى 

22-01-1997 برقم ايداع   1480 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية لمدة 

عام تبدأ من 2023/1/11 م  حتى 2024/1/10 م  

- مد فترة عمل السيد الستاذ الدكتور/ محمود محمد عبد النبى سالم كمصفى للشركة لمدة عام تبدأ من 2023/1/11 

م حتى 2024/1/10 م - بنفس الصلحيات الممنوحة له

150 - شركة سنتشرى 21 طيبة العقارية   شركة سبق قيدها برقم    49136 قيدت فى 14-11-2010 برقم 

ايداع   24861 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو

HOMER ENGINEERING MIDDLE EAST  151 - هومر انجينيرينج ميدل ايست ليمتد

LIMITED )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    55565 قيدت فى 20-12-2011 برقم ايداع   24388 وفى 

تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة تصفية نهائية وبذلك يمحي القيد من السجل 

التجاري

152 - شركة ميدكوم للرعاية الصحية medcom for health care ش م م   شركة سبق قيدها برقم    

75259 قيدت فى 16-07-2014 برقم ايداع   17224 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل 

أمر محو

153 - بريدجيز Bridges )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    104371 قيدت فى 09-04-2017 برقم 

ايداع   13084 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل الموافقة بالجماع علي وضع الشركة تحت 

التصفيه وتعيين السيد/عادل خديوي احمد احمد

مصفي مصري ومهامه تكون طبقا للماده 145 من القانون 159 لسنة 1981 وهي:- 

1-وفاء ما علي الشركة من ديون

2-تمثيل الشركة امام القضاء

3-بيع مال الشركة

154 - ذا ايجيبشان كيتشين the egyptian kitchen )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    104400 قيدت 

فى 10-04-2017 برقم ايداع   13187 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة 

تحت التصفية وتعين مصفى لها وتحديد مهمته واتعابه ومده التصفية . تمت الموافقة على وضع الشركة تحت 

التصفية وتعيين السيد /محمد جمعه احمد الزيني مصفيا لها - ومهامه تكون - وفاء ما علي الشركة من ديون .

155 - جراند فيجن للتجارة والستثمار GRAND VISION   شركة سبق قيدها برقم    113217 قيدت فى 

23-11-2017 برقم ايداع   46187 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفيه على أن تكون مده التصفيه 6 أشهر من تاريخ التأشير بالسجل التجارى وتعيين السيد / أحمد فرحات عبد 

الحميد إسماعيل مصفى للشركة
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156 - الحياة للتعبئة و التوزيع   شركة سبق قيدها برقم    113817 قيدت فى 10-12-2017 برقم ايداع   

48523 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفيه

- تعيين السيد الستاذ/ عادل شوقى عبد الرازق - مصفى للشركة 

تاريخ الميلد : 24/10/ 1980 رقم قومى : 28010240107318

مدة التصفية سنة  تبدا من تاريخ التأشير فى السجل التجارى

1 -وفاء ما على الشركة

157 - هادكس HADEX   شركة سبق قيدها برقم    122086 قيدت فى 12-06-2018 برقم ايداع   26091 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد / محمد الهادي 

محمد حنفي حسن  , رقم قومي /28805098800097 , مصفيا  للشركة ,وتحديد مدة التصفية ستة اشهر من 

تاريخ التاشير فى السجل التجارى .

القــرار الثانى :- تفويض السيد / محمد الهادي محمد

158 - ميجا سمارت اليطاليه للتجاره ) ميجا سمارت(MEGA SMART   شركة سبق قيدها برقم    

126443 قيدت فى 18-10-2018 برقم ايداع   43913 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل 

وضع الشركة تحت التصفية

- تعيين السيد/محمد محمود عبد الرحيم حسن مصطفى للشركة وتكون مهامه بيع أصول الشركة وتحصيل حقوق 

الشركة وسداد كافة ديون الشركة

- مدة التصفية سنة تبدأ من تاريخ التأشير بوضع الشركة تحت التصفية

159 - لمونت اكاديميكس Lamont Academics   شركة سبق قيدها برقم    128891 قيدت فى 

16-12-2018 برقم ايداع   53501 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية - تعيين السيد/ إيهاب سيد احمد رقم قومي 28002190101019 مصفي للشركة للقيام باعمال التصفية - 

مدة التصفية في خلل ستة أشهر تبدأ من تاريخ التأشير بالسجل التجاري

160 - ميجا لتصنيع الطوب   شركة سبق قيدها برقم    131566 قيدت فى 18-02-2019 برقم ايداع   7646 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى

161 - بى تى اس للخدمات الفنية المتطورة   شركة سبق قيدها برقم    139929 قيدت فى 22-09-2019 برقم 

ايداع   39361 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل الموافقة على وضع الشركة تحت التصفية 

وتعيين السيد / باسم كمال أسعد محمد مصفى للشركة- مدة التصفية سنة تبدأ من تاريخ التأشير بالقرار فى السجل 

التجارى - تحديد مهام المصفى وفقآ للمادة

162 - إيتاس لللعاب اللكترونية AETAS   شركة سبق قيدها برقم    140589 قيدت فى 2019-10-07 

برقم ايداع   41774 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل 1- وضع الشركة تحت التصفية . 2 

- تحديد مدة التصفية سنة ميلدية اعتبارا من التأشير فى السجل التجارى . 3 - الموافقة على تعيين الستاذ / محمد 

هشام عطية صديق مصفى للشركة وتحديد سلطاته

163 - شحنأب Shahnapp   شركة سبق قيدها برقم    141349 قيدت فى 22-10-2019 برقم ايداع   

44639 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع شركة شحنآب تحت التصفيه وتعيين السيد / 

إسلم عادل عبدالرحيم العروسي . رقم قومى 28607180102296.  مصفيا قانونيا للشركة 

الشركه :تمت الموافقة بالجماع على أن يكون أجر المصفي القانوني للشركة مبلغا وقدره 2500ج

164 - صقر فارم Sakr Farm   شركة سبق قيدها برقم    152340 قيدت فى 16-08-2020 برقم ايداع   

25812 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية و مدة التصفية سنة 

واحدة تبداء من تاريخ التاشير بالسجل التجارى - وتعين السيد / محمد صابر محمد حمزه - مصفى للشركة وتحديد 

مهام المصفى على النحو التالى :
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   JAP FOR PAPER PRODUCTION AND PRINTING165 - جاب لصناعة الورق والطباعة

شركة سبق قيدها برقم    153526 قيدت فى 08-09-2020 برقم ايداع   29999 وفى تاريخ  2023-02-09   

تم محو - شطب السجل - وضع الشركة تحت التصفية - تعيين الستاذ / ياسر احمد محمود او الستاذ / اسلم 

صلح فؤاد )منفردين ( مصفيان للشركة

166 - تيودورو جروب   شركة سبق قيدها برقم    153967 قيدت فى 15-09-2020 برقم ايداع   31396 

وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين مصفى وتحديد إتعابه 

ومهام إعماله - 

وافقت الجمعية العامة غير العادية بالجماع على وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيدة/ اسماء محمد عبد 

السميع عبد الواحد رقم قومى 28805090102366 مصفى قانوني للشركة

167 - ايجيبتوس للخدمات الهندسية          Egyptous Engeneering Technical Services   شركة 

سبق قيدها برقم    154388 قيدت فى 23-09-2020 برقم ايداع   32951 وفى تاريخ  09-02-2023   تم 

محو - شطب السجل أمر محو

168 - كانتركCANTURK   شركة سبق قيدها برقم    156218 قيدت فى 27-10-2020 برقم ايداع   

39018 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد/ ابو 

بكر هشام احمد السيد النادي مصفيا للشركة 

- تكون فترة التصفية خلل عام ميلدي من تاريخ إنهاء إجراءات التأشير في السجل التجارى بالتصفية

169 - ديزاين ماسترز للتصميمات والستشارات الهندسية   شركة سبق قيدها برقم    158297 قيدت فى 

09-12-2020 برقم ايداع   46545 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من 

السجل التجارى

170 - ابوالغيط لبيع المواد البتروليه   شركة سبق قيدها برقم    158594 قيدت فى 14-12-2020 برقم ايداع   

47394 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية في السجل التجاري 

تعيين السيدة بسمه سمير عبده عبد الواحد مصفي للشركة رقم قومي 28401031601373

مصريه

مده التصفيه سنه من تاريخ التأشير في السحل التجاري 

وفاء ما علي الشركه من ديون واسترداد مالها من

171 - أفرو فارما Afro Pharma   شركة سبق قيدها برقم    158881 قيدت فى 17-12-2020 برقم ايداع   

48383 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة 

المؤشر بها فى السجل التجارى فى 22 / 8 / 2022

172 - راقى بروبرتيز للتسويق العقارىRaqi Properties   شركة سبق قيدها برقم    162420 قيدت فى 

25-02-2021 برقم ايداع   9417 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل محو السجل التجارى

173 - أون لين بورد للتعليم عن بعدOnLine Board For E-Learning   شركة سبق قيدها برقم    

163306 قيدت فى 14-03-2021 برقم ايداع   12106 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل 

وضع الشركة تحت التصفية 

- تعيين السيد احمد عبد المحسن احمد سلطان

 مصفي للشركة رقم بطاقة 29905231600533

3 - مدة التصفية سنه تبدأ من تاريخ التأشير في السجل التجاري - مهام المصفي

 وفاء ما علي الشركة من ديون -

174 - العطار للمواد الغذائية   شركة سبق قيدها برقم    164815 قيدت فى 11-04-2021 برقم ايداع   

17315 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية سنه من تاريخ انتهاء المدة السابقة

175 - يوسف اسامه السيد شاهين و شريكه   شركة سبق قيدها برقم    172903 قيدت فى 23-09-2021 برقم 

ايداع   44703 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو
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176 - فريم للحلول الهندسية FRAME ENGINEERING SOLUTIONS   شركة سبق قيدها برقم    

175184 قيدت فى 03-11-2021 برقم ايداع   52104 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل 

الموافقه على وضع الشركة تحت التصفية - 

الموافقة على تعين الستاذ/ محمود تيسير محمود 29903252302653 مصفى للشركة والسير في إجراءات 

التصفية - 

مهام المصفى : 

يقوم المصفى بجميع العمال التي تقتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص :

177 - واى اند جى للتجارة والمقاولت Y & J Trading and Contracting Company   شركة سبق 

قيدها برقم    179165 قيدت فى 05-01-2022 برقم ايداع   945 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - 

شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه - تعيين السيد/ ابو بكر على محمد رقم قومى 28808290104231 

مصفي للشركة 

وتحديد مهامه لتكون كما يلي : وفاء ما على الشركة من ديون -

178 - كنتور إيست لتصنيع المنتجات الخشبية Contour east   شركة سبق قيدها برقم    187733 قيدت فى 

31-05-2022 برقم ايداع   33411 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل 

وضع الشركة تحت التصفية وتحديد مدة التصفية بسنة من تاريخ التاشير بالسجل التجارى وتعيين السيد/ مصطفى 

سعيد عبد السميع السيد أحمد مصفى للشركة على أن تكون مهامه كالتالى :

 وفاء ما على الشركة من ديون

179 - ذي هوفت للستثمار العقارى   شركة سبق قيدها برقم    139943 قيدت فى 22-09-2019 برقم ايداع   

39375 وفى تاريخ  11-02-2023   تم محو - شطب السجل محو السجل التجارى

180 - شركات الحسن اللسمده والمخصبات الزراعيه   شركة سبق قيدها برقم    10408 قيدت فى 

15-10-2003 برقم ايداع   6218 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية 

- تعيين السيد / وليد رمضان علي محمد مصفيا  للشركة ويحمل بطاقة رقم قومي 29510011501432 مواليد 

1995/10/1 مصري الجنسية

181 - جنرال بزنس سوليوشنز المحدودة ) جى بى اس (   شركة سبق قيدها برقم    12407 قيدت فى 

18-01-2005 برقم ايداع   394 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية وتعيين السيد الستاذ / إبراهيم علي إبراهيم علي مصفي للشركة وتحديد مدة التصفية بسنة كاملة تبدأ من 

تاريخ التأشير في السجل التجاري

182 - ستاركوم ش 0م 0م   شركة سبق قيدها برقم    17614 قيدت فى 02-02-2006 برقم ايداع   1334 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو لتصفية الشركة تصفية نهائية

183 - نيوتك Nutech   شركة سبق قيدها برقم    27295 قيدت فى 17-09-2007 برقم ايداع   19185 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية 

- تعيين السيد / محمد عبدالرءوف حسن مصفي للشركه - جنسيتة مصرى رقم القومى 28202182103419

3 - مدة التصفية سنتين من تاريخ التأشير فى السجل التجارى

184 - الدار المصري للعقارات   شركة سبق قيدها برقم    31081 قيدت فى 08-07-1997 برقم ايداع   

3437 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو

185 - مارينو كابيتال للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   شركة سبق قيدها برقم    57252 قيدت فى 

18-03-2012 برقم ايداع   5861 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة 

وشطبها من السجل التجارى
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186 - التحاد العربية للتجارة - السيوطى )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    60382 قيدت فى 

06-09-2012 برقم ايداع   18189 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل أولش: الموافقة علي 

وضع الشركة تحت التصفية .ثانيا  : تعيين الستاذ / جمال أمين كامل لوقا مصري الجنسية ويحمل بطاقة رقم قومي 

26207231600355 مصفيا  للشركة ويقوم بجميع العمال التي تقضيها التصفية وعلي وجه الخصوص :

187 - بلنت للستشارات المالية PLANET IB  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    61219 قيدت فى 

15-10-2012 برقم ايداع   21497 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من 

السجل التجارى

188 - اليت للطاقه المتجدده  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    79304 قيدت فى 12-01-2015 برقم ايداع   

851 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه وتعيين السيد/ حمدي 

محمود خليل ابراهيم مصفيا للشركه على أن تكون فتره التصفيه لمده عام منذ تاريخ التاشير بالسجل التجاري

189 - شركة ليد ويف LED WAVE )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    83969 قيدت فى 

14-06-2015 برقم ايداع   17218 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من 

السجل التجارى

190 - العتماد للتقنية AL Etimad Technologies   شركة سبق قيدها برقم    90913 قيدت فى 

21-02-2016 برقم ايداع   5726 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل تجديد مدة التصفية ومد 

اجلها عامان اعتبارا من تاريخ التاشير بالتصفية بالسجل التجارى واستمرار السيد / عاطف المصلحى خطاب - 

كامصفى قانونى للشركة

191 - بروفيشينال للمقاولت العامة Professional For General Contracting )P.G.C (   شركة 

سبق قيدها برقم    92813 قيدت فى 19-04-2016 برقم ايداع   13100 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو 

- شطب السجل أمر محو

192 - أكا إيجيبت إل تي دي  AKKA Egypt LTD   شركة سبق قيدها برقم    99445 قيدت فى 

28-11-2016 برقم ايداع   37361 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل الموضوع الول 

 وافقت الجمعية العامة العادية بالجماع على مد مدة التصفية لمدة اربع سنوات اخري تبدأ من نهاية المدة السابقة )

ثمانية اشهر من تاريخ التأشير في السجل التجاري( في 21 مارس 2020 .

193 - سامر محمد سمير الوتار و شريكه   شركة سبق قيدها برقم    109765 قيدت فى 18-09-2017 برقم 

ايداع   34185 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو

194 - شركة اتحاد المقاولون الماسية UNITED DIAMOND CONTRACTORS   شركة سبق قيدها 

برقم    112193 قيدت فى 05-11-2017 برقم ايداع   42430 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب 

السجل وضع الشركه تحت التصفيه وتعيين السيد / محمود إسماعيل محمد محمود كمصفى للشركه وتحديد مده 

التصفيه 6 شهر من تاريخ التأشير بالسجل التجارى على ان يقوم المصفى بجميع العمال التي تقضيها التصفيه 

وعلى وجه الخصوص :

195 - إم إف إس للخدمات اللوجستية MFS FOR LOGISTIC SERVIES   شركة سبق قيدها برقم    

112628 قيدت فى 13-11-2017 برقم ايداع   43806 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل 

محو السجل التجارى

196 - كيسب للصناعه   شركة سبق قيدها برقم    124903 قيدت فى 10-09-2018 برقم ايداع   37995 

وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية 

- تعيين مصفى للشركة وهو الستاذ/ خالد بن عبدالرحمن بن محمد الموسى ومدة التصفية واحد سنة ميلدية من 

تاريخ التأشير بوضع الشركة تحت التصفية في السجل التجاري على ان يقوم المصفى بجميع العمال التي 

تقتضيها
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197 - رويال انترناشونال اكاديمي Royal International Academy   شركة سبق قيدها برقم    

127732 قيدت فى 19-11-2018 برقم ايداع   49185 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل 

وضع الشركة تحت التصفية وتحديد مدة التصفية بسنة وتعيين السيد/ مصطفى سعيد عبد السميع السيد أحمد  

مصفى للشركة على أن تكون مهامه كالتالى:

198 - النتاج المثل للسمنت Optimised Production Of Cement OPC   شركة سبق قيدها برقم    

127769 قيدت فى 19-11-2018 برقم ايداع   49315 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل 

وضع الشركة تحت التصفية - تعيين السيد / محمد امام عبد العزيز محمد - رقم قومى 27908110100594 - 

مصفيا للشركة - على ان تكون مدة التصفية ستة اشهر من تاريخ التاشير فى السجل التجارى

199 - مورتر ويب للحلول و التقنية Mortar Web For Solutions and Technologies   شركة 

سبق قيدها برقم    134075 قيدت فى 10-04-2019 برقم ايداع   16645 وفى تاريخ  12-02-2023   تم 

محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه وتعيين السيد/ هشام صبري محمد شلبي مصفيا للشركه على أن 

تكون فتره التصفيه لمده عام منذ تاريخ التاشير بالسجل التجاري

200 - افلوشن الدوليه للستشارات Evolution Management Consultancy   شركة سبق قيدها برقم    

143134 قيدت فى 01-12-2019 برقم ايداع   51006 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل 

تقرر وضع الشركة تحت التصفية 

تعيين السيد/طارق محمد السعيد جوهري مصفي للشركة 

تحديد مدة التصفية بثلث سنوات اعتبارا من تاريخ التاشير في السجل التجاري بوضع الشركة تحت التصفية 

يكون للمصفي منفردا  كافة الصلحيات في بيع الصول

201 - الحكم للتسويق العقارى   شركة سبق قيدها برقم    147816 قيدت فى 02-03-2020 برقم ايداع   

9976 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل أول : وضع الشركة تحت التصفية

  ثانيا : تعيين السيد الستاذ / حكم محمود أحمد أحمد

مصفيا  للشركة

. ثالثا  : مهام المصفي

- وفاء ما علي الشركة من ديون  - تمثيل الشركة أمام القضاء

  -  بيع مال الشركة منقول او عقارا

202 - رويال بلس للتجارة و التوزيع   شركة سبق قيدها برقم    150698 قيدت فى 08-07-2020 برقم ايداع   

20087 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل وافق الحاضرون بالجماع على تعيين السيد / 

مصطفى كمال الدين أحمد )مدير وشريك( كمصفى للشركة على أن تكون مدة التصفية ستة أشهر تبدأ من تاريخ 

التأشير بالسجل التجارى على أن تكون مهام المصرى التى :

1- حصر مال الشركة منقول أو عقارا

203 - بيوتى وان للتجارة والتوريدات   شركة سبق قيدها برقم    150821 قيدت فى 09-07-2020 برقم ايداع   

20503 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل أول : وضع الشركة تحت التصفية لمدة 6 شهور 

تبدأ من تاريخ التأشير في السجل التجاري . ثانيا: الموافقة بالجماع علي تعين الستاذ / محمد محمد صلح الدين 

احمد الحسيني  – مدير وشريك , مصفيا للشركة وتخويله كافة السلطات اللزمة

204 - يورو ستار لتصنيع وتجميع المعدات الزراعية   شركة سبق قيدها برقم    150891 قيدت فى 

12-07-2020 برقم ايداع   20648 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل 1- وضع الشركة 

تحت التصفية

2- تعين السيد / وليد احمد السيد عبدالحميد العبيسي , مصفيا  -الرقم القومي 27811151204091

3- تحديد مدة التصفية 12 شهر من تاريخ التأشير في السجل.- مهام المصفي : 

1- وفاء ما علي الشركة من ديون .
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205 - بدايات نولدج لتنمية المهارات   شركة سبق قيدها برقم    160205 قيدت فى 13-01-2021 برقم ايداع   

1957 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية لمدة عام من تاريخ 

التأشير بالسجل التجاري وتعيين السيد/ هاني فاروق صبحي قزمان مصفى للشركة

206 - باور رينجرز للدعايه والعلن Power Rangers   شركة سبق قيدها برقم    161590 قيدت فى 

11-02-2021 برقم ايداع   6650 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل مد مدة وضع الشركة 

تحت التصفية لمده سنه تبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقة المؤشر بها فى السجل التجارى 25 / 1 / 2023

207 - شركة التحاد العربى للثروة الداجنة   شركة سبق قيدها برقم    166426 قيدت فى 24-05-2021 برقم 

ايداع   22960 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل محو السجل التجارى

208 - سوفت لينك للحلول المتكاملة                  Soft Link Integrated Solutions   شركة سبق قيدها 

برقم    168396 قيدت فى 05-07-2021 برقم ايداع   30696 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب 

السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد / احمد فوزى فؤاد محمود  مصفيا للشركة على ان تكون مدة 

التصفية سنة من تاريخ التاشير فى السجل التجارى

209 - تاكو رينج للتوريدات وادارة المطاعم   شركة سبق قيدها برقم    181089 قيدت فى 10-02-2022 برقم 

ايداع   8288 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية . وتعيين السيد 

/ احمد خالد عطا عبدالحكم مصفى للشركة على ان تكون مدة التصفية خلل سنة كامله من تاريخ التأشير بالسجل 

التجارى

210 - عزالدين للصناعات الغذائية المتطورة   شركة سبق قيدها برقم    181743 قيدت فى 2022-02-22 

برقم ايداع   11035 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين 

السيد / حسام مصطفي عبد الوهاب السروري مصفي للشركة - يقوم المصفي بجميع العمال التي تقتضيها 

التصفية من تاريخ التأشير في السجل التجاري - مدة التصفية سنتين

211 - ايماكس مصر للنارة AIMACS EGYPT FOR LIGHTING CO   شركة سبق قيدها برقم    

181760 قيدت فى 22-02-2022 برقم ايداع   11105 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل 

وضع الشركة تحت التصفية وتعيين الستاذ ابراهيم اسماعيل الليثى حسين كمصفي للشركة على أن تكون مده 

التصفية 6 أشهر تبدأ من تاريخ اتأشير بالسجل التجارى

212 - رافال للمراكز التجارية RAFAL   شركة سبق قيدها برقم    187898 قيدت فى 02-06-2022 برقم 

ايداع   34184 وفى تاريخ  12-02-2023   تم محو - شطب السجل 1 - وضع الشركة تحت التصفية . تعيين 

السيد / سامح محمد مرسى رقم قومى 28210302301255 والسيد / طارق مصطفى احمد رقم قومى  

29805122301076 مصفيين للشركة مجتمعين او منفردين

213 - الشركه العربيه لنتاج مستلزمات الملبس ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم    19 قيدت فى 

25-01-1994 برقم ايداع   21 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل 

مد مدة التصفيه لمده سته شهور اخري اعتبار من 2023/1/1 حتي 2023/6/30 - 

استمرار المصفي الحالي السيد الستاذ / مجدي محمد عبد الحي كمصفي للشركة اعتبارا من 2023/1/1 حتي 

2023/6/30

Gold - Tech For Electric And  214 - جولد - تك لتصميم وتصنيع دوائر التحكم الكهربى واللكترونى

Electronic Design And Manufacturing Systems   شركة سبق قيدها برقم    74220 قيدت فى 

01-06-2014 برقم ايداع   13032 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل اول  :  وضع الشركة 

تحت التصفية . ثانيا  : تعيين السيد  /  ياسر عبدالمجيد سعد عبدالعزيز   رقم قومى : 27305061600776  

كمصفى قانونى للشركة  وتحديد  أتعابه  بمبلغ 2000 ج ) ألفان جنيه مصرى ( فقط لغير على أن تكون مهامه   

كالتالى

215 - اتكو يو بى فى سى ووركس الصناعيةETCO UPVC WORKS   شركة سبق قيدها برقم    

90967 قيدت فى 22-02-2016 برقم ايداع   5916 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل 

محو الشركه
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216 - ستوديو 35 مللم الفنىMM Creative Studios35   شركة سبق قيدها برقم    91121 قيدت فى 

25-02-2016 برقم ايداع   6482 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو

217 - مناره السعد للتجاره )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    103680 قيدت فى 21-03-2017 برقم ايداع   

10610 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفيه وتعين السيد/ احمد 

ابراهيم سعد مسلم مصفي للشركة تكون مدة التصفية سنه تبدا من تاريخ التاشيره في السجل 

1-وفاء ما علي الشركة من ديون 

2- بيع مال الشركة منقول او عقارا بالمزاد العلني او باي طريقة اخري ما

218 - العمودي للتطوير العقاري   شركة سبق قيدها برقم    126089 قيدت فى 10-10-2018 برقم ايداع   

42557 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه - وتعيين السيد / 

احمد عبدا احمد المحضار - مصفيا للشركه

219 - تريد - برو للتجارة TRADE-PRO   شركة سبق قيدها برقم    130206 قيدت فى 2019-01-17 

برقم ايداع   2515 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى

220 - دفاتر للخدمات اللكترونية   شركة سبق قيدها برقم    131879 قيدت فى 25-02-2019 برقم ايداع   

8875 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تحدد مدة التصفية  بـ 

أحد عشر شهرا   إعتبارا  من تاريخ التأشير فى السجل التجارى ويجوز مدها لمدد أخرى إذا إقتضت الحاجة لذلك - 

تعيين السيد / أحمد إبراهيم الشحات عبد السميع مصفيا  للشركة

221 - السكندرية لتطوير التعليم -المصرية للغات   شركة سبق قيدها برقم    137442 قيدت فى 

15-07-2019 برقم ايداع   29351 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية لمده سنة تبدا من التاشير في السجل التجاري وتعيين الستاذه / نسرين سمير حسن جاب ا رقم قومي 

27908020104647 مصري مصفيا للشركة

222 - القلده جروب للتدريب   شركة سبق قيدها برقم    142271 قيدت فى 12-11-2019 برقم ايداع   

47945 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه - تعيين الستاذ / 

ناصر حكمت محمد قطاره  مصفى  للشركه الجنسيه مصري والرقم القومي 26105150100652

- يقوم المصفى بجميع العمال التى تقتضيها التصفيه وعلى وجه الخصوص :

223 - نيلكون انويشا للمقاولت NILCON-ANWESHA FOR CONSTRUCTIONS   شركة سبق 

قيدها برقم    144037 قيدت فى 19-12-2019 برقم ايداع   54144 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - 

شطب السجل 1- وضع الشركة تحت التصفية وتعيين مصفي و مراقب حسابات للتصفية .2- تعيين الستاذ / علي 

عبدالودود علي  - مصفي للشركة  ويقوم المصفي بجميع العمال التي تقتضيها التصفية وعلي وجهة الخصوص - 

وفاء ما علي الشركة من ديون .  بيع مال

224 - ارضيات للتجارة والمقاولت Ardyat   شركة سبق قيدها برقم    156792 قيدت فى 2020-11-08 

برقم ايداع   41000 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - 

وتعيين المصفى القانونى للشركه و هو السيد / صلح جرجس بخيت جرس - رقم قومى 27801230101153

225 - جو ارت جو فاست GO ART GO FAST   شركة سبق قيدها برقم    157390 قيدت فى 

26-11-2020 برقم ايداع   44064 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو

226 - اى زد للتسويق العقارى AZ Real Estate   شركة سبق قيدها برقم    158956 قيدت فى 

20-12-2020 برقم ايداع   48591 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل محو السجل لنتهاء 

اعمال التصفية

227 - فورتشن لتجارة وتوزيع وتأجير السيارات   شركة سبق قيدها برقم    162883 قيدت فى 2021-03-07 

برقم ايداع   10823 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية 

- تعيين السيد / حسام حسنى حامد مصفي للشركه جنسيتة مصرى رقم القومى 28105072100257
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228 - لستر للدعايه والعلن Luster   شركة سبق قيدها برقم    163752 قيدت فى 22-03-2021 برقم 

ايداع   13672 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل مد مدة وضع الشركة تحت التصفية لمدة 

سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقة المؤشر بها فى السجل التجارى

229 - وينو - Winoo   شركة سبق قيدها برقم    163898 قيدت فى 24-03-2021 برقم ايداع   14198 

وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى

230 - تكنو إكسبرتس للمقاولت والتوريدات Techno Experts   شركة سبق قيدها برقم    166630 قيدت 

فى 30-05-2021 برقم ايداع   23750 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل مد مدة تصفية 

الشركة لمدة سنة كاملة تبدا من انتهاء المدة السابقة

231 - ستو ماك لدارة المطاعم STOMACH   شركة سبق قيدها برقم    184506 قيدت فى 2022-04-06 

برقم ايداع   21741 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو

Hira Net For Software And Mobile  232 - هيرانت للبرمجيات و تطبيقات المحمول

Applications   شركة سبق قيدها برقم    192749 قيدت فى 07-09-2022 برقم ايداع   56931 وفى 

تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد/ طارق محمد عبد 

الحميد محمد . 28010210101111 والسيدة/  سماح عبد الحليم سيد عبد الحليم 28309280105046 

مصفيان للشركة) مجتمعين او  منفردين ( وعلي أن تكون مدة التصفية سنتين  . تبدأ من تاريخ

233 - شركه الصافي للستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه   شركة سبق قيدها برقم    3732 قيدت فى 

06-07-2017 برقم ايداع   23712 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل الستغناء عنه

234 - شركه المركز الحديث للدراسات المتكامله للرض والبيئه   شركة سبق قيدها برقم    6091 قيدت فى 

25-10-2000 برقم ايداع   5935 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل الموافقة على تحديد 

مدة التصفية لمدة عام تبدأ من تاريخ التاشير بالسجل التجارى - الموافقة على تعيين السيد / محمد حسام فوزى 

حافظ مصرى الجنسية من مواليد 24 / 12 / 1947 رقم قومى 24712241400159 مصفيأ للشركة

235 - ايه جى بى ال ايجيبت للخدمات الطبية   شركة سبق قيدها برقم    39405 قيدت فى 25-05-2010 برقم 

ايداع   11386 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل محو الفرع للستغناء عن الفرع

236 - ايه جى بى ال ايجيبت للخدمات الطبية A.G.B.L Egypt   شركة سبق قيدها برقم    39405 قيدت فى 

12-02-2019 برقم ايداع   6539 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل محو الفرع للستغناء 

عنه

237 - ميجا سنسورMEGA SENSOR )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    67138 قيدت فى 

18-06-2013 برقم ايداع   13975 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من 

السجل التجارى

238 - شركة فيرو للتجارة Pharaoh For Trading   شركة سبق قيدها برقم    88326 قيدت فى 

30-11-2015 برقم ايداع   34296 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل

239 - كينج ستون للستثمار و التنمية   شركة سبق قيدها برقم    92027 قيدت فى 27-03-2016 برقم ايداع   

10131 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية 

- تعيين السيد / مصطفي سعيد يوسف احمد - برقم القومي 27610181300072 - مصفى للشركة بدون اتعاب - 

علي أن تكون مدة التصفية سنتين تبدأ من تاريخ التاشير بسجل التجاري

240 - كونفيلد لدارة المطاعم والكافيهات   شركة سبق قيدها برقم    93340 قيدت فى 23-03-2017 برقم 

ايداع   10998 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو

   CONFIELD FOR COFFEE AND RESTAURANT 241 - كونفيلد لدارة المطاعم والكافيهات

شركة سبق قيدها برقم    93340 قيدت فى 09-05-2016 برقم ايداع   14809 وفى تاريخ  2023-02-14   

تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة
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242 - ثري ام تريدينج للتوريدات العمومية و الستيراد و التصدير 3M Trading   شركة سبق قيدها برقم    

99031 قيدت فى 16-11-2016 برقم ايداع   35900 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل 

وضع الشركة تحت التصفية - وتعيين السيد / ياسر السيد بيومى محمد مصفي  للشركة - تحديد مدة التصفية خلل 

12شهر من تاريخ التاشير فى السجل التجارى

243 - الصبا للملبس الجاهزة والمفروشات )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    103027 قيدت فى 

06-03-2017 برقم ايداع   8401 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من 

السجل التجارى وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

244 - هولى سبيريت للستيراد والتصديرHOLY SPIRIT   شركة سبق قيدها برقم    118017 قيدت فى 

04-03-2018 برقم ايداع   10461 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية وتحديد مدة التصفية عامين تبدأ من تاريخ التأشير في السجل التجاري - تعيين السيد/ هانى سمير عجيب 

عبده مصفي للشركة مصري الجنسية رقم قومى 28110200106551

 على ان يقوم المصفي بجميع اعمال تصفية الشركه

245 - نصار لقطع غيار السيارات   شركة سبق قيدها برقم    123813 قيدت فى 06-08-2018 برقم ايداع   

33479 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - وتعيين السيد / 

محمد نصار عيد نصار مصطفي مزيونه - مصفي عام للشركة

246 - كيان للبصريات   شركة سبق قيدها برقم    127348 قيدت فى 11-11-2018 برقم ايداع   47682 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل محو الشركة من السجل التجارى

247 - باسم القلشي فهمي حافظ وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    153247 قيدت فى 03-09-2020 برقم 

ايداع   28937 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية  

و تعيين السيد / احمد امين احمد الذهبي مصفيا للشركة 

علي ان تكون مدة التصفية سنة من تاريخ التأشير بالسجل التجاري

على ان يقوم المصفى بجميع الجراءات الخاصة بعملية التصفية وفقا لما نص عليه القانون

248 - ثرى وان للدعاية والعلن   شركة سبق قيدها برقم    164013 قيدت فى 25-03-2021 برقم ايداع   

14483 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل مد مدة وضع الشركة تحت التصفية لمدة سنة تبدأ 

من تاريخ انتهاء المدة السابقة المؤشر بها فى السجل التجارى

249 - مجموعه العاشر للتصدير والتجارة الخارجية   شركة سبق قيدها برقم    26021 قيدت فى 

26-07-2007 برقم ايداع   14563 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية وتعيين كل من - أ / احمد ابراهيم عثمان - رقم قومى 29306121301335 و. أ / احمد عيد ممدوح 

امين - رقم قومى 30002241301939 مصفيان مجتمعين او منفردين - مدة التصفية سنتان

250 - الهدى والنور للستيراد والتصدير ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم    42991 قيدت فى 2009-12-24 

برقم ايداع   26196 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين 

السيد / احمد سلمة تمام ابراهيم مصفيا ويقوم المصفي بجميع اعمال التي تقتضيها التصفية وعلي وجه الخصوص

251 - درافت اند كرافت للتجارة Draft&Craft )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    82565 قيدت فى 

06-05-2015 برقم ايداع   12865 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية - تعيين الستاذ /  جلل اسماعيل محمد جلل مصفي للشركة - على أن يقوم بكل إجراءات التصفية - 

رقم قومي / 28209248800498

252 - بونجور للتجارة و التوزيع   شركة سبق قيدها برقم    91092 قيدت فى 25-02-2016 برقم ايداع   

6409 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو
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253 - دار الجنين للخدمات الطبية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    101788 قيدت فى 05-02-2017 برقم 

ايداع   4408 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفية وتعيين كل من 

:

1- احمد مصباح ابراهيم محمد ودن 2- حامد مصطفى محمد مصطفى عمر 

كمصفين للشركه دار الجنين للخدمات الطبية ش م م  واتخاذ كافة الجراءات التصفيه وحق التوقيع كمصفين لدي 

الجهات المختصة .

254 - زاتيكو للعمال الهندسيه والمقاولت

 ZATECO ENGINEERING & CONTRACTING )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    

104636 قيدت فى 16-04-2017 برقم ايداع   13968 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل 

محو قيد الشركة من السجل التجارى لنتهاء اعمال التصفية

255 - سويتش لصناعة الجهزة الكهربائية   شركة سبق قيدها برقم    111545 قيدت فى 26-10-2017 برقم 

ايداع   40653 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل اول: الموافقة بالجماع علي وضع الشركة 

تحت التصفية.

ثانيا: الموافقة بالجماع علي تعيين الستاذة / شيماء يحي حجازي كمصفي للشركه علي ان يتولي ادارة التصفية 

وتوزيع نصيب كل فرد علي حده علي مقدار نسبة حصتة في الشركة.

256 - أكس سابليرز X-SUPPLIERS   شركة سبق قيدها برقم    113574 قيدت فى 2017-12-04 

برقم ايداع   47592 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل

257 - بارك للتكنولوجيات العقارية   شركة سبق قيدها برقم    119520 قيدت فى 02-04-2018 برقم ايداع   

15505 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين السيدة / 

نازلي ايمن محمد سلمه على مصفية للشركة - 29701202101761

258 - أديكتا ADDICTA   شركة سبق قيدها برقم    121241 قيدت فى 17-05-2018 برقم ايداع   

22322 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل

259 - تآزر ايجيبت للتجارة و الستشارات Taazur Egypt Trading Consultant   شركة سبق قيدها 

برقم    129885 قيدت فى 09-01-2019 برقم ايداع   1161 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب 

السجل الموافقه بإجماع الراء علي تصفيه الشركه و بهذا يتم وضع الشركه تحت التصفيه القرار الثاني الموافقه 

بإجماع الراء علي تعيين السيد /محمود مصطفي عبدالفتاح مصطفي28708100201371 مصرى  - مصفيا 

للشركه علي ان يقوم بكافه الجراءات

260 - جرافيتاس لب للخدمات اللكترونية Gravitas Lab   شركة سبق قيدها برقم    134450 قيدت فى 

18-04-2019 برقم ايداع   18233 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل الموافقة على وضع 

الشركة تحت التصفية- الموافقة على تعيين الستاذ /  جلل اسماعيل محمد جلل مصفي للشركة على أن يقوم بكل 

إجراءات التصفية .

رقم قومي / 28209248800498- وتكون مهام المصفى على النحو التالى :-

261 - ايه اتش يو الدولية للمقاولت العمومية والتوريدات   شركة سبق قيدها برقم    138379 قيدت فى 

07-08-2019 برقم ايداع   33217 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية 

اسم المصفي / هادى هانى محمد محمد عوضين

 رقم قومي 28909270100094 تاريخ الميلد 27 / 9 / 1989

 - مدة التصفية سنة ميلدية من تاريخ التأشير في السجل

 - مهام المصفي

 : وفاء ما علي الشركة من ديون
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262 - كيان للمفروشات والستائر   Cayan For Curtains Fabric   شركة سبق قيدها برقم    140371 

قيدت فى 30-09-2019 برقم ايداع   40971 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل مد مدة 

التصفية لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المؤشر به فى السجل التجارى وتنتهى فى 9 / 11 / 2023 قابلة 

للتجديد مع استمرار تعيين السيد الستاذ/ ابلنوب رمزى فكيه عطية مصفى للشركة 29705200101378

263 - آرت فيليدج ART VILLAGE   شركة سبق قيدها برقم    143874 قيدت فى 16-12-2019 برقم 

ايداع   53574 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل الموافقة علي وضع الشركة تحت 

التصفيةــ  الموافقة علي تعيين السيد/ مدحت محمد محمد مرسى  الجنسية مصري رقم قومي  

29109210102516  مصفي للشركة وتحديد مدة التصفية ستة أشهر من تاريخ التأشير بمحضر الجمعية في 

السجل التجاري .

264 - كليبيو Clipeo   شركة سبق قيدها برقم    148618 قيدت فى 23-03-2020 برقم ايداع   12762 

وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو

265 - الحلول الحديثة للتقنية الحديثة   شركة سبق قيدها برقم    158195 قيدت فى 08-12-2020 برقم ايداع   

46295 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة ومحو السجل التجارى للشركة

266 - بى أو إل للشحن 

POL   شركة سبق قيدها برقم    161472 قيدت فى 09-02-2021 برقم ايداع   6336 وفى تاريخ  

15-02-2023   تم محو - شطب السجل محو السجل وشطب وفسخ الشركة

267 - وليد لستصلح الراضى والثروة الحيوانية والسمكية )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    163123 

قيدت فى 10-03-2021 برقم ايداع   11573 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل مد مدة 

التصفية سنة من تاريخ التاشير فى السجل

268 - كواد للستشارات العقارية

 Quad   شركة سبق قيدها برقم    172509 قيدت فى 19-09-2021 برقم ايداع   43536 وفى تاريخ  

15-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الموافقة على تعيين السيد / احمد كمال الدين مصفيا للشركة . 

تعيين السيد / احمد كمال الدين زكى احمد عطاا على ان يقوم المصفى بجميع العمال التى تقتضيها التصفية 

وعلى وجه الخصوص  - مدة التصفية / سنة قابلة للتجديد

269 - كريبتن للتجارة و التوريدات  Krypten   شركة سبق قيدها برقم    172701 قيدت فى 2021-09-21 

برقم ايداع   44101 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين 

الستاذ / أحمد هاشم عبد العزيز هاشم 

رقم قومى 28803161403131 مصفى للشركة وتحديد مهامه 

وتتلخص فى التى : جرد ما للشركة من أموال وما عليها من إلتزامات - وفاء ما على الشركة من ديون

270 - ذا كومباس للحلول التسويقية The Compass   شركة سبق قيدها برقم    178434 قيدت فى 

23-12-2021 برقم ايداع   62774 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفيه - تعيين مصفى - 

نيرمين محمود رياض بكر للشركة - 39009171301617

271 - الخروج من العمل تحت مظلة القانون رقم 159 لسنة 1981 والعمل تحت مظلة القانون رقم 72 

لسنة2017   شركة سبق قيدها برقم    188499 قيدت فى 13-06-2022 برقم ايداع   37091 وفى تاريخ  

15-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - وتعيين السيد الستاذ / يوسف السيد محمد 

السيد والستاذ / إبراهيم محمد محفوظ محمد – مصفيا للشركة

272 - الفيروز لصناعه البويات والمواد اللصقه   شركة سبق قيدها برقم    1921 قيدت فى 1998-11-19 

برقم ايداع   5637 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل الموافقة على وضع الشركة تحت 

التصفية والسير فى اجراءات شطب قيدها من السجل التجارى نتيجة تعذر ممارسة الشركة لنشاطها .

2-الموافقة على تعيين السيد / حلمي حسن احمد ندا مصفيا للشركة على أن يقوم المصفى
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273 - ايجى بلنت EGY PLANT  ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم    28297 قيدت فى 2007-11-07 

برقم ايداع   22786 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين 

السيد / مجدى محمد محمد صفر عشه مصفيا  للشركة وله حق التوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والبنوك 

وصرف وايداع المبالغ الخاصة بالشركة وأيضا التوقيع على عقود البيع أمام كافة الجهات

274 - توينز للستثمار العقارى والسياحى واستصلح الراضى ومشروعات تنمية الثروة السمكية والحيوانية ش 

م م   شركة سبق قيدها برقم    31753 قيدت فى 15-04-2008 برقم ايداع   8064 وفى تاريخ  

16-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية لمدة سنة ميلدية من تاريخ التأشير بالسجل 

التجاري- تعيين السيد/ أحمد أحمد علي ناصف  )رقم قومي/ 25312050104393( مصفي للشركة.

- تمت الموافقة بالجماع علي تحديد مهام الستاذ/ أحمد أحمد علي ناصف المصفى

275 - الهليه للعمال البحريه رضا موسى محمد موسى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    40032 قيدت فى 

26-02-2003 برقم ايداع   561 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب الشركة من 

السجل التجارى

276 - المركز الدولى للستشارات الدارية والتنمية البشرية )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    69643 قيدت 

فى 14-11-2013 برقم ايداع   24259 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل عدم الستمرار 

في الشركة ووضعها تحت التصفية 

- مدة التصفية سنة تبدا من تاريخ التأشير بالسجل التجاري- 

تعيين الستاذ /محمود محمد بدير سيد بدير مصفي قانوني للشركة

277 - تيرا للنشاءات و الستثمار الصناعى و التجارة )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    84270 قيدت فى 

23-06-2015 برقم ايداع   18270 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل حل الشركة 

وتصفيتها تصفية نهائية وشطب ومحو والغاء قيد الشركة فى السجل التجارى

278 - محمود حسان امام وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    102710 قيدت فى 28-02-2017 برقم ايداع   

7599 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - 

وتعيين السيد / محمود حسان امام شحاته - مصفيا للشركة - رقم قومي 25807251600797

279 - المصريه الدنماركيه لتصنيع المواد الغذائيه )ايس مان(   شركة سبق قيدها برقم    106878 قيدت فى 

29-08-2004 برقم ايداع   5146 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل ملغاء فرع

280 - محمود عزازي احمد عبده و شريكه   شركة سبق قيدها برقم    109721 قيدت فى 17-09-2017 برقم 

ايداع   33983 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل محو السجل التجارى للشركة

281 - الوطنيه تكنولوجى NTC   شركة سبق قيدها برقم    113113 قيدت فى 22-11-2017 برقم ايداع   

45827 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين مصفى لها 

وتحديد مهمته واتعابه ومده التصفية - تمت الموافقة على وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد / سماح محمد 

مهدي محمد رقم قومى 27512088800047 مصفيا لها - 

ومهامه تكون

: 
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282 - الحياة للتطوير العقاري   شركة سبق قيدها برقم    114447 قيدت فى 20-12-2017 برقم ايداع   

51059 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد / 

ابراهيم كمال ابراهيم رضوان مصفي للشركة 

مدة التصفية ثلث سنوات

ويقوم المصفي بالعمال التية

1/وفاء ما على الشركة من ديون

2/ بيع مال الشركة منقول أو عقارا بأي طريق مناسبة

3 /تمثيل

283 - رويال زون للتسويق العقارى و ادارة المشروعات Royalzone   شركة سبق قيدها برقم    118794 

قيدت فى 15-03-2018 برقم ايداع   12899 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل قررت 

الجمعية العامة الغير عادية بالجماع علي وضع الشركة تحت التصفية بسبب سوء الحوال القتصادية

 - قررت الجمعية العامة غير عادية تعيين السيد / اسلم احمد محمد علي خاطر28202060102659 مصفي 

للشركة و

284 - كمبيو سيس للتكنولوجيا - د.مصطفي رافت وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم    122132 قيدت فى 

01-08-1998 برقم ايداع   8975 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو

285 - بيبى فاشون للتصنيع والتصدير   شركة سبق قيدها برقم    126541 قيدت فى 22-10-2018 برقم 

ايداع   44381 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد وشطب الشركة والغاؤها من 

السجل التجارى

286 - سباركل القاهرة Sparkle  ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم    131652 قيدت فى 2019-02-19 

برقم ايداع   7992 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه لمده سته 

اشهر تبدا من تاريخ التاشير بالسجل التجاري وتعيين السيد / عمرو على يوسف على يوسف رقم قومي 

28208250200671 والسيده / ناريمان حامد عبد ا محمد خليفه رقم قومي 28208091400745 مصفين 

للشركة

287 - نبيل محمودمحمد موسى الشوربجى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    136017 قيدت فى 

09-06-2019 برقم ايداع   23887 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل محو السجل التجارى 

للشركة

288 - أون تايم للتصدير   شركة سبق قيدها برقم    141367 قيدت فى 22-10-2019 برقم ايداع   44687 

وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل محو السجل التجارى

289 - نيوواى لمستلزمات السلمة المرورية والستثمار العقارى New Way   شركة سبق قيدها برقم    

147275 قيدت فى 20-02-2020 برقم ايداع   8335 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل 

وضع الشركة تحت التصفية  - وتعيين السيد / احمد محمد عبدالعزيز مصفي للشركة

290 - بيبى فاشون للتصنيع والتصدير   شركة سبق قيدها برقم    161098 قيدت فى 01-02-2021 برقم 

ايداع   4973 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد وشطب الشركة والغاؤها من 

السجل التجارى

291 - ايدن ويلنس للرياضة EDEN WELLNESS )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    164851 قيدت 

فى 11-04-2021 برقم ايداع   17351 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة 

تحت التصفية - وتعيين السيد / حسن محمد صلح الدين عداس مزيونه - مصفي عام للشركة بأتعاب في حدود 

2000 جم فقط  الفان جنيه مصري ل غير
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292 - فالي وير للحلول البرمجية Valley Ware   شركة سبق قيدها برقم    174703 قيدت فى 

27-10-2021 برقم ايداع   50415 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفيه - 

تم تعيين الستاذ / هشام رضا مصطفى محمد عياد مصفي للشركة بدون اتعاب 

تم تحديد مدة التصفية سنه من تاريخ التاشير في السجل التجاري - 

يقوم المصفى بجميع العمال التى تقتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص :

293 - عبد القادر عبد التواب محمود سودان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    29324 قيدت فى 

26-12-2007 برقم ايداع   26422 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل محو وشطب قيد 

الشركة من السجل التجارى

294 - رويال فاشون للتجارة والستثمار ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم    38324 قيدت فى 2009-04-19 

برقم ايداع   7947 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى

295 - او اهـ اس اهـ ايجيبت OASA EGYPT   شركة سبق قيدها برقم    57463 قيدت فى 

27-03-2012 برقم ايداع   6702 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية - تعيين مصفى للشركة السيد / نادى ناروز واسيلى سليمان - رقم قومى - 25706200103135 - مدة 

التصفية سنة

M . H FOR TRADING AND SUPPLIES  296 - أم أتش للتجارة و التوريدات المحدودة

LIMITED )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    60375 قيدت فى 05-09-2012 برقم ايداع   18171 وفى 

تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة تصفية نهائية وبذلك يتم محو القيد من السجل 

التجارى

297 - اى بى اس تكنولوجى E P S TECHNOLOGY   شركة سبق قيدها برقم    60579 قيدت فى 

17-09-2012 برقم ايداع   19015 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل مد مدة تصفية 

الشركة الى 12 شهرا أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقة 22 / 2 / 2022

298 - جماكس ايجيبت Gmax Egypt )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    62968 قيدت فى 

26-12-2012 برقم ايداع   27632 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من 

السجل التجارى وبذلك يمحى الفرع

299 - زاج للستشارات التسويقيةZAG )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    63598 قيدت فى 

23-01-2013 برقم ايداع   1795 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية - تعيين السيد الستاذ/ كريم حلمى حسن ابراهيم عامر - مصفيا للشركة - مصري - مواليد 1979/10/6 

- رقم قومى 27910068800615

300 - بلو بلنت للمقاولت والتوريدات العامه ) BPC ( Blue Planet Company )ش.ذ.م.م(   شركة 

سبق قيدها برقم    68983 قيدت فى 03-10-2013 برقم ايداع   21285 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو 

- شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى

301 - المصرية الفريقية للمنتجات الورقية - فينوس VENOUS   شركة سبق قيدها برقم    80033 قيدت فى 

08-02-2015 برقم ايداع   3289 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية وتعيين السيد /احمد سعيد محمد محمد رقم قومى 28620101413116 مصفى قانونى للشركة وتحديد 

اتعابة على ان يتم التصفية خلل ثلث سنوات من التاشير بالسجل التجارى - يقوم المصفى بجميع العمال التى 

تقتضيها التصفية

302 - طاقة الحياة اكاديمي   شركة سبق قيدها برقم    86983 قيدت فى 15-10-2015 برقم ايداع   28582 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وذلك نتيجة للخسائر المتكررة 

وتحديد مدة التصفية عام تبدأ من تاريخ التأشير في السجل التجاري .

تعيين الستاذة / مها عبد الحميد محمد البسيوني - مصفى للشركة -

علي ان يقوم المصفي بجميع اعمال التصفية الشركة
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303 - كوست ايجيبت جيرمنى QUEST EGYPT GERMANY   شركة سبق قيدها برقم    87892 

قيدت فى 16-11-2015 برقم ايداع   32731 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع 

الشركة تحت التصفية - تعيين المصفى السيد / نادى ناروز واسيلى سليمان - رقم قومى - 25706200103135 

- مدة التصفية سنة

304 - خالد ابراهيم الدسوقى محمدفراج وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    89271 قيدت فى 2015-12-30 

برقم ايداع   37874 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى

305 - ال. ام. دى انتربريز للستثمار السياحى   شركة سبق قيدها برقم    91464 قيدت فى 2016-03-08 

برقم ايداع   7846 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة ومحو قيد الشركة من 

السجل التجارى

306 - ال. ام. دى انتربريز للستثمار السياحى   شركة سبق قيدها برقم    91464 قيدت فى 2018-01-17 

برقم ايداع   2756 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو

307 - شركة فورتيه سبورتس Forte Sports   شركة سبق قيدها برقم    96316 قيدت فى 2016-08-18 

برقم ايداع   25814 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى

308 - اس ايه .ام ايه .ار ايه SA.MA.RA   شركة سبق قيدها برقم    104309 قيدت فى 2017-04-06 

برقم ايداع   12809 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل الموافقة بالجماع على تصفية الشركة 

ومحو قيد الشركة من السجل التجارى

309 - صمويل نايت Samuel Knight   شركة سبق قيدها برقم    110164 قيدت فى 01-10-2017 برقم 

ايداع   35941 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين / منه 

ا ابراهيم محمد محمد الليثى - رقم قومى 29411200104225 - وضع الشركة تحت التصفية لمدة 6 اشهر

310 - فارم ايجيبت للستثمار الزراعى   شركة سبق قيدها برقم    111107 قيدت فى 23-10-2017 برقم 

ايداع   39676 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة ومحو قيد الشركة من 

السجل التجارى

311 - الستشاريون التقنيون   شركة سبق قيدها برقم    124077 قيدت فى 12-08-2018 برقم ايداع   

34543 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو

312 - ار دى انترناشيونال التجارية RD International Trading Company   شركة سبق قيدها برقم    

133200 قيدت فى 24-03-2019 برقم ايداع   13532 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل 

أول :  مد فترة التصفية للشركة لمده عامين ميلدي تبدأ من 4 /4 /2023 و تنتهي في 3 /4 /2025 .

313 - شركه ارتوك اوتو للتجاره المحدوده   شركة سبق قيدها برقم    137622 قيدت فى 13-02-1995 برقم 

ايداع   1032 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - 

تعيين مصفي للشركة

 السيد / تامر ماهر حسن سليط رقم قومي 28108270100512

 ووافقت الجمعية العامة على ان تكون مدة التصفية سنه من تاريخ التاشير فى السجل التجارى

314 - كتاب صوتى للنشر والتوزيع KITAB SAWTI   شركة سبق قيدها برقم    144132 قيدت فى 

22-12-2019 برقم ايداع   54485 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل اول : الموافقة علي 

وضع الشركة تحت التصفية والسير في اجراءات شطبها من السجل التجاري

315 - نبيل محمودمحمد موسى الشوربجي وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    145153 قيدت فى 

13-01-2020 برقم ايداع   1499 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو

316 - الرباعى للتجارة العامة   شركة سبق قيدها برقم    156287 قيدت فى 28-10-2020 برقم ايداع   

39397 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل 1 - وضع الشركة تحت التصفية اختياريا  .2- 

تعيين السيد الستاذ / محمد خليل حلمي خليل -الرقم القومي: 28406152102773 مصفي القانوني للشركة - 

يقوم المصفى بكافة أعمال التصفية طبقا  للمادة 145 من القانون رقم 159لسنه 1981م ولئحته
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317 - جورجيس للدعاية والعلنGorgeous   شركة سبق قيدها برقم    163751 قيدت فى 

22-03-2021 برقم ايداع   13671 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل مد مدة وضع الشركة 

تحت التصفية لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقة المؤشر بها فى  السجل التجاري

318 - تفصيلة Tafsila   شركة سبق قيدها برقم    168467 قيدت فى 06-07-2021 برقم ايداع   30967 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل محو وتصفية الشركة تصفية نهائية وبذلك يمحى القيد فى 

السجل التجارى

319 - سينيت للشطرنج SENET CHESS   شركة سبق قيدها برقم    170053 قيدت فى 2021-08-04 

برقم ايداع   35373 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه وقرار 

السيد /احمد يوسف هداية محمد حسب اتخاذ القرارات التية وضع الشركه تحت التصفيه 

تعيين الستاذ /محمود عبد ا عبد الجيد الطنطاوي مصفي الشركه ويحمل رقم قومي28201101607632

320 - برونزاج بيوتى Bronzag Beauty   شركة سبق قيدها برقم    180682 قيدت فى 2022-02-02 

برقم ايداع   6238 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين 

الستاذة / سمر شافعى محمد عبدالوهاب مصفى للشركة . 1 - وفاء ما على الشركة من ديون . 2 - بيع مال الشركة 

منقول او عقارا بالمزاد العلنى او باية طريقة معينة اخرى ما لم ينص فى وثيقة تعين المصفى على

Egyptian Chinese  International  321 - الشركة المصرية الصينية العالمية للستثمار التجارى

Commercial Investment Company   شركة سبق قيدها برقم    183385 قيدت فى 2022-03-17 

برقم ايداع   17094 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين 

السيده / ساره رضا احمد محمد سرور رقم قومى 29903251601789 مصفيا للشركة والقيام باعمال التصفية 

على ان تكون مدة التصفية سنه

322 - مركز مايف للتجميل mayve   شركة سبق قيدها برقم    186133 قيدت فى 27-04-2022 برقم ايداع   

26221 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو لتصفية الشركة تصفية نهائية

323 - اس ايه ام الهندسية للمقاولت S . A . M   شركة سبق قيدها برقم    9107 قيدت فى 2002-10-13 

برقم ايداع   4877 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو

324 - مشاريع للتطوير العمرانى والتسويق العقارى   شركة سبق قيدها برقم    25694 قيدت فى 

11-07-2007 برقم ايداع   13603 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية من 

تاريخ انتهاء المدة السابقة بالسجل التجارى وحتى 2024/12/31

325 - تراست جروب للتجارة والتوزيع Trust group Trading and Distrbution ش ذ م م   شركة 

سبق قيدها برقم    34797 قيدت فى 24-09-2008 برقم ايداع   20556 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو 

- شطب السجل الموافقة على محو قيد الشركة من السجل التجارى

326 - أبس باترولز لستشارات الحاسب الليAPPS PATROLS   شركة سبق قيدها برقم    55456 

قيدت فى 14-12-2011 برقم ايداع   23982 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل محو قيد 

الشركة من السجل التجارى

327 - هوت سبوت للدعاية والعلن )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    73007 قيدت فى 2014-04-07 

برقم ايداع   8389 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين 

الستاذ/ عادل نجدي شحاته - ويحمل بطاقه رقم قومي 28502172402551 - مصفي للشركة لمدة سنه ميلدية

328 - انوفيشن للستشارات العلمية Innovation PR  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    75359 قيدت 

فى 22-07-2014 برقم ايداع   17634 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة 

تصفية نهائية وبذلك يمحى القيد

329 - محمد عبد الرحيم عبد الفتاح وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    79803 قيدت فى 29-01-2015 برقم 

ايداع   2494 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو
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330 - تيرا ويفز لنظمة الشبكات  TERA WAVES NETWORKS   شركة سبق قيدها برقم    83862 

قيدت فى 10-06-2015 برقم ايداع   16860 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل الـقرار 

الول 

وافقت الجـمعية العامة غـير العـادية بالجـماع على وضـع شـركة تيراويفز لنظمة الشبكات) ش.م.م ( تحت 

التصفية اعتبارا من 30 /11 /2022 ومدة التصفية سنتين من تاريخ التأشير بالسجل التجارى وإتخاذ كافة 

الجراءات

331 - شركة ايه زون للصناعات الهندسيه   شركة سبق قيدها برقم    92918 قيدت فى 24-04-2016 برقم 

ايداع   13452 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل محو السجل التجارى وشطبة بشكل نهائى

332 - بيبي كيو سوريا )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    93837 قيدت فى 23-05-2016 برقم ايداع   

16494 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد وشطب الشركة والغاؤها من السجل 

التجارى

333 - ايمن سمير ناشد شنوده وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    106926 قيدت فى 20-06-2017 برقم ايداع   

22358 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - وتعيين السيد / 

فادي سعد ا عطيه - مصفيا  قانونيا  للشركة - وتكون مدة التصفية خلل عام من تاريخ التأشير بالسجل التجاري

334 - هايب ستوديو HYPE Studio   شركة سبق قيدها برقم    115907 قيدت فى 21-01-2018 برقم 

ايداع   3264 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل الموافقة على وضع الشركة تحت التصفية - 

الموافقة على تحديد مدة التصفية على ان تكون سنة من تاريخ التاشير بالسجل التجارى - الموافقة على تعيين السيد 

/ جون غالى حنا عبد الملك مصفى للشركة وتحديد اختصاصاته فيما يلى :

335 - حصرى للشحن الدولى   شركة سبق قيدها برقم    116598 قيدت فى 05-02-2018 برقم ايداع   

5627 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو

336 - راجاتسي للمطاعم والكافيهات   شركة سبق قيدها برقم    118035 قيدت فى 04-03-2018 برقم ايداع   

10508 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تمت الموافقة باجماع السادة الحضورعلى تعيين 

الستاذة/ نهير شريف محمد عبد السلم

29302088800503 ) مصفيا للشركة ( على ان يقوم المصفى بجميع العمال التى تقتضيها التصفية على وجه 

الخصوص:-

الوفاء

337 - جلوبال تريد ليمتد للتوريدات   شركة سبق قيدها برقم    119501 قيدت فى 02-04-2018 برقم ايداع   

15486 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو للتصفية النهائية

338 - مون ليت للتسويق السياحى   شركة سبق قيدها برقم    123784 قيدت فى 05-08-2018 برقم ايداع   

33365 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل محو السجل التجارى وشطبة بشكل نهائى

339 - ريفى للتجاره العامه   شركة سبق قيدها برقم    125773 قيدت فى 02-10-2018 برقم ايداع   41325 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه وتعين السيد عبد ا فوزي 

عبد ا مصفي قانوني للشركه رقم قومي 28110300104237 وفاء ما على الشركه من ديون بيع مال الشركه 

منقول او عقارا  بالمزاد العلني او بأيه طريقه اخرى تمثل الشركه امام القضاء وقبول

340 - الكنديه ايكوتك للتجارة CANADIAN ECOTECH   شركة سبق قيدها برقم    137638 قيدت فى 

18-07-2019 برقم ايداع   30294 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية - تعيين السيد / انور شربة دانيال خليل - مصفي للشركة - 25002012601015

411 - فور انرجى جلوبال * ENERGY GLOBAL 4   شركة سبق قيدها برقم    95256 قيدت فى 

18-07-2016 برقم ايداع   21906 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل محو الشركة من 

السجل التجارى
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341 - جرش للستثمار العقارى   شركة سبق قيدها برقم    139257 قيدت فى 05-09-2019 برقم ايداع   

36731 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل * يتم وضع الشركه تحت التصفيه * 

تعين الستاذ / خالد جابر احمد كمصفي للشركه و تم تحديد مهامه في القيام بتصفيه الشركه و انهاء جميع 

الجراءات المتعلقه بلشركه و تصفيتها

حيث يتم تحديد مهام المصفي علي النحو التالي :

342 - الجملة دوت كوم   شركة سبق قيدها برقم    139517 قيدت فى 12-09-2019 برقم ايداع   37875 

وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو لتصفية الشركة تصفية نهائية

343 - فاست ديلز FAST DEALS   شركة سبق قيدها برقم    145511 قيدت فى 19-01-2020 برقم 

ايداع   2533 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفيه 

- تعيين السيد / مصطفى ابراهيم جمعه عثمان - مصفى للشركة

   FOOD WORLD FOR OPERATING RESTAURANTS 344 - عالم الكل لتشغيل المطاعم

شركة سبق قيدها برقم    164165 قيدت فى 29-03-2021 برقم ايداع   14978 وفى تاريخ  2023-02-20   

تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين الستاذة / نوران عمرو محمد عليوه رقم قومي 

28908030102921 مصفية للشركة وتتولي سيادتها اعتبارا من تاريخ التأشير بالسجل التجاري كافه 

الحتصاصات القانونية التي تمكنها من تصفية الشركة

345 - هايف تريدينج Hive Trading   شركة سبق قيدها برقم    164675 قيدت فى 07-04-2021 برقم 

ايداع   16775 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - 

تعيين السيد / محمد ايهاب محمد محمد - رقم قومي 29405051400959

 - والسيد / احمد محمد جمال مظلوم - رقم قومي 27604070103511

- كمصفيين للشركة )مجتمعين او منفردين(

346 - إيليت للستثمار الرياضى . )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    167125 قيدت فى 09-06-2021 برقم 

ايداع   25625 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع شركة إيليت للستثمار الرياضي 

وهي شركة مساهمة طبقآ للقانون رقم 159 لسنة 1981 تحت التصفية 

-تعين السيد / عمر عبدالعزيز عبد الفتاح ابو سمرة  مصفي للشركة 

- وتحديد أتعاب المصفي علي أن تكون ) 500 جنيهآ ( شهريآ

- وضع

347 - مينا ملك ميلد خليل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    173201 قيدت فى 29-09-2021 برقم ايداع   

45661 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه - 

اسم المصفي مينا ملك ميلد خليل 

رقم قومي 28604280101719

- مده التصفيه سنتين من تاريخ التاشير بالسجل التجاري

348 - قرنى عمر احمد محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    173628 قيدت فى 06-10-2021 برقم ايداع   

47128 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة تصفية نهائية ومحو قيدها من 

السجل التجارى

Societe Agohees A conslaure Schindlar  349 - الشركة العربية للمصاعد شندلر مصر ش م م

egutiam agal elenetove conerepys egypt S.A.F   شركة سبق قيدها برقم    174055 قيدت 

فى 31-12-1975 برقم ايداع   14706 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل الموافقة على مد 

اجل التصفية حتى 2023/6/30 او انتهاء اعمال التصفية ايهما اقرب
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350 - سيجنتشر فود لدارة المطاعمSignature Food   شركة سبق قيدها برقم    180780 قيدت فى 

06-02-2022 برقم ايداع   6737 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت 

التصفيــه 

- تعيين السيد / فارس أحمد أكمل حلمي جبران ) مصفي للشركه ( - تحديد مدة التصفيـه عام تبدا من تاريخ التأشير 

في السجل

351 - الشهد لداره المراكز التجاريه   شركة سبق قيدها برقم    181428 قيدت فى 16-02-2022 برقم ايداع   

9945 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفيه - تعيين السيد / احمد 

صالح حسين حماد - مصفي للشركة - 26501071200911

352 - مقشة لخدمات النظافة MAQASHA FOR SERVICES   شركة سبق قيدها برقم    190087 

قيدت فى 19-07-2022 برقم ايداع   44713 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل أول: 

الموافقة على وضع الشركة تحت التصفية اعتبارا من تاريخ 31 /1 /2023.

ثانيا: الموافقة على تعيين السيد الستاذة/ ضحى جمعه محمد بهاء الدين عرفان - مصفيا  للشركة - الرقم القومي: 

 .28808052100286

وتكون مهمة المصفى كالتالي:

353 - فاكت للتسويق العقارى ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم    28673 قيدت فى 25-11-2007 برقم ايداع   

24124 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل 1 : تمت الموافقة بالجماع على وضع الشركة 

تحت التصفية . 

2 : تمت الموافقة بالجماع على تعيين السيد / هيثم عادل يوسف محمود ـــ مصري الجنسية ــــمواليد 

24/1/1985 ـــ بطاقة رقم قومي رقم 28501241402953  كمصفى للشركة

354 - ماركو فيلو للستشارات الهندسية ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم    29344 قيدت فى 2007-12-27 

برقم ايداع   26536 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل بوضع الشركة تحت التصفية لمدة )6 

اشهر( من تاريخ التاشير بالسجل التجاري وكذلك بتعين السيد / رؤوف عزمي موسي غبر مصفي للشركة - 

وتحديد مهامه طبقا للمادة 145 من ق 159 

-وفاء ما علي الشركه من ديون

-تمثيل الشركه امام القضاء

355 - الشركة العربية للهندسة والمقاولت ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم    31219 قيدت فى 

24-03-2008 برقم ايداع   6258 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل محو الشركة وشطبها 

من السجل التجارى

356 - ماركاتو العالمية للمطاعم ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم    48952 قيدت فى 04-11-2010 برقم 

ايداع   24154 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تحديد مدة 

التصفية على ان تكون سنة من تاريخ  التاشير بالسجل التجارى

357 - جماكس ايجيبت Gmax Egypt )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    62968 قيدت فى 

03-04-2017 برقم ايداع   12172 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل

358 - ماسترز العالمية للستشارات )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    66652 قيدت فى 2013-05-29 

برقم ايداع   12248 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجاري 

لنتهاء اعمال التصفية

359 - ميكستا ايجيبت للتنمية العمرانية والفندقية ش م م   شركة سبق قيدها برقم    71917 قيدت فى 

23-02-2014 برقم ايداع   4408 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع
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360 - كريتيف للتجارة اللكترونيةCREATIVE MEDIA   شركة سبق قيدها برقم    105181 قيدت فى 

04-05-2017 برقم ايداع   15927 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية : 

قررت الجمعية العامة الغير عادية بالجماع علي وضع الشركة تحت التصفية بسبب سوء الحوال القتصادية 

- قررت الجمعية العامة الغير عادية تعيين السيد / احمد علي رضوان احمد  27704138800571مصفي 

للشركة

361 - اس ا اكسبلوريشن )مصرS A Exploration )Egypt( Llc )   شركة سبق قيدها برقم    106229 

قيدت فى 30-05-2017 برقم ايداع   19682 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع 

الشركة تحت التصفية

362 - تراينجلز TRIANGLES   شركة سبق قيدها برقم    106522 قيدت فى 07-06-2017 برقم ايداع   

20782 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل 1_وضع الشركة تحت التصفيه 

2_تحديد مدة التصفيه سنه تبدأ من تاريخ التأشير بها في السجل التجاري

3_ تعيين السيد/عمرمصطفي محمد فهمي ورقمه القومي 28304068800077مصفيا للشركه

363 - ادفايس للدعاية و العلن AD-VICE   شركة سبق قيدها برقم    125616 قيدت فى 2018-09-27 

برقم ايداع   40668 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين 

السيد / حسن فكرى حسن عثمان - 28107110103217 - مصفيا للشركة - على ان تكون مدة التصفية لمدة عام 

من تاريخ التاشير فى السجل

364 - دلة المنخفض للستصلح الزراعي   شركة سبق قيدها برقم    144324 قيدت فى 25-12-2019 برقم 

ايداع   55151 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو

365 - ارتش للتجارة والتكنولوجيا ARTSH TRADING AND TECHNOLOGY   شركة سبق قيدها 

برقم    151894 قيدت فى 06-08-2020 برقم ايداع   24146 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب 

السجل وضع الشركة تحت التصفية

 تعيين الستاذ عامر رمضان توفيق شعبان رقم قومي28303170101977 مصفيا  للشركة

مدة التصفية سنة واحدة تبدأ من تاريخ التأشير على السجل

366 - عبد اللطيف محمد صالح طباع رجله وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    159405 قيدت فى 

28-12-2020 برقم ايداع   50245 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو لتصفية 

الشركة تصفية نهائية

367 - ران انكو لتجاره الجمله و التجزئه 

 RAN ONCO   شركة سبق قيدها برقم    161064 قيدت فى 01-02-2021 برقم ايداع   4764 وفى 

تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو

368 - أويل تو ام للخدمات البترولية Oil 2 M   شركة سبق قيدها برقم    172662 قيدت فى 2021-09-21 

برقم ايداع   44062 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو

369 - شركه اسكورت   شركة سبق قيدها برقم    12785 قيدت فى 13-03-2005 برقم ايداع   1816 وفى 

تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين الستاذ / معتز جمال أحمد 

عواد . مصرى الجنسية – رقم قومى 28908101403332 مصفيا  قانونيا  لها وتحديد مدة التصفية ثلثة سنوات 

اعتبارا  من التاشير بهذا القرار فى السجل التجارى . 

يقوم المصفى بجميع

370 - الشركه المصرية الكنديه للمطاعم )سمارت فودز(   شركة سبق قيدها برقم    15487 قيدت فى 

07-07-2005 برقم ايداع   9391 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل
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371 - الشركه المتحده لصناعه العبوات الكرتونيه يوني كرتون ومؤيد قاسم شكرجي وشريكه سعد جورج الياس 

ونصير فردريك فيضى   شركة سبق قيدها برقم    28482 قيدت فى 07-09-1996 برقم ايداع   4054 وفى 

تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل بموجب اصل خطاب الهيئة فى 14 / 02 / 2023 وصورة 

خطاب الدارة العامة للقضايا بجهاز تنمية التجارة الداخلية برقم 77 فى 05/ 02 / 2023 بموجب حكم المحكمة 

الصادر فى الدعوى رقم 2801 لسنة 2020 إقتصادى القاهرة والمؤرخ فى 22 / 02 / 2021

372 - اسلم للنقل المبرد للبضائع والثلجات)محمد سعيد عبدالسلم وشركاه(   شركة سبق قيدها برقم    33273 

قيدت فى 15-11-2006 برقم ايداع   17497 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد

373 - السلم للنقل المبرد للبضائع والثلجات )محمد سعيد عبد السلم وشركية ( شركة تضامن   شركة سبق 

قيدها برقم    33273 قيدت فى 15-11-2006 برقم ايداع   33273 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - 

شطب السجل محو القيد

374 - السلم للنقل المبرد للبضائع والثلجات )محمد سعيد عبد السلم وشركية ( شركة تضامن   شركة سبق 

قيدها برقم    33273 قيدت فى 16-11-2006 برقم ايداع   17608 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - 

شطب السجل محو القيد

375 - السلم للنقل المبرد للبضائع والثلجات )محمد سعيد عبد السلم وشركية ( شركة تضامن   شركة سبق 

قيدها برقم    33273 قيدت فى 15-11-2006 برقم ايداع   17498 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - 

شطب السجل محو القيد

376 - البحر الحمر للحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم    60985 

قيدت فى 04-10-2012 برقم ايداع   20618 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع 

الشركة تحت التصفيه - تعيين الستاذ / عاطف محمد سيد محمود ) مصفي للشركة ( - 

تم تحديد مدة التصفية سنه من تاريخ التاشير في السجل التجاري

377 - الشركة المصرية لتكنولوجيا صناعة المواسير و لوازمها ) بولى تك - وايت تك ( خالد ابو بكر عسران 

محمود و شركاه شركة توصية بسيطة   شركة سبق قيدها برقم    63089 قيدت فى 01-01-2013 برقم ايداع   

31 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو

378 - شجر الليمون للمطاعم )ش.م.م( The Lemon Tree For Restaurants   شركة سبق قيدها برقم    

72743 قيدت فى 27-03-2014 برقم ايداع   7444 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل 

التوقف عن ممارسه الشركه للنشاط - وضع الشركه تحت التصفيه – تعيين السيد / توفيق احمد توفيق مصفيا 

للشركه وتحديد مهامه واتعابة وتحديد مدة التصفية فى سنه من تاريخ التاشير فى السجل التجارى.ويقوم المصفى 

بجميع العمال التى تقتضيها

379 - الروزلور للستيراد والتصدير )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    77450 قيدت فى 2014-10-30 

برقم ايداع   25842 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى

380 - اس باك كونسيلتنس S PAAC Consultants )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    78544 قيدت 

فى 11-12-2014 برقم ايداع   29986 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل مد مدة تصفيه 

الشركة لمدة عام  لتصبح مدة التصفية سنه من انتهاء المدة السابقة 9 /1 /2023 الى 8 /1 /2024

381 - شركه صناعات مصر لدارة المشروعات   شركة سبق قيدها برقم    89636 قيدت فى 2016-01-12 

برقم ايداع   1095 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو

382 - عبد القادر محمود عبد القادر و شريكه   شركة سبق قيدها برقم    90165 قيدت فى 27-01-2016 برقم 

ايداع   2837 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل عين مصفي بالشركة حمدي عبد الحميد عبد 

اللطيف النحاس ومهنته محاسب ومحل إقامته مركز اشمون ومهامه وفاء ما علي الشركه من ديون 

تمثيل الشركة أمام القضاء وقبول الصلح والتحكيم 

بيع مال الشركة منقول أو عقارا بالمزد العلني أو بايه
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383 - بوبوب للدعايه و العلن                POPUP ADVERTISING AGENCY   شركة سبق 

قيدها برقم    90736 قيدت فى 16-02-2016 برقم ايداع   5131 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - 

شطب السجل أمر محو لنتهاء اعمال التصفية

384 - عبد القادر محمود عبد القادر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    91679 قيدت فى 15-03-2016 برقم 

ايداع   8704 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل شطب الشركة المذكورة من السجل التجارى

385 - سعد حسن عبد الجليل و شريكتة   شركة سبق قيدها برقم    91761 قيدت فى 17-03-2016 برقم ايداع   

903 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية تعيين السيد / رمزى 

كامل محمد محمد حسن مصفيا للشركة والقيام باعمال التصفية على ان تكون مدة التصفية سته اشهر من تاريخ 

التأشير بالسجل التجارى

386 - شركة ام اند اى جى للستيراد و التجاره   شركة سبق قيدها برقم    94622 قيدت فى 2016-06-20 

برقم ايداع   19573 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة نهائيا ومحو السجل 

التجارى

387 - ايربان ديشيز URBAN DISHES   شركة سبق قيدها برقم    103435 قيدت فى 2017-03-15 

برقم ايداع   9767 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تكون 

مدة التصفية ) سنة ( تبدأ من تاريخ التأشير بالسجل التجاري

 - تم تعيين السيد/ محمد نذير مرزوق حسين مصفي للشركة الجنسية مصري بطاقة رقم قومي 

28005090102513

388 - برنسيس للتصنيع والتصدير   شركة سبق قيدها برقم    110974 قيدت فى 22-10-2017 برقم ايداع   

39215 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو

389 - شركة مايكاوا إيجبت   شركة سبق قيدها برقم    115687 قيدت فى 16-01-2018 برقم ايداع   2501 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل التصفية النهائية ومحو قيد الشركة من السجل التجارى

390 - هيلث بلس Plus Health   شركة سبق قيدها برقم    117138 قيدت فى 14-02-2018 برقم ايداع   

7514 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى

391 - اعراب جروب للمقاولت العمومية والتشطيبات   شركة سبق قيدها برقم    118515 قيدت فى 

12-03-2018 برقم ايداع   11966 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية والبدء فى اتخاذ اجراءات التصفية 

على ان يكون مدة التصفية سنتين من تاريخ التاشير بالسجل التجارى وان تتوقف ادارة الشركة عن ممارسة كافة 

السلطات الممنوحة لها اعتبارا من هذا التاريخ

392 - صمود السعودية للنشاءات وادارة المشروعات الصناعية SOMOUD LIMITED CO   شركة سبق 

قيدها برقم    121683 قيدت فى 31-05-2018 برقم ايداع   24334 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - 

شطب السجل أمر محو

393 - البركه المتحدة للتجارة ELBaraka united Trading   شركة سبق قيدها برقم    125241 قيدت فى 

19-09-2018 برقم ايداع   39256 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية - 

وقد وافق الحاضرون بالجماع على تعيين السيد / أحمد محمد فتحى رجب رقم قومي 28208200107891 

مصفى للشركة ـ تحديد مهام المصفى

394 - فارماسيست   شركة سبق قيدها برقم    143566 قيدت فى 10-12-2019 برقم ايداع   52506 وفى 
تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد من السجل لتصفية الشركة نهائيا 

395 - سمارت بيلرز لتكنولوجيا المعلومات SMART PILLARS ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم    

148071 قيدت فى 05-03-2020 برقم ايداع   10861 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل 

أمر محو
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396 - يالو تيب ستوديوز              Yellow Tape Studios   شركة سبق قيدها برقم    148336 قيدت 

فى 11-03-2020 برقم ايداع   11721 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل الموافقة علي 

محو قيد الشركة من السجل التجاري

397 - بريمير للمقاولت والتوكيلتPremier   شركة سبق قيدها برقم    150108 قيدت فى 2020-06-24 

برقم ايداع   18482 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو

398 - كيتشن كو للتوريدات العموميه 

KITCHEN CO   شركة سبق قيدها برقم    158079 قيدت فى 07-12-2020 برقم ايداع   45961 وفى 

تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه واتخاذ الجراءات اللزمه لذلك - 

الموافقه على ان تكون مده التصفيه خمس سنوات من تاريخ التاشير بالسجل التجارى - الموافقه على تعيين كل من 

الستاذ / سيف احمد سعيد محمد رقم قومى 29009180101736 مصفيا للشركة

399 - فايل 99 ماركتينج سيليوشن FILE      99 MARKETING SOLUTIONS   شركة سبق قيدها 

برقم    163805 قيدت فى 23-03-2021 برقم ايداع   13905 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب 

السجل اول : وضع الشركة تحت التصفية . ثانيا : تعيين السيد الستاذ / جون فؤاد منصور مصفى للشركة تاريخ 

ميلد 24 /01 /1983 رقم قومى 28301241700319 . مصرى . ثالثا : يقوم المصفى بــ : 1- وفاء ما علي 

الشركة من ديون . 2 – بيع مال الشركة

Jukadi.Com For Management and  400 - : جوكادى دوت كوم للدارة والتسويق السياحى

Tourism Marketing   شركة سبق قيدها برقم    172231 قيدت فى 13-09-2021 برقم ايداع   42661 

وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين السيد الستاذ / كيرلس 

عادل سمعان سرجيوس رقم قومى 28906202703377 كمصفى قانونى للشركة

401 - مون إجينسى لنتاج المحتوى اللكترونى MOON AGENCY   شركة سبق قيدها برقم    172529 

قيدت فى 19-09-2021 برقم ايداع   43556 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع 

الشركة تحت التصفية 

- تكون مده تصفية الشركة 6 شهور تبدأ من تاريخ التأشير في السجل التجاري. 

- تعين الستاذة / منه ا محمد عبدالرحمن علي السيد - مواليد 25/01/ 1989 – رقم قومي 

28901250101301 – مدير وشريك مصفيا  للشركة

402 - كهرباء للتجاره اللكترونيه   شركة سبق قيدها برقم    176383 قيدت فى 21-11-2021 برقم ايداع   

55830 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية اعتبارا من 

2023/2/1 - ولمده ثلثة اعوام قابله للتجديد من تاريخ التاشير بالسجل التجارى - تعيين السيد/ عمرو أحمد فؤاد 

محمود – 27308150100255 -  مصفى للشركه

403 - فل فينجيرز للمطاعم والكافيهاتFull Fingers   شركة سبق قيدها برقم    178175 قيدت فى 

20-12-2021 برقم ايداع   61915 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية 

- تعيين السيد / ابانوب ناصر صبحى شنوده - مصفيا  للشركة - رقم قومى / 29403130100194

404 - فيرست تريد للستشارات التكنولوجية 

First Trade Technology Consulting   شركة سبق قيدها برقم    178921 قيدت فى 2022-01-02 

برقم ايداع   258 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل 1- وضع الشركة تحت التصفية والبدء 

في إتخاذ كافة الجراءات اللزمة لذلك . 2- مدة التصفية خلل عام تبدأ من تاريخ التأشير في السجل التجاري .

3- تعيين السيد / مايكل موسي فرج حنس  – رقم قومي :27905040100592  مصفيا  عاما  للشركة –

405 - برايت ليفينج للتجاره ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم    19432 قيدت فى 29-06-2006 برقم ايداع   

9655 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية للشركة من نهاية المدة السابقة الى 

2025/12/31
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406 - اثمار للستثمار العقارى والتجارى ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم    25085 قيدت فى 2007-06-06 

برقم ايداع   11016 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة تصفية نهائية ومحو 

قيد الشركةمن السجل التجاري نهائيا

407 - شركه الوسام للتجاره والبناء الحديث   شركة سبق قيدها برقم    25786 قيدت فى 28-06-1995 برقم 

ايداع   2686 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل الموافقة على تجديد مدة التصفية لمدة خمسة 

اعوام اخرى تبدأ من تاريخ انهاء مدة التصفية السابقة فى 16 / 12 / 2020 وتنتهى فى 15 / 12 / 2025

408 - السلم للنقل المبرد للبضائع والثلجات )محمد سعيد عبد السلم وشركية ( شركة تضامن   شركة سبق 

قيدها برقم    33273 قيدت فى 25-03-1998 برقم ايداع   1530 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - 

شطب السجل محو القيد

409 - باب السلم للحاق العمالة بالخارج )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    64057 قيدت فى 

12-02-2013 برقم ايداع   3342 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل 

التجارى

410 - الشركة المصرية للنتاج الرقمى والمرئى . ايجى سكوب ) Egy scoop ( )ش.ذ.م.م (   شركة سبق 

قيدها برقم    80424 قيدت فى 22-02-2015 برقم ايداع   4793 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - 

شطب السجل أمر محو

412 - شركة ايس برودكشنزACE Productions   شركة سبق قيدها برقم    97590 قيدت فى 

05-10-2016 برقم ايداع   30481 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل - وضع الشركة 

تحت التصفية.

تعيين السيد/ عمرو حسام عبدالحكيم -مصفيا للشركة -الجنسية:مصرى – تاريخ الميلد 3/4/1998  -

رقم قومي:29804032100091.

مدة التصفية سنة من تاريخ التأشير . -

413 - ميراج للنشاء والتعمير  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    98945 قيدت فى 15-11-2016 برقم 

ايداع   35665 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية تعيين الستاذ 

/ محمد كمال مصطفى رخا . كمصفى للشركة . تحديد مدة التصفية لتكون عامين من تاريخ التأشير

PYRAMID HILLS ELITE FOR REAL ESTATE  414 - بيراميد هيلز ايليت للستثمار العقارى

INVESTMENT   شركة سبق قيدها برقم    121155 قيدت فى 15-05-2018 برقم ايداع   21960 وفى 

تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية لمدة عامين على ان تبدا تلك المدة منذ انتهاء مدة 

التصفية المؤشر بها بالسجل التجارى

415 - رويال للعطور Royal Fragrances   شركة سبق قيدها برقم    122866 قيدت فى 2018-07-11 

برقم ايداع   29697 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل

416 - شركة الفوارس لدارة المطاعم وللتوريدات )نهارك سعيد(   شركة سبق قيدها برقم    124658 قيدت فى 

03-09-2018 برقم ايداع   36858 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل - وضع الشركة 

تحت التصفية.

تعيين السيد/ عمرو حسام عبدالحكيم -مصفيا للشركة -الجنسية:مصرى – تاريخ الميلد 3 /4 /1998  -

رقم قومي:29804032100091.

مدة التصفية سنة من تاريخ التأشير . -

417 - اليمان لنظمه البناء - ELEMAN BUILDNG SYSTEMS- EBS   شركة سبق قيدها برقم    

124763 قيدت فى 05-09-2018 برقم ايداع   37335 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل 

أمر محو لتصفية الشركة تصفية نهائية
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418 - ريدكون المتكاملة للتعليم   شركة سبق قيدها برقم    125326 قيدت فى 20-09-2018 برقم ايداع   

39525 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه وتعيين السيد / 

مصطفي فؤاد زكي محمد -مصفي للشركه علي ان يتم النتهاءمن اعمال التصفيه النهائيه للشركه في خلل سنه من 

تاريخ التاشير في السجل التجاري بوضع الشركه تحت التصفيه

419 - دى ساندوتش D.Sandawich   شركة سبق قيدها برقم    125704 قيدت فى 01-10-2018 برقم 

ايداع   41046 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل )1( : الموافقة علي وضع الشركة تحت 

التصفية والسير في اجراءات التصفية  

 )2( : الموافقة علي تعيين الستاذ / رشدي عبدالملك جرجس . مصفيا للشركة .

420 - بيت تصميم كيميت KEMET DESIGN HOUSE   شركة سبق قيدها برقم    128327 قيدت فى 

03-12-2018 برقم ايداع   51327 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل الموافقة على مد مدة 

التصفية سنة من تاريخ التأشير فى السجل من 20 / 9 / 2022 الى 20 / 9 / 2023

421 - يو.ايه.اى للمقاولت U.A.I   شركة سبق قيدها برقم    135337 قيدت فى 19-05-2019 برقم ايداع   

21414 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة ومحو السجل التجارى للشركة

422 - الكناريا للدعاية والعلن   شركة سبق قيدها برقم    163750 قيدت فى 22-03-2021 برقم ايداع   

13670 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل مد مدة وضع الشركة تحت التصفية لمدة سنة تبدأ 

من تاريخ انتهاء المدة السابقة المؤشر بها فى  السجل التجاري

423 - جى -أم -أس فورماركتينج

G-M-S FOR MARKETING   شركة سبق قيدها برقم    164397 قيدت فى 04-04-2021 برقم ايداع   

15797 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة  تحت التصفية وتعيين السيد/ أحمد 

محمد زكى محمد عبدالعال الملط - 29404011607431 كمصفى مصرى  وتحديد أختصاصته طبقا  لحكم المادة 

145 من القانون 159 لسنة 1981 ولئحته التنفيذية و على وجه الخصوص وفاء ما علي الشركة من ديون

424 - ار اف اس جروب  R .F . S Group   شركة سبق قيدها برقم    173760 قيدت فى 2021-10-10 

برقم ايداع   47566 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل

425 - كوفى هاج لتجارة وتوريد بن القهوه   شركة سبق قيدها برقم    173946 قيدت فى 13-10-2021 برقم 

ايداع   48176 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه وعلى ان 

تكون مده التصفيه سنتان قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ التأشير فى السجل التجارى

 - الموافقه على تعيين الستاذ / فريد بشرى سعدا عطال 27909280102059 مصفى للشركه

426 - ادسبل للتجارة AD SPELL TRADING   شركة سبق قيدها برقم    182782 قيدت فى 

07-03-2022 برقم ايداع   14387 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت 

التصفيه

تعيين السيد/محمد هاشم محمد جوده مصفى للشركه 

على أن تكون مده التصفيه سنه من تاريخ التأشير فى السجل التجارى

427 - ريجال للتسويق العقاري REGAL REAL ESTATE   شركة سبق قيدها برقم    190111 قيدت 

فى 19-07-2022 برقم ايداع   44824 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركه 

تحت التصفيه وتعين السيده /هويدا محمد السيد نصفيه للشركه وله وفاء ما علي الشركه من ديون وبيع مال الشركه 

منقول اوعقارا في المزاد العلني أو بأي طريقه أخري ما لم ينص في وثيقه تعيين المصفي علي إجراء البيع 

بطريقه معينه

428 - جيتكس للتكنولوجيا GITXS   شركة سبق قيدها برقم    91150 قيدت فى 28-02-2016 برقم ايداع   

6567 وفى تاريخ  25-02-2023   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية سنتين تبدأ من تاريخ انتهاء المدة 

المؤشر بها في السجل التجارى
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429 - شركه دمياطه ال ان جي كونستر اكشن   شركة سبق قيدها برقم    8234 قيدت فى 19-02-2002 برقم 

ايداع   1008 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل مد مده تصفية الشركة لمده سنة ميلدية 

اخري تبدا اعتبارا من 8 / 2 / 2023 وتنتهي في 7 / 2 / 2024

430 - شركه العالميه لتكنولوجيا البلستيك )شاركي(ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    16046 قيدت فى 

30-08-2005 برقم ايداع   1000063 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو للغاء 

الفرع

431 - دى جد للدعاية والعلن D Jed advertising agency )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    

31541 قيدت فى 07-04-2008 برقم ايداع   7395 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل 

تصفية الشركة تصفية نهائية ومحو السجل التجارى

432 - مصر العليا لبرمجيات المعلومات والتجارة الدولية   شركة سبق قيدها برقم    45017 قيدت فى 

01-04-2010 برقم ايداع   7081 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية وتعيين السيد / احمد سعيد محمد  مصرى الجنسية رقم قومى 28602011413116 مصفى قانونى 

للشركة على ان يتم التصفية خلل ثلث سنوات من التاشير بالسجل التجارى.

يقوم المصفى بجميع العمال التى تقتضيها التصفية وعلى

433 - اى سى دى ال ايجيبت ICDL EGYPT )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    54603 قيدت فى 

20-10-2011 برقم ايداع   20066 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل مد المدة المقررة 

للتصفية وذلك لمدة سنتان تبدا اعتبارا من 2022/6/30 لتنتهى 2024/6/30

434 - تيم انترناشونال )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    67326 قيدت فى 26-06-2013 برقم ايداع   

14823 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - مدة التصفية عام 

تبدأ من تاريخ التاشير بالسجل التجارى - تعيين الستاذ/ وحيد محمد مهدى محمد رقم قومى 

26608230100833 مصفيا للشركة - يقوم المصفي بجميع العمال التى تقتضيها التصفية

435 - اكتع تكس   شركة سبق قيدها برقم    106970 قيدت فى 21-06-2017 برقم ايداع   22562 وفى 

تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى وبذلك يمحى القيد من 

السجل التجارى

436 - وضع الشركة تحت التصفية   شركة سبق قيدها برقم    113530 قيدت فى 03-12-2017 برقم ايداع   

47405 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل

437 - شيلد للحلول الذكية Shield Smart Solutions   شركة سبق قيدها برقم    134115 قيدت فى 

11-04-2019 برقم ايداع   16759 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من 

السجل التجارى

438 - الزعفرانه للتوريدات والثروة المعدنية   شركة سبق قيدها برقم    137307 قيدت فى 2019-07-11 

برقم ايداع   28919 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه وحلها 

- تعيين السيد/ وليد عبد العال مصفى قانونى للشركه - 26909210102333

439 - النوار للصناعات البلستيكية   شركة سبق قيدها برقم    139386 قيدت فى 09-09-2019 برقم ايداع   

37328 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل الموافقة على عدم إستمرار النشاط والتوقف عنه 

نهائيا  ووضع الشركة تحت التصفية إعتبارا  من تاريخه والسير في إجراءات التصفية - تعيين السيد / محمد خير 

- N015994941 محمد انور مصفي للشركة

440 - البناء الجديد المصرى للنشاءات   شركة سبق قيدها برقم    146459 قيدت فى 14-12-2021 برقم 

ايداع   61000 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو للغاء الفرع

441 - جيومترك للتوريدات العمومية 

GEOMETRIC   شركة سبق قيدها برقم    166611 قيدت فى 30-05-2021 برقم ايداع   23731 وفى 

تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين السيد / محمود مجدى 

مصطفى - مصفى للشركة - مدة التصفية سنة تبدا من تاريخ التاشير بالسجل التجارى
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442 - اى . ال . اس للتجارة والهندسة 

E . L . S          ENGINEERING & TRADING   شركة سبق قيدها برقم    166782 قيدت فى 

01-06-2021 برقم ايداع   24302 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية - تعيين الستاذ / حسين محمد عثمان مصفيا للشركة - مدة التصفية سنة من تاريخ التاشير فى السجل

443 - كالى روود Cali Road   شركة سبق قيدها برقم    174169 قيدت فى 17-10-2021 برقم ايداع   

48769 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين الستاذ/ 

شوقي صالح محمد )مصفي للشركة ( - تتم اعمال التصفية في خلل مدة 6 شهور من تاريخ التاشير بالسجل 

التجاري

444 - عمر محمد عزب محمد وشريكه يتم تعديل السمة التجارية في اقرب تعديل لمخالفتة القانون   شركة سبق 

قيدها برقم    188150 قيدت فى 23-09-2020 برقم ايداع   2318 وفى تاريخ  26-02-2023   تم محو - 

شطب السجل شطب قيد الشركة من السجل التجارى

445 - احمد يمان عبد السلم وشركاة   شركة سبق قيدها برقم    6174 قيدت فى 16-02-2005 برقم ايداع   

260 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية لمدة ) اربعة سنوات (  تبدأ من تاريخ 

انتهاء المدة السابقة المؤشر بها فى السجل التجارى

446 - شريف منير ابراهيم عباد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    14523 قيدت فى 28-06-2005 برقم 

ايداع   1000089 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو إلغاء الفرع

447 - الريحانة للستثمار السياحى والعقارى Rehana Royal Beach ش م م   شركة سبق قيدها برقم    

43467 قيدت فى 19-01-2010 برقم ايداع   1150 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل 

وضع الشركة تحت التصفية لمدة أحد عشر شهرا  من تاريخ التاشير في السجل التجارى وتعيين السيد / محمود 

امين على عيسى - مصفيا  للشركة رقم قومى ) 27805012105371( - تكون مهام المصفى على النحو التالي - 

وفاء ما على الشركة من ديون -

448 - الريحانة للتنمية السياحية Rehana Sharm Resort ش م م   شركة سبق قيدها برقم    43478 

قيدت فى 19-01-2010 برقم ايداع   1220 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع 

الشركة تحت التصفية لمدة أحد عشر شهرا  من تاريخ التاشير في السجل التجارى وتعيين السيد / محمود امين على 

عيسى - مصفيا  للشركة رقم قومى ) 27805012105371( - تكون مهام المصفى على النحو التالي - وفاء ما 

على الشركة من ديون -

449 - كنوز للتوريدات الزراعيه   شركة سبق قيدها برقم    49844 قيدت فى 30-12-2010 برقم ايداع   

28697 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو

450 - شركه ماك للمقولت ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    50359 قيدت فى 11-05-1980 برقم ايداع   

3139 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل - تجديد مدة التصفية لمدة ثلث سنوات تبدأ من 

تاريخ انتهاء المدة السابقة 16 /11 /2022 قبول اعتذار السيد/ محمد امام محمد عوض المصفي القانوني وتعيين 

السيد/ محمد عبد العزيز عبد الغفار رقم قومى - 27502010103051 بدل منه

451 - شركة العين للتجارة والمقاولت ) ش.ذ.م.م (   شركة سبق قيدها برقم    61801 قيدت فى 

12-11-2012 برقم ايداع   23561 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية اعتبارا من 2022/12/31 - تعيين السيد / احمد حسن عبدا حسن مصفيآ للشركة - الجنسية مصرى - 

رقم قومى 26304220101289

452 - شركة أجرا للستثمار والتجارة AGRAA )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    80954 قيدت فى 

12-03-2015 برقم ايداع   6937 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية وتعيين مصفي ومراقب حسابات للتصفية - تعيين الستاذ / علي عبدالودود علي 29505152504695 

مصفي للشركة ويقوم المصفي بجميع العمال التي تقتضيها التصفية وعلي وجهة الخصوص : وفاء ما علي 

الشركة من ديون
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453 - ترانس ورلد للستثمارTRANS WORLD INVESTMENTS   شركة سبق قيدها برقم    

105539 قيدت فى 14-05-2017 برقم ايداع   17215 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل 

وضع الشركة تحت التصفية وتعيين مصفي ومراقب حسابات للتصفية - تعيين السيد/ محمد هادي سمير امين 

فهمي مصفي للشركة - ويقوم المصفي بجميع العمال التي تقتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص :

454 - أملك مصر للمقاولت العامة   شركة سبق قيدها برقم    119062 قيدت فى 22-03-2018 برقم ايداع   

13889 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتحديد مدة التصفية 

عامين تبدأ من تاريخ التأشير في السجل التجاري

 - تعيين السيد/ سعيد المتولى رجب ابو داود مصفي للشركة مصري رقم قومى 27907010112696 مواليد 1 / 

1979 / 7

 على ان يقوم المصفي

455 - توتى بليستيشن TOTTI PLAYSTATION   شركة سبق قيدها برقم    129878 قيدت فى 

09-01-2019 برقم ايداع   1154 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو

456 - لوكستر شوز لصناعة الحذية LUXTER SHOES   شركة سبق قيدها برقم    135148 قيدت فى 

14-05-2019 برقم ايداع   20855 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة 

تصفية نهائية ومحو قيد الشركة من السجل التجارى

457 - اي ايفينتس لتنظيم المؤتمرات   شركة سبق قيدها برقم    140944 قيدت فى 14-10-2019 برقم ايداع   

43055 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل محو الفرع

458 - وضع الشركة تحت التصفية   شركة سبق قيدها برقم    151593 قيدت فى 27-07-2020 برقم ايداع   

23129 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى لنتهاء 

اعمال التصفية

459 - ايكبسكو للتجارة والتوريدات والخدمات البترولية ـ Ecpsco   شركة سبق قيدها برقم    161236 قيدت 

فى 03-02-2021 برقم ايداع   5493 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو لتصفية 

الشركة تصفية نهائية

460 - الكونتادور لدارة المطاعم والكافيهات   شركة سبق قيدها برقم    169381 قيدت فى 2021-07-27 

برقم ايداع   33981 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفيه

 - تعيين السيد / احمد عبدالشافى ابوالوفا ابراهيم - كمصفى للشركة - 28507162103418

461 - الجاسر للغذية والمشروبات ALGASSER FOOD & BEVERAGES   شركة سبق قيدها 

برقم    176260 قيدت فى 18-11-2021 برقم ايداع   55524 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب 

السجل أمر محو

NADOLGY FOR TRAINING AND HUMAN  462 - نادولجي للتدريب وتنمية الموارد البشرية

RESOURCE DEVELOPMENTئ   شركة سبق قيدها برقم    184720 قيدت فى 2022-04-13 

برقم ايداع   22853 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - و قد 

حددت مدة التصفية و هى 6 اشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى تبدأ من تاريخ التأشير بذلك فى السجل التجارى - 

تعيين السيد / محمد نجيب محمد سيد , مصفى للشركة - رقم قومى - 25301231201551

463 - المصريه اللمانيه للنشطه البحريه )سكاي اكواسنتر(   شركة سبق قيدها برقم    11880 قيدت فى 

22-09-2004 برقم ايداع   8615 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة نهائيا 

ومحو القيد من السجل التجارى

464 - الحلول الحيوية الطبية ش م م   شركة سبق قيدها برقم    36672 قيدت فى 18-01-2009 برقم ايداع   

1062 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفيه

 تعيين السيد / احمد ابو الفتوح السيد شحاته- المصفي القانوني للشركة 

وللمصفي حق التوقيع عن الشركة وتمثيلها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه واتخاذ كافة ما يراه في 

موجودات الشركة وطرق التصفيه
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465 - شركة آجايل للستشارات )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    62324 قيدت فى 03-12-2012 برقم 

ايداع   25513 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه لمده عام تبدأ 

من تاريخ التأشير بالسجل التجاري وتعيين السيد/ هاني عبد الرؤوف السحرتي مصفي للشركه

466 - نسيج مصر للصناعات النسيجية   شركة سبق قيدها برقم    63028 قيدت فى 30-12-2012 برقم ايداع   

27832 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل

467 - المجموعة الستشارية لوجيك LOGIC GROUP ) ش.م.م (   شركة سبق قيدها برقم    63771 

قيدت فى 31-01-2013 برقم ايداع   2359 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل 1 :  وضع 

الشركة تحت التصفية . 

2 : تعيين السيد / هيثم عادل يوسف محمود ـــ مصري الجنسية ــــمواليد 24/1/1985 ـــ بطاقة رقم قومي رقم 

28501241402953  كمصفى للشركة .

468 - السلمية لنتاج الرضيات ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم    87941 قيدت فى 03-12-1990 برقم 

ايداع   8595 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل

Nouval Kitchen and House  469 - نوفال كتشن اند هاوس وير لصناعه الدوات المنزلية والكهربائية

Ware   شركة سبق قيدها برقم    88390 قيدت فى 03-12-2015 برقم ايداع   34546 وفى تاريخ  

28-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو

470 - راية وصفارة )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    96647 قيدت فى 29-08-2016 برقم ايداع   

27007 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية و تعيين السيد/ احمد 

محمد وجيه السيد كشكه - مصفي للشركة 

تكون فترة التصفية خلل عامين ميلدي من تاريخ إنهاء إجراءات التأشير في السجل التجاري بالتصفية

471 - صن امبكس للتجارة SUN IMPEX   شركة سبق قيدها برقم    100485 قيدت فى 2016-12-28 

برقم ايداع   42328 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجاري

472 - داتش بامب تكنولوجى  DUTCH PUMP TECHNOLOGY   شركة سبق قيدها برقم    

106135 قيدت فى 28-05-2017 برقم ايداع   19342 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل 

وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد/ يوسف سعيد سليمان مصفي للشركة بدون اتعاب وتحديد مهامة طبقا 

للمادة 145 من القانون رقم 159 لسنة 1981 وعلى وجهه الخصوص مايلي : 1- وفاء ما على الشركة من ديون

473 - القصر الذهبي للتصدير   شركة سبق قيدها برقم    109318 قيدت فى 05-09-2017 برقم ايداع   

32237 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو

474 - اللوتس المتحدة   شركة سبق قيدها برقم    126238 قيدت فى 15-10-2018 برقم ايداع   43130 وفى 

تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو لنتهاء التصفية

475 - امانه للتطوير العقارى   شركة سبق قيدها برقم    131443 قيدت فى 14-02-2019 برقم ايداع   

7173 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى

476 - ثيرد اى للتوريدات THIRD EYE   شركة سبق قيدها برقم    135062 قيدت فى 2019-05-12 

برقم ايداع   20497 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل أمر محو

477 - المركز الكندى للتجميل و الليزر   شركة سبق قيدها برقم    146980 قيدت فى 16-02-2020 برقم 

ايداع   7285 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى

478 - فليك للشحن والتخليص الجمركى Flick Courier   شركة سبق قيدها برقم    155625 قيدت فى 

18-10-2020 برقم ايداع   37059 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت 

التصفيه وتعيين السيد الستاذ/ اشرف محمد مصطفي كمصفي للشركه علي ان تكون مده التصفيه سنه واحده قابله 

للتجديد تبدأ من تاريخ التأشير في السجل التجاري
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479 - فورينزا للتجارة   شركة سبق قيدها برقم    157223 قيدت فى 24-11-2020 برقم ايداع   43669 

وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية

- تعيين الستاذ / محمد ممدوح عبدالمنعم على – للقيام بأعمال التصفية و تحديد مهامه على النحو التالي :

1( وفاء ما على الشركة من ديون .

2( جرد موجودات الشركة و بيع مال الشركة منقول أو عقارا

480 - أيديا للعمال المتكاملة و المتخصصة   شركة سبق قيدها برقم    157269 قيدت فى 2020-11-25 

برقم ايداع   43737 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل 1-وضع الشركة تحت التصفية .  2- 

تعيين السيد الستاذ / محمد خليل حلمي خليل -الرقم القومي: 28406152102773 مصفي قانوني للشركة .

3- مدة التصفية )5 سنوات( من تاريخ التأشير بالسجل التجاري - يقوم المصفى بكافة أعمال التصفية

481 - جواهر المنزل للديكور                s Jewellery لHome   شركة سبق قيدها برقم    164319 قيدت 

فى 31-03-2021 برقم ايداع   15529 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة 

تحت التصفية - تعيين السيد / عبدا محى الدين عبدا مصفيا للشركة - تكون مدة التصفية خلل مدة ل تتجاوز 

اثنى عشر شهر من تاريخ التاشير بذلك فى السجل التجارى

482 - بالس اكويتى للتسويق العقارى Pulse Equity   شركة سبق قيدها برقم    166789 قيدت فى 

01-06-2021 برقم ايداع   24309 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية وتعيين السيد / اسلم عبد المجيد ابراهيم مصطفي مصفي للشركة - ومهامه تكون طبقا للمادة 145 من 

القانون 159 وهي : 1- وفاء ما علي الشركة من ديون

483 - زد بى اكس للرياضة ZBX   شركة سبق قيدها برقم    175361 قيدت فى 07-11-2021 برقم ايداع   

52661 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين السيد / يحيى 

محمد يحيى زكريا مصفيا للشركة - تكون مدة التصفية سنه من تاريخ التاشير بذلك فى السجل التجارى

484 - فل يارد للنشاءات Fullyard Construction company   شركة سبق قيدها برقم    176628 

قيدت فى 25-11-2021 برقم ايداع   56558 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع 

الشركة تحت التصفية

-تعيين الستاذ / احمد محمد سليمان حسن فرماوي مصفيا للشركة 28509150103059

ويتم تحديد اختصاصات المصفي كالتي :

-له حق التعامل مع كافة البنوك من سحب وايداع والفراج عن راس مال الشركة لدي البنوك

- وفاء

485 - كندا العرب لتجارة قطع غيار السيارات   شركة سبق قيدها برقم    184560 قيدت فى 2022-04-10 

برقم ايداع   22076 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل 1/ وضع الشركة تحت التصفية و 

تعيين مصفي 

2/ تعيين السيد / محمد حسين سالم بازهير مصفي قانوني للشركة و يقوم بجمعيع العمال التي تقتضيها التصفية 

من :-

ا/ وفاء ما علي الشركة من ديون 

ب/ بيع مال الشركة منقول أو عقارا بالمزاد

486 - الرياده لتجارة المعادن   شركة سبق قيدها برقم    189039 قيدت فى 22-06-2022 برقم ايداع   

39801 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية تعين السيد / محمد 

سالم عبده سالم مصفى للشركة رقم قومى - 29106291800353  - تحديد فترة التصفية 12 شهر من تاريخ 

التاشير فى السجل التجاري - تحديد مهام المصفى - وفاء ما على الشركة من ديون . بيع مال الشركة

487 - كريتيف للفنادق والمنتجعات   شركة سبق قيدها برقم    359351 قيدت فى 07-04-2004 برقم ايداع   

5791 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه وتعيين السيد/احمد 

ابراهيم محمد عماره مصفي قانونيا للشركه وتجديد مده التصفيه عامين من تاريخ انتهاء الفتره السابقه بالسجل 

التجاري
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رأس المال

1 - عامر مختار محمد محمد شحاته و شركاه شركة سبق قيدها برقم     106547 قيدت فى 08-06-2017 برقم 

ايداع    20815وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  396,000.000

2 - علي عبدالعزيز محمد موسي وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     145960 قيدت فى 27-01-2020 برقم 

ايداع    3891وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  600,000.000

3 - بيو بيراميدز بيوتك شركة سبق قيدها برقم     151746 قيدت فى 04-08-2020 برقم ايداع    23706وفى 

تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  3,000,000.000

4 - الهندسية للتجارة ايه ال تي شركة سبق قيدها برقم     122095 قيدت فى 12-06-2018 برقم ايداع    

26137وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  750,000.000

5 - عبد المهيمن محمد جندل دعاس و شركاه شركة سبق قيدها برقم     73886 قيدت فى 18-05-2014 برقم 

ايداع    11708وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  5,500,000.000

6 - ميسترال للصناعات المتطوره شركة سبق قيدها برقم     118225 قيدت فى 06-03-2018 برقم ايداع    

11034وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

7 - فليفرز مصر للتصدير FLAVORS EGYPT FOR EXPORT شركة سبق قيدها برقم     127559 

قيدت فى 14-11-2018 برقم ايداع    48508وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000

8 - تارجت جولز Target Goals شركة سبق قيدها برقم     112138 قيدت فى 05-11-2017 برقم ايداع    

42219وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  4,000,000.000

9 - مملكة الموضه The Fashion Kingdom T.F.K شركة سبق قيدها برقم     139561 قيدت فى 

12-09-2019 برقم ايداع    38041وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

8,510,000.000

10 - أمبر للصناعات الغذائيه شركة سبق قيدها برقم     170569 قيدت فى 15-08-2021 برقم ايداع    

37187وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  4,000,000.000

11 - هدين كيريتيف شركة سبق قيدها برقم     74273 قيدت فى 03-06-2014 برقم ايداع    13455وفى 

تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

12 - بيتر مفرح فخرى و شركاه شركة سبق قيدها برقم     79136 قيدت فى 04-01-2015 برقم ايداع    193

وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  4,000,000.000

13 - جى كيه ام ستار للستيراد و التصدير و الستثمار العقارىGKM Star شركة سبق قيدها برقم     86618 

قيدت فى 30-09-2015 برقم ايداع    27331وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000

14 - عبدالناصر حسن منصور محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     95867 قيدت فى 07-08-2016 برقم 

ايداع    24177وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

15 - اوتو ماكينا للتجارة AUTO MACHINA FOR TRADING ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     

147589 قيدت فى 26-02-2020 برقم ايداع    9293وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  600,000.000
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16 - محمود امين مسعود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     149042 قيدت فى 07-05-2020 برقم ايداع    

14315وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000,000.000

17 - كود فاكتورى CODE FACTOR ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     108585 قيدت فى 

13-08-2017 برقم ايداع    28768وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

100,000.000

18 - نيو هوريزون للستشارات الهندسية شركة سبق قيدها برقم     123143 قيدت فى 18-07-2018 برقم 

ايداع    30792وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

19 - إرتقاء للستيراد والتصدير ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     151135 قيدت فى 16-07-2020 برقم 

ايداع    21446وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  4,800,000.000

20 - كورال اند كالتشر للتوريدات CORAL AND CULTURE FOR IMPORT شركة سبق قيدها برقم     

157781 قيدت فى 02-12-2020 برقم ايداع    45087وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال 

رأس مالها  52,000.000

21 - ار ام جروب للستثمار و التسويق العقارى شركة سبق قيدها برقم     162181 قيدت فى 2021-02-22 

برقم ايداع    8681وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

22 - شالنجر لصناعة الحذية والمنتجات الجلدية Challenger شركة سبق قيدها برقم     172905 قيدت فى 

23-09-2021 برقم ايداع    44705وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

14,890,000.000

23 - جمعة عبد التواب وشريكه شركة سبق قيدها برقم     179479 قيدت فى 12-01-2022 برقم ايداع    

2109وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

24 - مونديال بارك لللعاب المائية شركة سبق قيدها برقم     196034 قيدت فى 27-10-2022 برقم ايداع    

70925وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

25 - دراية لدارة المولت شركة سبق قيدها برقم     196125 قيدت فى 30-10-2022 برقم ايداع    71348

وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  8,000,000.000

26 - شركه جاما للصناعات الدقيقه وسام علي احمد بدوي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     6608 قيدت فى 

29-11-2004 برقم ايداع    1869وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

600,000.000

27 - ناشونال ميت لصناعة اللحوم شركة سبق قيدها برقم     108108 قيدت فى 31-07-2017 برقم ايداع    

27010وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  80,000,000.000

28 - بلت رود للستثمار              BELT ROAD INVESTMENT شركة سبق قيدها برقم     135918 

قيدت فى 03-06-2019 برقم ايداع    23599وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

4,670,000.000

29 - تحويل الشركة من مظلة أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 إلى مظلة أحكام القانون رقم 72 لسنة 2017. 

شركة سبق قيدها برقم     196308 قيدت فى 31-10-2022 برقم ايداع    72002وفى تاريخ  2023-02-09   

تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

30 - استديو الدولي للستشارات الهندسية شركة سبق قيدها برقم     186357 قيدت فى 10-05-2022 برقم 

ايداع    27139وفى تاريخ  11-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000
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31 - المل للمواد الغذائية شركة سبق قيدها برقم     55239 قيدت فى 04-12-2011 برقم ايداع    22954وفى 

تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  5,000,000.000

32 - شركة المطلوب للتسويق والستشارات العقارية ناوى  Nawy )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     

74357 قيدت فى 05-06-2014 برقم ايداع    13807وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  24,000,000.000

33 - شركة الحور للتجارة والستثمار )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     114139 قيدت فى 2017-12-14 

برقم ايداع    49714وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  150,000.000

34 - خيوط للملبس القطنيه ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     115953 قيدت فى 22-01-2018 برقم ايداع    

3375وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

35 - رفريش للحلول الذكية   Refresh for smart solutions شركة سبق قيدها برقم     127345 قيدت 

فى 11-11-2018 برقم ايداع    47679وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

5,000,000.000

36 - تيك نوت للدعاية والعلن TAKE NOTE شركة سبق قيدها برقم     151635 قيدت فى 

28-07-2020 برقم ايداع    23171وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

100,000.000

37 - اتس فيومز لتنظيم المعارض والحفلت العامة والعلن Its Fumes شركة سبق قيدها برقم     154087 

قيدت فى 17-09-2020 برقم ايداع    31787وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

100,000.000

38 - هيرمست للخدمات والمقاولتHERMIST FOR SERVICES & CONSTRUCTION شركة 

سبق قيدها برقم     192366 قيدت فى 31-08-2022 برقم ايداع    55247وفى تاريخ  12-02-2023   تم 

تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

39 - ناصر عبده احمد سند وشريكه شركة سبق قيدها برقم     17292 قيدت فى 28-12-2005 برقم ايداع    

18154وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  5,000,000.000

40 - ناشونال ميت لصناعة اللحوم شركة سبق قيدها برقم     108108 قيدت فى 31-07-2017 برقم ايداع    

27010وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000,000.000

41 - شركة فينكس فريت لخدمات الشحن شركة سبق قيدها برقم     4954 قيدت فى 29-03-2000 برقم ايداع    

1689وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

42 - محمد على محمد على عماشه وشركاة شركة سبق قيدها برقم     19917 قيدت فى 07-08-2006 برقم 

ايداع    11903وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

43 - جولدن جراس Golden Grass ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     34250 قيدت فى 2008-08-18 

برقم ايداع    18161وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,050,000.000

44 - محمد محمد مراد الزفتاوي وشريكيه سان جيرمان للصناعات الكهربائيه شركة سبق قيدها برقم     56935 

قيدت فى 01-03-2012 برقم ايداع    4597وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

25,000,000.000

45 - باور ايجيبت للمشروعات الهندسية شركة سبق قيدها برقم     61687 قيدت فى 07-11-2012 برقم ايداع    

23197وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  3,000,000.000
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46 - هانى فور تريد للستيراد و التوكيلت التجارية )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     80655 قيدت فى 

02-03-2015 برقم ايداع    5616وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

40,000,000.000

47 - صابونى للتجارة شركة سبق قيدها برقم     99639 قيدت فى 04-12-2016 برقم ايداع    39088وفى 

تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  14,402,000.000

48 - كلينينج فاكتوري CLEANING FACTORY شركة سبق قيدها برقم     148244 قيدت فى 

10-03-2020 برقم ايداع    11423وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

50,000.000

EGYPTIAN EMART FOR TRADE AND  49 - ايجبشن ايمرت للتجارة والتوريدات ـ

SUPPLIES شركة سبق قيدها برقم     158371 قيدت فى 10-12-2020 برقم ايداع    46816وفى تاريخ  

14-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

50 - عصام عبدالفتاح وشركاه والسمه التجارية ميدكو للخدمات البترولية منطقة حره شركة سبق قيدها برقم     

159404 قيدت فى 17-02-2002 برقم ايداع    1308وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  250,000.000

51 - شركه الفار التجاريه شركة سبق قيدها برقم     287715 قيدت فى 25-02-1995 برقم ايداع    2913وفى 

تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  272,000,000.000

52 - جى بى اكس تيكنيكال هولدينجز ايجيبت ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     47401 قيدت فى 

03-08-2010 برقم ايداع    17392وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

345,615,700.000

53 - باي فورت ايجيبت PAY FORT EGYPT )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     73524 قيدت فى 

30-04-2014 برقم ايداع    10418وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

9,000,000.000

54 - ايكو سيرفيسز Eco - Services شركة سبق قيدها برقم     94240 قيدت فى 05-06-2016 برقم ايداع    

18035وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

55 - شريف عبد الشافى و شريكه شركة سبق قيدها برقم     117163 قيدت فى 15-02-2018 برقم ايداع    

7558وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,800,000.000

56 - إس أند إتش للتوريدات العمومية S&H For general supply شركة سبق قيدها برقم     153656 

قيدت فى 09-09-2020 برقم ايداع    30375وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

5,000,000.000

57 - محمد عبد المنعم محمد عبد الرحمن وشركاه شركة سبق قيدها برقم     160013 قيدت فى 2021-01-11 

برقم ايداع    1263وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

58 - اجرو برو للنتاج الحيوانى والستثمار الزراعى - Agropro شركة سبق قيدها برقم     169323 قيدت 

فى 27-07-2021 برقم ايداع    33823وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

450,000.000

59 - انفراد للتسويق العقارى Enfrad for Real Estate Marketing شركة سبق قيدها برقم     173449 

قيدت فى 04-10-2021 برقم ايداع    46349وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

20,000.000
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60 - إم تى إف للتوريدات M T F Supplies شركة سبق قيدها برقم     194688 قيدت فى 2022-10-04 

برقم ايداع    64476وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  250,000.000

61 - هونغ كونغ هوا يوان للمطاعم والتجارة شركة سبق قيدها برقم     196127 قيدت فى 30-10-2022 برقم 

ايداع    71350وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  944,000.000

62 - توب فينش للعماره شركة سبق قيدها برقم     201050 قيدت فى 18-01-2023 برقم ايداع    4974وفى 

تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

63 - شركة تزامن للمقاولت الهندسية )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     81140 قيدت فى 2015-03-18 

برقم ايداع    7724وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  504,000.000

64 - الشركه الدوليه لصناعه البن كافيه نجار شركة سبق قيدها برقم     107914 قيدت فى 22-07-1996 برقم 

ايداع    7252وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000,000.000

65 - مارك ات للتجارة اللكترونية عبر النترنت Mark it شركة سبق قيدها برقم     112852 قيدت فى 

16-11-2017 برقم ايداع    44759وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

50,000.000

66 - فكة للدفع اللكتروني شركة سبق قيدها برقم     153350 قيدت فى 06-09-2020 برقم ايداع    29272

وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

Advanced HYgienic  67 - الشركة المتطوره لصناعه الصابون والمنظفات الصناعيه والمطهرات

Detergents and Disinfectants شركة سبق قيدها برقم     8158 قيدت فى 30-01-2002 برقم ايداع    

617وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  4,000,000.000

68 - كلس سوليوشن class solution شركة سبق قيدها برقم     120097 قيدت فى 17-04-2018 برقم 

ايداع    17904وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

69 - ستيل لينك إيچيبت Steel Link Egypt شركة سبق قيدها برقم     122622 قيدت فى 2018-07-03 

برقم ايداع    28420وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

70 - الشركة القومية للخدمات المتطورة شركة سبق قيدها برقم     130319 قيدت فى 21-01-2019 برقم ايداع    

2978وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

71 - اوتو ماكينا للتجارة AUTO MACHINA FOR TRADING ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     

147589 قيدت فى 26-02-2020 برقم ايداع    9293وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  1,000,000.000

72 - مصطفى فاروق محمود على و محمد فاروق محمود على شركة سبق قيدها برقم     177636 قيدت فى 

12-12-2021 برقم ايداع    60036وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000

73 - صلح محمد احمد عفيفى وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     51025 قيدت فى 24-03-2011 برقم ايداع    

5052وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,500,000.000

74 - ميركورى للتجارة MERCURY TRADING )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     77341 قيدت فى 

26-10-2014 برقم ايداع    25369وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

700,000.000

75 - ليبرا كابيتال Libra Capital شركة سبق قيدها برقم     85539 قيدت فى 20-08-2015 برقم ايداع    

23357وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  9,000,000.000
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76 - بالنس دوجز BALANCE DOGS )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     100242 قيدت فى 

21-12-2016 برقم ايداع    41295وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

50,000.000

77 - دبى سبليس  Dubai Supplies شركة سبق قيدها برقم     107100 قيدت فى 02-07-2017 برقم 

ايداع    22980وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

78 - برفكت هوم Perfect Home شركة سبق قيدها برقم     107100 قيدت فى 02-07-2017 برقم ايداع    

22980وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

79 - ناجح عبدا معتمد محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     138406 قيدت فى 08-08-2019 برقم ايداع    

33450وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  400,000.000

80 - عمرو عبد العزيز عبد الفتاح عطايا وشركائة شركة سبق قيدها برقم     151013 قيدت فى 2020-07-14 

برقم ايداع    20979وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  3,000,000.000

81 - محمد محمود احمد حميدو وشريكه شركة سبق قيدها برقم     158774 قيدت فى 16-12-2020 برقم ايداع    

47987وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  200,000.000

82 - الرحمة للدفع اللكترونى شركة سبق قيدها برقم     196986 قيدت فى 13-11-2022 برقم ايداع    

75233وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  20,000.000

83 - ايكو ورلد وايد ايجيبت Ecu World Wide Eygpt . LTD شركة سبق قيدها برقم     467 قيدت فى 

23-04-1998 برقم ايداع    1178وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

1,000,000.000

84 - احمد عبدالعزيز زينهم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     1709 قيدت فى 08-03-1998 برقم ايداع    

170وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

85 - التربى للصناعات الحديدية ) جمال نصر مصطفى التربى وشريكته ( شركة سبق قيدها برقم     25377 

قيدت فى 27-06-2007 برقم ايداع    12333وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

14,500,000.000

86 - سمارت بيلدنج للمقاولت والخرسانة الجاهزة سمارت مكس شركة سبق قيدها برقم     96898 قيدت فى 

05-09-2016 برقم ايداع    27910وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

5,000,000.000

87 - ريفان للستثمار العقارى شركة سبق قيدها برقم     149436 قيدت فى 02-06-2020 برقم ايداع    

15975وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  5,000,000.000

88 - فلت اند فيل للوساطه التجارية FLAT AND VILLA شركة سبق قيدها برقم     153941 قيدت فى 

15-09-2020 برقم ايداع    31251وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

20,000.000

89 - نيو هاجرباك للصناعه والتجارة والتوريدات العمومية NEW HAGER PACK شركة سبق قيدها برقم     

162022 قيدت فى 18-02-2021 برقم ايداع    8122وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  2,000,000.000
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90 - بيكو مصر لصناعة الجهزة المنزلية   ش.ذ م.م 

Beko Egypt Home Appliances Industries شركة سبق قيدها برقم     184377 قيدت فى 

04-04-2022 برقم ايداع    21267وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

1,505,497,000.000

91 - رونا لتشغيل المعادن حسن عبد العزيز وشركاه شركة سبق قيدها برقم     5037 قيدت فى 2004-01-27 

برقم ايداع    111وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

92 - المجموعة الهندسية للمقاولت والستشارات الهندسية ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     41791 قيدت فى 

21-10-2009 برقم ايداع    21332وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

7,000,000.000

93 - كونتراك للستثمار العقارى )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     61377 قيدت فى 22-10-2012 برقم 

ايداع    22120وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  7,000,000.000

94 - مملكة الموضه The Fashion Kingdom T.F.K شركة سبق قيدها برقم     139561 قيدت فى 

12-09-2019 برقم ايداع    38041وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

14,010,000.000

95 - طلب مسعد عباس العطار وشركاه شركة سبق قيدها برقم     165005 قيدت فى 13-04-2021 برقم ايداع    

17845وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

96 - شركة مجموعة فائز المتطورة للصناعات - اف بي بي FBB شركة سبق قيدها برقم     174336 قيدت فى 

19-10-2021 برقم ايداع    49336وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

25,000,000.000

97 - كيه اند اس للتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم     198812 قيدت فى 12-12-2022 برقم ايداع    

84194وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

98 - بلو راى للمقاولت العمومية شركة سبق قيدها برقم     85192 قيدت فى 05-08-2015 برقم ايداع    

21877وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

99 - شركة ابو النصر للتجارة والتوزيع والتصدير شركة سبق قيدها برقم     100628 قيدت فى 2017-01-03 

برقم ايداع    381وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  650,000.000

100 - كي تي سي ايجيبت للستيراد والتصدير K T C Egypt For Import & Export شركة سبق قيدها 

برقم     146490 قيدت فى 05-02-2020 برقم ايداع    5645وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس 

المال رأس مالها  2,000,000.000

101 - ووش بوكس Wash Box شركة سبق قيدها برقم     151057 قيدت فى 15-07-2020 برقم ايداع    

21186وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  150,000.000

102 - مصر للمسبوكات المحابس شركة سبق قيدها برقم     164212 قيدت فى 30-03-2021 برقم ايداع    

15232وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

103 - تي بي للتنمية العمرانية

 TB Development شركة سبق قيدها برقم     164652 قيدت فى 06-04-2021 برقم ايداع    16657

وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

104 - شى الند  لى لى شركة سبق قيدها برقم     177223 قيدت فى 05-12-2021 برقم ايداع    58623وفى 

تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  505,000.000
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105 - العمارى للستثمار والتسويق العقارى شركة سبق قيدها برقم     195627 قيدت فى 20-10-2022 برقم 

ايداع    68994وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

106 - ماستر انترناشيونال لوجيستيك شركة سبق قيدها برقم     19140 قيدت فى 08-06-2006 برقم ايداع    

8136وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

107 - شركة اجرى كابيتال للصناعة والتجارة شركة سبق قيدها برقم     49437 قيدت فى 08-12-2010 برقم 

ايداع    26740وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

108 - حسام عبد الكريم يحيى زهرة وشركاه شركة سبق قيدها برقم     63899 قيدت فى 06-02-2013 برقم 

ايداع    2834وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  14,400,000.000

109 - السلم المتحده للتعدين شركة سبق قيدها برقم     74404 قيدت فى 09-06-2014 برقم ايداع    13950

وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,020,000.000

110 - زياكس فارماسيوتيكال Ziax Pharmaceutical )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     98601 قيدت 

فى 06-11-2016 برقم ايداع    34349وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

210,000.000

111 - اسماعيل الشربيني احمد ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     106875 قيدت فى 2017-06-19 

برقم ايداع    22156وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  3,000,000.000

112 - احمد سامى صبحى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     108465 قيدت فى 08-08-2017 برقم ايداع    

28300وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  10,000,000.000

113 - هوم تاون HOME TOWN شركة سبق قيدها برقم     111122 قيدت فى 23-10-2017 برقم ايداع    

39691وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000,000.000

114 - هاير إليكتريك إيجيبت ليمتد ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     136800 قيدت فى 27-06-2019 برقم 

ايداع    26977وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  34,375,000.000

115 - برومو باك للتجارة والمقاولت Promo Pack شركة سبق قيدها برقم     156522 قيدت فى 

03-11-2020 برقم ايداع    40109وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,600,000.000

116 - جي تي اي اونلين للتسويق اللكتروني GTE Online شركة سبق قيدها برقم     176176 قيدت فى 

18-11-2021 برقم ايداع    55376وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

3,000,000.000

117 - العظيمة لتجارة استيكرات جمله شركة سبق قيدها برقم     192950 قيدت فى 12-09-2022 برقم ايداع    

58019وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

118 - بيكادوو لتجارة والتصدير Peekadoo شركة سبق قيدها برقم     202245 قيدت فى 2023-02-07 

برقم ايداع    10456وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

119 - محمد مهند محمد سمير الفندى و شركاه شركة سبق قيدها برقم     29942 قيدت فى 27-01-2008 برقم 

ايداع    1685وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,600,000.000

120 - شركة أسامة عبدا السيد سيد احمد هيكل وشركاه شركة سبق قيدها برقم     62722 قيدت فى 

18-12-2012 برقم ايداع    26858وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

1,000,000.000
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CENTER OF TECHNOLOGY CeLTD ( ) 121 - شركة سنتك لحلول الكهرباء ) مركز التكنولوجيا

CENTECH (  شركة سبق قيدها برقم     64723 قيدت فى 11-03-2013 برقم ايداع    5367وفى تاريخ  

27-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

122 - عبد المتين شاكر المسموم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     122422 قيدت فى 26-06-2018 برقم 

ايداع    27588وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  16,400,000.000

123 - الخرقي للتوريدات العمومية شركة سبق قيدها برقم     132982 قيدت فى 19-03-2019 برقم ايداع    

12725وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  14,890,000.000

124 - يوني تك للستيراد Uni tec for Import شركة سبق قيدها برقم     141055 قيدت فى 

15-10-2019 برقم ايداع    43485وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,050,000.000

125 - هاى واى للتوكيلت التجارية 

High Way شركة سبق قيدها برقم     173073 قيدت فى 27-09-2021 برقم ايداع    45149وفى تاريخ  

27-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  5,000,000.000

126 - العربى ميديكال ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     37843 قيدت فى 24-03-2009 برقم ايداع    

6043وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  11,000,000.000

127 - عبد النبى نصر عبد السلم احمد و شريكه شركة سبق قيدها برقم     83768 قيدت فى 2015-06-07 

برقم ايداع    16441وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

128 - شركة النيل الوطنية للمقاولت العامة )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     91855 قيدت فى 

21-03-2016 برقم ايداع    9391وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

1,750,000.000

129 - محمد على عبداللطيف محمود وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     106230 قيدت فى 2017-05-30 

برقم ايداع    19683وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,100,000.000

130 - بيرفكت سيرفيسس Perfect services ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     113348 قيدت فى 

28-11-2017 برقم ايداع    46775وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

100,000.000

131 - الماسة الذهبية للستثمارات الدولية شركة سبق قيدها برقم     127432 قيدت فى 12-11-2018 برقم 

ايداع    47932وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,500,000.000

132 - تغيير المظلة القانون 159 لسنة 1981 الي القانون 72 لسنة 2017 شركة سبق قيدها برقم     153007 

قيدت فى 31-08-2020 برقم ايداع    28148وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

1,000,000.000
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العناوين

1 - شركه ماف لتجهيز وادارة الهايبر ماركتس شركة سبق قيدها برقم     4145 قيدت فى 10-11-1999 برقم 

ايداع    6189وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق فرع بالعنوان بورتو 

القاهرة الكائن فى القطعه رقم 5 جميعة النخيل

2 - شركه ماف لتجهيز وادارة الهايبر ماركتس شركة سبق قيدها برقم     4145 قيدت فى 10-11-1999 برقم 

ايداع    6189وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق فرع المبنى الكائن في 

محطة رمسيس ,

3 - شركه ماف لتجهيز وادارة الهايبر ماركتس شركة سبق قيدها برقم     4145 قيدت فى 10-11-1999 برقم 

ايداع    6189وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة - غلق الفرع  فى صن 

سيتى مول - مربع رقم 1258 فى طريق الوتوستراد - شيراتون هليبوليس

4 - شركه ماف لتجهيز وادارة الهايبر ماركتس شركة سبق قيدها برقم     4145 قيدت فى 10-11-1999 برقم 

ايداع    6189وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق فرع الشركة الجزيرة 

بلزا الكائن فى الجزيرة بلزا - 33 المحور المركزى - الشيخ زايد - الجيزة

5 - شركه ماف لتجهيز وادارة الهايبر ماركتس شركة سبق قيدها برقم     4145 قيدت فى 10-11-1999 برقم 

ايداع    6189وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق فرع - هيلتون 

رمسيس الكائن بالملحق التجاري لرمسيس هيلتون القاهره والكائن في 15 شارع ساحل الغلل - مقابل رمسيس 

هيلتون القاهره - التحرير

6 - شركه ماف لتجهيز وادارة الهايبر ماركتس شركة سبق قيدها برقم     4145 قيدت فى 10-11-1999 برقم 

ايداع    6189وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق فرع الشركة دولفين 

مول الكائن فى مدينة السادس من اكتوبر - المنطقة المحصورة بين المنطقة السكنية والسياحية

7 - امارات مصر للمنتجات البتروليه شركة سبق قيدها برقم     9905 قيدت فى 08-06-2003 برقم ايداع    

2616وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية إضافة محطة خدمة وتموين 

السيارات المنصورة الجديدة ) زاهية ( رقم )69( المرحلة الولى بمدينة المنصورة الجديدة الكائنة على الطريق 

الساحلي الدولي اتجاه دمياط / السكندرية - كفرع ومنفذ بيعي لمنتجات الشركة

8 - )العالميه للصناعه روك سيراميك شركه مساهمه مصريه سيراميكا وبورسلينا روك - سيراميكا وبورسلينا 

صوفيا - سيراميكا وبورسلينا كوين - سيراميكا وبورسلينا جولى ( شركة سبق قيدها برقم     14444 قيدت فى 

29-05-2005 برقم ايداع    6357وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل 

العنوان ليصبح / 8 ش محمد متولى الشعراوى - مساكن شيراتون - هليوبوليس

9 - اسكو للصناعات الغذائية والحلويات ) عيسى محمد عيسى على وشركاه ( شركة سبق قيدها برقم     29714 

قيدت فى 15-01-2008 برقم ايداع    906وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان : ) مدينة العبور الصناعيه ( والموقع ) بلوك 20017 قطعه  15 الدور الول والثاني 

والثالث (

10 - شركه ماف لتجهيز وادارة الهايبر ماركتس شركة سبق قيدها برقم     54263 قيدت فى 2011-10-04 

برقم ايداع    18644وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع
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11 - بوليفارد للتنميه السياحيه  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     74380 قيدت فى 05-06-2014 برقم ايداع    

13847وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر افتتاح فرع / باعنوان الكائن 

بمركز مرسي وزر-قطاع القصير

12 - سونج ان للغزل والنسيج Seong An Textile s.a.e شركة سبق قيدها برقم     80248 قيدت فى 

16-02-2015 برقم ايداع    4126وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

افتتاح فرع / الكائن في القطعه رقم 17/24 قطاع ج المنطقه الصناعيه الولي- مدينة الصالحية الجديدة -

13 - سونج ان للغزل والنسيج Seong An Textile s.a.e شركة سبق قيدها برقم     80248 قيدت فى 

16-02-2015 برقم ايداع    4126وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

افتتاح فرع / الكائن في القطعه رقم 27 قطاع ج المنطقه الصناعيه الولي- مدينة الصالحية الجديدة -

14 - سونج ان للغزل والنسيج Seong An Textile s.a.e شركة سبق قيدها برقم     80248 قيدت فى 

16-02-2015 برقم ايداع    4126وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل 

العنوان - ابراج سيتى ليت – الدور الثالث – مكتب 303 –  ا شارع مكرم عبيد – مدينة نصر – القاهرة .

15 - سونج ان للغزل والنسيج Seong An Textile s.a.e شركة سبق قيدها برقم     80248 قيدت فى 

16-02-2015 برقم ايداع    4126وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

افتتاح فرع / القطعه رقم25/26 قطاع ج المنطقه الصناعيه الولي- مدينه الصالحيه الجديده-

16 - فيبر مصر للتكنولوجيا FIBER MISR TECHNOLOGY T.M.F شركة سبق قيدها برقم     

110111 قيدت فى 28-09-2017 برقم ايداع    35734وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - عقار رقم 6أ شقة رقم 7 الدور الرضى - عمارات طيبة - زهراء المعادى - 

المعادى

ARCHEAN FOR GEOLOGICAL AND MINING  17 - اركيان للخدمات الجيولوجية و التعدينية

SERVICES شركة سبق قيدها برقم     110692 قيدت فى 15-10-2017 برقم ايداع    38070وفى تاريخ  

01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة رقم 13 - عمارة رقم 3 - ابراج 

النصر - ش نبوى المهندس - حى السفارات - قسم ثانى مدينة نصر

18 - البا جروب للصناعة والتجارة ALBA GROUP شركة سبق قيدها برقم     126594 قيدت فى 

23-10-2018 برقم ايداع    44648وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : القطعه رقم 63 - المنطقة الصناعية بالتجمع الثالث - شمال طريق القطامية

19 - البا جروب للصناعة والتجارة ALBA GROUP شركة سبق قيدها برقم     126594 قيدت فى 

23-10-2018 برقم ايداع    44648وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم 

افتتاح فرع/ المحل رقم 2 شارع عمروبن العاص - برج جنتي- المسلة بندر - الفيوم

20 - البا جروب للصناعة والتجارة ALBA GROUP شركة سبق قيدها برقم     126594 قيدت فى 

23-10-2018 برقم ايداع    44648وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء فرع 33 شارع محمود البطراوي - م.نصر - القاهرة

21 - جلوبال لين للنقل شركة سبق قيدها برقم     130613 قيدت فى 28-01-2019 برقم ايداع    4036وفى 

تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقه بالفيل رقم187 التجمع الخامس – المنطقة 

الخامسة – شارع 46 خلف مدرسة اخناتون
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22 - سمايل تورستيك اند تكنولوجي         Smile Touristic And Technology شركة سبق قيدها برقم     

134199 قيدت فى 14-04-2019 برقم ايداع    17119وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة البحر الحمر افتتاح فرع / مركز النشطه البحريه )الكوا سنتر-سمايل اكوا كلوب( واللعاب المائيه 

الكائنه فندق ابو سومه للتنميه السياحيه بشبه الجزيره ابو سومه

SOCIETE   FRANCAISE DE                     23 - الشركه الفرنسيه للسيارات ذات مسئولية محدوده

VOITURES  شركة سبق قيدها برقم     139804 قيدت فى 18-09-2019 برقم ايداع    38884وفى 

تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع / باعنوان 853 الكائن شارع  بور 

سعيد

24 - إنفوبيرز Infopiers شركة سبق قيدها برقم     144567 قيدت فى 31-12-2019 برقم ايداع    

56107وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان عماره 6ج 

بلوك1258 شيراتون هليوبوليس –القاهره

25 - علي عبدالعزيز محمد موسي وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     145960 قيدت فى 27-01-2020 برقم 

ايداع    3891وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان  : القطعه 7  

ورش  الصناعية الثانية -  مدينه السادات – المنوفية

26 - مطاعم كرسبى دائما طازج شركة سبق قيدها برقم     146668 قيدت فى 09-12-2021 برقم ايداع    

59949وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء فرع

27 - شركة مطاعم كرسبى دائما طازج Crispy Always Fresh شركة سبق قيدها برقم     146668 قيدت 

فى 10-02-2020 برقم ايداع    6197وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء فرع محل رقم C5 مول - hub50  شارع الخمسين زهراء المعادى بجوار بنزينة وطنية 2

28 - حسين للصناعات الغذائية واستصلح الراضي شركة سبق قيدها برقم     148966 قيدت فى 

05-05-2020 برقم ايداع    14111وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا افتتاح 

فرع / امتداد غرب المنيا

29 - أوسكار للنقل والشحن شركة سبق قيدها برقم     149015 قيدت فى 06-05-2020 برقم ايداع    14269

وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء فرع - 183 شارع بورسعيد - 

سبورتنج -قسم باب شرق -

30 - أوسكار للنقل والشحن شركة سبق قيدها برقم     149015 قيدت فى 06-05-2020 برقم ايداع    14269

وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح فرع / باعقار رقم 43 شارع 

القريه الرابعه الناصريه

31 - بيو بيراميدز بيوتك شركة سبق قيدها برقم     151746 قيدت فى 04-08-2020 برقم ايداع    23706

وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح فرع / الكائن في شارع عبد العزيز 

حبيب

32 - بيو بيراميدز بيوتك شركة سبق قيدها برقم     151746 قيدت فى 04-08-2020 برقم ايداع    23706

وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح فرع/ الكائن شارع مقر ملك جمعيه 

تل للتنميه الجتماعيه ومقرها - تل امام مركز شرطه تل

33 - المصريون المتحدون للمشروعات السياحية والغذائية العالمية شركة سبق قيدها برقم     152617 قيدت فى 

23-08-2020 برقم ايداع    26757وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

105 شارع الحجاز الدور الثاني
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34 - بترو جاردينز للستشارات Petro Guardians شركة سبق قيدها برقم     153405 قيدت فى 

07-09-2020 برقم ايداع    29801وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - وحدة ) R ( - الكائنة فى 53 مول كابيتال - خلف المحكمة - الدور الثانى - التجمع الخامس

35 - صناعات الفيبر المسلح شركة سبق قيدها برقم     156670 قيدت فى 05-11-2020 برقم ايداع    

40550وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع / القطعه 23و24 

بامنطقه الصناعيه الرابعه

36 - فور سي إيه إم                C A M 4  شركة سبق قيدها برقم     158856 قيدت فى 17-12-2020 برقم 

ايداع    48358وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - وحدة  

L2-18 - الدور الثانى - مول سنترو - منطقة اللوتس - التجمع الخامس

37 - انسنت للستثمار Incent Investment شركة سبق قيدها برقم     161596 قيدت فى 2021-02-10 

برقم ايداع    6670وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان -  قطعة 

الرض رقم  ) 3 ( المربع رقم ) 402 ( تقسيم  مصر الجديدة العقار رقم 102 حاليأ وسابقأ ) 94 ( شارع النزهة  

- ميدان ترينف – النزهة  القاهرة .

38 - اوبروتونيتي للتجارة OPPORTUNITY شركة سبق قيدها برقم     162974 قيدت فى 2021-03-08 

برقم ايداع    11074وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية الغاء الفرع - ) 

المحل التجارى ( الكائن بالعقار ) 61 ( ش جمال عبد الناصر البحرى - شبين الكوم

39 - جى فيفتين فور اوبتيكال للتجارة 

GI5 FOR OPTICAL شركة سبق قيدها برقم     164014 قيدت فى 25-03-2021 برقم ايداع    

14484وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 63 ش نوبار - 

باب اللوق

40 - تيك ان بيك لتطوير العمال                   

Take N Bake           for Business           Development شركة سبق قيدها برقم     164859 

قيدت فى 11-04-2021 برقم ايداع    17359وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة افتتاح فرع / المحل التجاري رقم )1( بالعقار رقم 38شارع 231 دجله

41 - سماح أرت شركة سبق قيدها برقم     165157 قيدت فى 18-04-2021 برقم ايداع    18397وفى تاريخ  

01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع / الكائن في وحده باسم جاليريا 40 المقامه 

علي قطعه الرض رقم 40 محور كريزي ووتر

42 - اى هوم للستشارات العقاريه - I Home Real Estate Consultants شركة سبق قيدها برقم     

165857 قيدت فى 09-05-2021 برقم ايداع    21088وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - 44 ش احمد محمد ابراهيم - من ش عباس العقاد - المنطقة الثامنة

43 - مريم طلعت أحمد عصمت السادات  و شريكها شركة سبق قيدها برقم     169607 قيدت فى 

02-08-2021 برقم ايداع    34827وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان :  شقة رقم )1( بالدور الرضي بالعقار رقم 74 عمارات البنفسج التجمع الول - القاهرة الجديدة - 

القاهرة وبذلك ينقل القيد الي استثمار القاهرة

44 - نايل بيلد للستثمار التجاري والتخطيط العمراني Nile Build شركة سبق قيدها برقم     171950 قيدت 

فى 07-09-2021 برقم ايداع    41550وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان 20ش الخطيب مساكن اسكو قسم ثاني شبرا الخيمة القليوبية.
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45 - فيتنس بايونيرز للياقة البدنية شركة سبق قيدها برقم     172602 قيدت فى 20-09-2021 برقم ايداع    

43802وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع / بالمول التجاري 

المعروف اسم بمجمع امريكانا بلزا - محور كريزي ووتر الشيخ زايد

46 - فلورينس لصناعة الملبس FLOURNCS FOR CLOTHES INDUSTRY شركة سبق قيدها 

برقم     175099 قيدت فى 02-11-2021 برقم ايداع    51869وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة الغربية افتتاح فرع / الوحده التجاري رقم -) G9( بالطابق الرضي - الكائن بالمركز 

التجاري الترفيهي العروبه مول- بطريق طنطا - المحلة الكبري - مدينة طنطا -

47 - جى ال تى مصر لدارة المشروعات GLT Egypt شركة سبق قيدها برقم     175573 قيدت فى 

10-11-2021 برقم ايداع    53523وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان: الدور الرضي بالعقار المقام علي القطعة رقم 3 من المربع 1138 تقسيم مصر الجديدة – خلف 

شيراتون المطار – النزهه – القاهرة

48 - الشركه العربيه لتجاره العود شركة سبق قيدها برقم     175824 قيدت فى 14-11-2021 برقم ايداع    

 )G104( 54175وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية افتتاح فرع / باعين رقم

والكائن بامجمع التجاري مول طنطا

49 - اوبروتونيتي للتجارة OPPORTUNITY شركة سبق قيدها برقم     178841 قيدت فى 2021-12-30 

برقم ايداع    64267وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية الغاء الفرع

50 - واي جي للتجارة شركة سبق قيدها برقم     182354 قيدت فى 28-02-2022 برقم ايداع    12590وفى 

تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع / الوحده رقم)13(بالدور الول مول 

طلعت حرب -30ش طلعت حرب

51 - جو ليدرز للمستلزمات التعليمية شركة سبق قيدها برقم     191222 قيدت فى 11-08-2022 برقم ايداع    

49973وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا افتتاح فرع / 25ش الجيش

52 - جوهر ستيل لتجارة وتشكيل المعادن شركة سبق قيدها برقم     193482 قيدت فى 20-09-2022 برقم 

ايداع    60390وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان : الكيلو 

16 طريق مصر اسكندرية الزراعى - بحوض الشروة 22

53 - جوهر ستيل لتجارة وتشكيل المعادن شركة سبق قيدها برقم     193482 قيدت فى 20-09-2022 برقم 

ايداع    60390وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح فرع : الكيلو 14 

طريف مصر اسكندرية الزراعى - بحوض المتعرض 36 الشرقى - يمين مدخل العوادم

54 - ايليت ديركشن للنتاج الفني -Elite Direction شركة سبق قيدها برقم     202155 قيدت فى 

08-09-2021 برقم ايداع    41919وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

بدروم بزمنت بالفيل رقم 149 الضاحية الشرقية مستثمرين الجنوبية امام بوابة 4 الجامعة الميركية - مستشفي 

المغربي  وبذلك يتم نقل المقر

55 - العالمية للستثمار العقارى و السياحى شركة سبق قيدها برقم     650 قيدت فى 24-05-1998 برقم ايداع    

1667وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - )77( شارع ابو 

داود الظاهرى – منطقة السادس – قطعة 3 بلوك 62 - الدور الول – قسم مدينة نصر – القاهرة .

56 - الشركه الدوليه للستثمار التجاري و الصناعي )الصياد تريدنج مصر ( ش0م0م شركة سبق قيدها برقم     

985 قيدت فى 08-07-1998 برقم ايداع    2958وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة إلغاء الفرع الكائن فى / 31 شارع القللى
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57 - الشركه الدوليه للستثمار التجاري و الصناعي )الصياد تريدنج مصر ( ش0م0م شركة سبق قيدها برقم     

985 قيدت فى 08-07-1998 برقم ايداع    2958وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة إلغاء الفرع الكائن بالوحدة رقم 1 بالعقار 25 شارع القللى

58 - النيل للصناعه والتجهيزات شركة سبق قيدها برقم     2633 قيدت فى 11-02-2001 برقم ايداع    118

وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل العنوان : جمالون صناعي - 

المنطقة الصناعية ببساتين السماعيلية - بالمنطقة الثانية عشر رقم القطعة )30( ضمن )1(

59 - الدولية لتجارة الملبس الجاهزة )جيجلز( شركة سبق قيدها برقم     11255 قيدت فى 19-05-2004 برقم 

ايداع    2624وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  - القطعه 

رقم 808 منطقة اللف مصنع - التجمع الثالث

60 - الدولية لتجارة الملبس الجاهزة )جيجلز( شركة سبق قيدها برقم     11255 قيدت فى 19-05-2004 برقم 

ايداع    2624وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  - القطعه 

رقم 808 منطقة اللف مصنع - التجمع الثالث

61 - الدهب للصوامع والصناعات الغذائيه شركة سبق قيدها برقم     52023 قيدت فى 26-05-2011 برقم 

ايداع    8990وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة القطعة 35 أ المنطقة 

الصناعية الثالثة - مدينة السادس من اكتوبر

62 - جى اس اى ايجيبت J.S.I EGYPT )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     53936 قيدت فى 

18-09-2011 برقم ايداع    17270وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : 23 شارع الحدائق- – الدور الرضي والول والثاني - المعادي

63 - سيريانا جروب للصناعة والتجارة شركة سبق قيدها برقم     59866 قيدت فى 27-06-2016 برقم ايداع    

20320وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان :القطعة رقم 63 

المنطقة الصناعية بالتجمع الثالث - شمال طريق القطامية

64 - سيريانا جروب للصناعة والتجارة شركة سبق قيدها برقم     59866 قيدت فى 27-06-2016 برقم ايداع    

20318وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان :القطعة رقم 63 

المنطقة الصناعية بالتجمع الثالث - شمال طريق القطامية

65 - سيريانا جروب للصناعة والتجارة شركة سبق قيدها برقم     59866 قيدت فى 18-11-2014 برقم ايداع    

27608وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء فرع

66 - اسلسكا مصر لدارة المنشاءات التعليمية  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     73204 قيدت فى 

15-04-2014 برقم ايداع    9187وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح 

فرع/ مبنى رقم 6 نموذج B بمشروعات مرتفعات الهرام - التجمع الداري -6 اكتوبر

67 - فرع شركة هيونداى روتيم شركة سبق قيدها برقم     75253 قيدت فى 16-07-2014 برقم ايداع    

S1 ( 17200وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - المبنى رقم

A  ( - الدور الثانى - منطقة الدوان تاون - ش التسعين الجنوبى - التجمع الخامس

68 - المجرة للنشاءات شركة سبق قيدها برقم     77338 قيدت فى 26-10-2014 برقم ايداع    25359وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - عمارة 2226 الدور الرضى 

شقة 4 عمارات مساكن ضباط القوات المسلحة - زهراء مدينة نصر

69 - ام بي اي للستثمار العقاري و المقاولت MPA شركة سبق قيدها برقم     87026 قيدت فى 

18-10-2015 برقم ايداع    28769وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - 15 مربع 1165 - مساكن شيراتون - الدور الثالث
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70 - صن راكس لتشغيل المعادن Sun Racks For Metal Forming شركة سبق قيدها برقم     104196 

قيدت فى 03-04-2017 برقم ايداع    12325وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة غلق فرع - نصف الدور الرضي بالقطعه رقم 202 الكائنه بامتداد المنطقه الصناعيه الثالثه

71 - صن راكس لتشغيل المعادن Sun Racks For Metal Forming شركة سبق قيدها برقم     104196 

قيدت فى 03-04-2017 برقم ايداع    12325وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

المنوفية غلق الفرع النتاجى الكائن بالقطعة رقم )24( بالبلوك )C9( - المنطقة الصناعية

72 - صن راكس لتشغيل المعادن Sun Racks For Metal Forming شركة سبق قيدها برقم     104196 

قيدت فى 03-04-2017 برقم ايداع    12325وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

المنوفية تعديل العنوان : القطعة رقم )24( بالبلوك )C9( - المنطقة الصناعية

73 - كورنر تو لدارة المطاعم شركة سبق قيدها برقم     104862 قيدت فى 24-04-2017 برقم ايداع    

 )A107( 14846وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح فرع/ وحده

الدور الرضي مبنى A العبور مول - مدينة العبور

74 - الدولية لخدمات المعلومات والنترنت شركة سبق قيدها برقم     107452 قيدت فى 12-07-2017 برقم 

ايداع    24579وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق فرع - الوحده رقم 3 

بالدول الرضي ش ) 155 ( رقم ) 8 ( برج المهندسين - قسم المعادي

75 - ايمان سعيد و شريكها شركة سبق قيدها برقم     107737 قيدت فى 20-06-2022 برقم ايداع    39322

وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان : قطعة ارض رقم 62 

كائنة بحوض المراوحي 21 قليوب المحطة - مركز قليوب -

76 - ترند للمؤثرات البصرية شركة سبق قيدها برقم     116566 قيدت فى 04-02-2018 برقم ايداع    

5503وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان : الوحده رقم 32 

الدور الثالث بالعقار رقم 38 شارع جمال سالم - الدقى

77 - ترند للمؤثرات البصرية شركة سبق قيدها برقم     116566 قيدت فى 04-02-2018 برقم ايداع    

5503وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع/ العقار رقم 10 شارع 

خان يونس - العجوزه

78 - عبدالرحمن مختار للستثمار والتطوير العقاري والمقاولت العامة شركة سبق قيدها برقم     128423 

قيدت فى 05-12-2018 برقم ايداع    51765وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة تعديل العنوان  : الحي الول – مجاورة 4 – عمارة 736 – الدور الول – 6 أكتوبر – الجيزة. وبذلك 

ينقل القيد الى سجل تجارى استثمار 6 اكتوبر

79 - الفيدا للستشارات العلمية alveda شركة سبق قيدها برقم     135128 قيدت فى 13-05-2019 برقم 

ايداع    20690وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 49 عمارات الفاتح حى 

السفارات د1 ش 1

MODERN   ELECTRICAL(                ) 80 - الشركة الحديثة للتكنولوجية الكهربائية ) ستار ترانس

TECHNOLOGY  COMPANY )STARTRANS        شركة سبق قيدها برقم     135707 قيدت 

فى 28-05-2019 برقم ايداع    22778وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

افتتاح فرع/ قطعه رقم 104 - منطقة التوسعات الشماليه وامتدادها في المنطقه الصناعيه - مدينة السادس من 

اكتوبر
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81 - صافى للتصالت  safy telecomunications شركة سبق قيدها برقم     137333 قيدت فى 

11-07-2019 برقم ايداع    29035وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

افتتاح فرع/ محل تجاري بالعقار الكائن في ميدان كفر شكر - بجوار البنك الهلي - تقاطع شارع عبدالناصر مع 

شارع عبدالمنعم رياض

82 - صافى للتصالت  safy telecomunications شركة سبق قيدها برقم     137333 قيدت فى 

11-07-2019 برقم ايداع    29035وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

افتتاح فرع/ محل رقم 2 برج الشريف - شارع ترعة المنتزه - الرمل - حي شرق

83 - مكسب للتجارة اللكترونية MAXAb for E- Commerce  ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     

141403 قيدت فى 23-10-2019 برقم ايداع    44769وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - الدور السادس عشر ببرج الزينى - 25 طريق مصر حلوان الزراعى - المعادى

84 - فرسكو فارمز للمقاولت Fresco Farms ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     144707 قيدت فى 

02-01-2020 برقم ايداع    217وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل 

المركز الرئيسي : 

124 ش عثمان بن عفان

85 - مجموعة شام للتسويق العقارى Sham Group for real Estate Marketing )ش.ذ.م.م( شركة سبق 

قيدها برقم     145246 قيدت فى 14-01-2020 برقم ايداع    1751وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : شقة رقم 4-  عمارة 274-  منطقة القرنفل-  الحى الخامس

86 - فهد بن حسن بن ناصر الشامرى وشريكته شركة سبق قيدها برقم     150455 قيدت فى 2020-07-01 

برقم ايداع    19485وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل العنوان : 

قطعة رقم 169 - نموذج أ - بالمنطقة الجنوبية - 6 مليون م2 - مجمع 1 - مدينة العاشر من رمضان - الشرقية - 

وبذلك يتم نقل القيد الى استثمار العاشر من رمضان

87 - سمارت ليدر للمقاولت العامه شركة سبق قيدها برقم     151512 قيدت فى 26-07-2020 برقم ايداع    

22852وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : عقار رقم 65 - 

النرجس 7 -القاهرة الجديدة - التجمع الخامس -

88 - كلنبرو Clinpro شركة سبق قيدها برقم     155360 قيدت فى 12-10-2020 برقم ايداع    36148وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 11 شارع يوسف الجندي - 

وحدة رقم 4 الدور الرضي - المبني اليوناني - باب اللوق - التحرير - القاهرة

89 - ميناء أكتوبر الجاف شركة سبق قيدها برقم     157026 قيدت فى 18-11-2020 برقم ايداع    42667

وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع/ في موقع ميناء مدينة السادس 

من اكتوبر

90 - فيس اند بدى كير للتوريدات العمومية      FACE AND BODY CARE شركة سبق قيدها برقم     

157368 قيدت فى 26-11-2020 برقم ايداع    44042وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح فرع/ محلين ارقام 23,1 بالعقار رقم )5( شارع المقريزي بالزمالك - قصر النيل )باروت 

)Parrot Galaxy جلكسي

91 - فيس اند بدى كير للتوريدات العمومية      FACE AND BODY CARE شركة سبق قيدها برقم     

157368 قيدت فى 26-11-2020 برقم ايداع    44042وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة افتتاح فرع/ 9 شارع جمال عبد الناصر - حوض الحاجز الوسطاني بزمام نزلة السمان - الهرم - )

)Sun and sand guest house صن ساند جست هاوس
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92 - فيس اند بدى كير للتوريدات العمومية      FACE AND BODY CARE شركة سبق قيدها برقم     

157368 قيدت فى 26-11-2020 برقم ايداع    44042وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

Serenity ( محافظة الجيزة افتتاح فرع/ مبنى بحوض سيدي ابراهيم قطعه رقم 79 المنصوريه - مركز امبابه

)farm

93 - فيس اند بدى كير للتوريدات العمومية      FACE AND BODY CARE شركة سبق قيدها برقم     

157368 قيدت فى 26-11-2020 برقم ايداع    44042وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

)Tonus Club محافظة القاهرة افتتاح فرع/ شقه2- 18شارع عمر بن الخطاب - مصر الجديده )طونس كلوب

94 - إنو سبيس التعليميه شركة سبق قيدها برقم     157572 قيدت فى 30-11-2020 برقم ايداع    44572

وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعة رقم 1 المقطم منطقة الخدمات أرض 

السمرات بالهضبة العليا - الدور الرابع

95 - ابتكار وتطوير للمقاولت والتوريدات والعمال المتكامله شركة سبق قيدها برقم     158554 قيدت فى 

14-12-2020 برقم ايداع    47354وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - 24 ش جسر السويس

96 - شركه العماره للمشروعات الهندسيه ارك برو

ARC PRO شركة سبق قيدها برقم     162847 قيدت فى 04-03-2021 برقم ايداع    10657وفى تاريخ  

02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة بالعنوان الكائن 6020 منطقة 

المعراج العلوى - المعادى - زهراء المعادى -

97 - تريتو فارماTreato Pharma شركة سبق قيدها برقم     166063 قيدت فى 17-05-2021 برقم ايداع    

21706وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - العقار رقم 8 – 

بلوك 26- شارع حسام بسيوني – المنطقة التاسعة – مدينة نصر – امام محور شينزو آبى– القاهرة

98 - امازون داتا سيرفيسز ايجيبت Amazon Data Services Egypt شركة سبق قيدها برقم     

166208 قيدت فى 19-05-2021 برقم ايداع    22221وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة قطعة رقم 12B03 - كايرو فيستيفال سيتى

99 - ليليك للمواد الغذائية شركة سبق قيدها برقم     169606 قيدت فى 02-08-2021 برقم ايداع    34826

وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة رقم 2 - الدور 

الرضى - 13 ش المثال جمال السجينى - قسم النزهة

100 - اتش ستيل للمقاولت والعمال المعدنية شركة سبق قيدها برقم     173821 قيدت فى 2021-10-11 

برقم ايداع    47721وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان - 

B 205 - مول كابيتال بلزا - الحى السادس

101 - ليلى يس للفنون  Laila Yassin Art شركة سبق قيدها برقم     179236 قيدت فى 2022-01-09 

برقم ايداع    1236وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 48 

ش بغداد

102 - آرم آرتس للستشارات الفنية ARM ARTS شركة سبق قيدها برقم     188580 قيدت فى 

14-06-2022 برقم ايداع    37648وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان ليصبح / شقة رقم 5 - الدور الول -13 عن عبد ا النديم من شارع أباظة  خلف سنترال مصر 

الجديدة - جسر السويس

Page 657 of 1644 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

103 - كي اوه اس لدارة المطاعم والكافيهات K.O.S شركة سبق قيدها برقم     188807 قيدت فى 

19-06-2022 برقم ايداع    38661وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : الوحدة رقم P04-04 G01 الدور الرضي بقطعة 33 المستثمرين الشمالية – ليله كومبوند – 

القاهرة الجديدة ,)مطعم انتيكا(

104 - أوبن للتجارة والتوريدات  OPEN FOR TRADING & SUPPLIES شركة سبق قيدها برقم     

202062 قيدت فى 03-12-2020 برقم ايداع    6466وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة ارابيل بلزا بمنطقة المثلث – وحده رقم ) )LL-17– ميدان جمال عبدالناصر – التجمع الخامس 

وذلك يتم نقل القيد

 The First Taste Company for Food and Beverage 105 - المذاق الول للغذية والمشروبات

شركة سبق قيدها برقم     202743 قيدت فى 09-06-2022 برقم ايداع    5658وفى تاريخ  2023-02-02   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة العقار رقم 8 -شارع سعيد مكرر -الزيتون

106 - الخليج للكرتون شركة سبق قيدها برقم     202846 قيدت فى 15-06-2020 برقم ايداع    2427وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اصبح المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط 

حوض المروج الكبير رقم 20 قرية الرملة - الدور الرضى وذلك يتم نقل القيد

107 - دومستيك  Domestic ) ش . م . م ( شركة سبق قيدها برقم     52655 قيدت فى 29-06-2011 برقم 

ايداع    11640وفى تاريخ  04-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة المنطقة الحرة العامة – 

مدينة نصر

108 - اللؤلؤة للزجاج ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     825 قيدت فى 04-11-1996 برقم ايداع    597وفى 

تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط 

في مدينة السادس من أكتوبر الوحدة رقم )7( بالدور الخامس فوق الرضي برج رقم )7( بالمشروع المقام علي 

القطعة 3-49 بالمحور المركزي

109 - الرائد جيت ماستر للصناعه احمد شوقى حسن سلمان وشركاه شركة سبق قيدها برقم     6306 قيدت فى 

17-09-2015 برقم ايداع    26486وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق 

الفرع / النتاج الكائن مدينة 6اكتوبر -بلوك 149 امتداد المنطقة الصناعية -السادسة

110 - الرائد جيت ماستر للصناعه احمد شوقى حسن سلمان وشريكته شركة سبق قيدها برقم     6306 قيدت فى 

25-08-2004 برقم ايداع    1271وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق 

الفرع /

111 - الرائد جيت ماستر للصناعه احمد شوقى حسن سلمان وشريكته شركة سبق قيدها برقم     6306 قيدت فى 

25-08-2004 برقم ايداع    1271وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح 

المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط  

 16 ش التحاد - ش نصار - حسن محمد - الهرم

112 - الرائد جيت ماستر للصناعه احمد شوقى حسن سلمان وشركاه شركة سبق قيدها برقم     6306 قيدت فى 

20-01-2016 برقم ايداع    2173وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق 

الفرع / الدارى الكائن عمارة 61 شارع النوبة متقرع من شارع عثمان محرم - الهرم

113 - محمد حسين محمود الغمرى ورامى صلح الدين يوسف شركة سبق قيدها برقم     13635 قيدت فى 

27-04-2005 برقم ايداع    4392وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء 

الفرع - 24 عمارات العبور - صلح سالم - الدور 18 شقه 6
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114 - شركه حورس لصناعه السفنج ش0م0م شركة سبق قيدها برقم     14758 قيدت فى 2005-06-06 

برقم ايداع    7093وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اغلق الفرع -  

المصنع المقام علي قطعه الرض رقم 226 المنطقه الصناعيه الثالثه - مدينه السادس من اكتوبر

115 - شركه حورس لصناعه السفنج ش0م0م شركة سبق قيدها برقم     14758 قيدت فى 2005-06-06 

برقم ايداع    7093وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان -  

القطعة رقم 228 - المنطقة الصناعية الثالثة

116 - جمال بيلكين كوللو اوغلو وشركاه شركة تضامن بنظام المناطق الحرة الخاصة شركة سبق قيدها برقم     

17172 قيدت فى 19-12-2005 برقم ايداع    17496وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة افتتاح فرع/ قطعه رقم 196 المنطقه الصناعيه الولى - السادس من اكتوبر

117 - محمد حسين محمود الغمرى ورامى صلح الدين يوسف شركة سبق قيدها برقم     48517 قيدت فى 

14-10-2010 برقم ايداع    22351وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء الفرع

118 - المصريه الوربية للمنتجات الغذائيه ) شيفي ميكس ( شركة سبق قيدها برقم     50476 قيدت فى 

09-02-2011 برقم ايداع    2491وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج 

افتتاح فرع/ برج ضياء السيد مهران - شارع قاعة ريفيرا متفرع من شارع سيتي - )فرع اداري(

119 - المصريه الوربية للمنتجات الغذائيه ) شيفي ميكس ( شركة سبق قيدها برقم     50476 قيدت فى 

09-02-2011 برقم ايداع    2491وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

افتتاح فرع/ ناصية شارع مصطفى كامل مع شارع ابراهيم هريدي - برج رحاب السرايا - تشاكوس - قسم المنتزه 

اول - )فرع اداري(

120 - الجاردن كافيه شركة سبق قيدها برقم     85398 قيدت فى 16-08-2015 برقم ايداع    22746وفى 

 - A51017 تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر افتتاح فرع/ المحل رقم

والبالغ مساحته )170.00م2( - كورنيش بورت غالب - مرسى علم

121 - الجاردن كافيه شركة سبق قيدها برقم     85398 قيدت فى 16-08-2015 برقم ايداع    22746وفى 

تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع -  كافيتريا بمبني الركاب رقم) 1( 

بالترانزيت بمساحه تقريبيه )114 م2  )الجاردن كافيه (

122 - الجاردن كافيه شركة سبق قيدها برقم     85398 قيدت فى 16-08-2015 برقم ايداع    22746وفى 

تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع -  كافيتريا بصاله رقم )2( بمبنى 

الركاب رقم )1( بمساحه تقريبيه)68م2 - ) الجاردن كافيه(

123 - دي جي أف للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم     86706 قيدت فى 07-04-2022 برقم ايداع    

22005وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء فرع

124 - تو اس للتجارة 2S For Trading شركة سبق قيدها برقم     92768 قيدت فى 18-04-2016 برقم 

ايداع    12904وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع لمزاولة نشاط 

الشركه في تجارة الملبس الجاهزه الكائن في /محل رقم G062 - المركز التجاري مول العرب - مدينة 6 اكتوبر

125 - ريدنجتون للتوزيع Redington Distribution Company شركة سبق قيدها برقم     103399 

قيدت فى 14-03-2017 برقم ايداع    9696وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة الغاء الفرع -  الدور الرضي والدور الول بالعقار رقم 12ب شارع محمد كامل الحاروني ـ متفرع من 

شارع أحمد فخري ـ المنطقة السادسة ـ مدينة نصر ـ
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126 - حرير النيل للغزل والنسيج شركة سبق قيدها برقم     110015 قيدت فى 26-09-2017 برقم ايداع    

35327وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - صالة صناعية - 

الدور الثالث فوق الرضى بالمصنع - العقار الكائن فى 16 ش توكل - ارض عماد نصر - المنطقة الصناعية - 

الكيلو 18 - قسم السلم

127 - روافي الحلم شركة سبق قيدها برقم     115699 قيدت فى 16-01-2018 برقم ايداع    2516وفى 

تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - شارع لبنان – الدور الرابع  – 

العجوزة – الجيزة - وبذلك ينقل القيد الى مكتب استثمار اكتوبر

128 - برومو كليكس للتسويق اللكترونى Promo Clicks شركة سبق قيدها برقم     116563 قيدت فى 

04-02-2018 برقم ايداع    5500وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل 

العنوان - قطعة رقم 11 - مربع 1177 - مربع الوزراء - خلف مسجد الصديق

129 - برسبكتيف للتصميم الداخلى شركة سبق قيدها برقم     122793 قيدت فى 09-07-2018 برقم ايداع    

29321وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 36 هيلبوليس- 

جاردنز - الدور الثانى - شيراتون

130 - هرتج للتسويق والستشارات العقارية Heritage property consultancy شركة سبق قيدها برقم     

123646 قيدت فى 31-07-2018 برقم ايداع    32757وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان 

:شقه )بيزمنت( والكانئة بالقاهرة الجديدة - التجمع الول - منطقة الياسمين 7 فيل 21بيزمنت دور ارضي منخفض 

بمدخل خاص-القاهره

131 - فليفرز مصر للتصدير FLAVORS EGYPT FOR EXPORT شركة سبق قيدها برقم     

127559 قيدت فى 14-11-2018 برقم ايداع    48508وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان : 85 شارع محمد فريد - عابدين

132 - فيستا للتطوير السياحى Vesta Residential Development شركة سبق قيدها برقم     132915 

قيدت فى 18-03-2019 برقم ايداع    12501وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان - غرفة مستقلة - الدور الول - رقم F1.21 - بالعنوان 5 ش الفضل - قسم عابدين

133 - كونكو للتكنولوجيا                    KONKO   TECHNOLOGIES  CO شركة سبق قيدها برقم     

137721 قيدت فى 22-07-2019 برقم ايداع    30641وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة اغلق الفرع بالعنوان : 41 شارع عبد العزيز - قسم الموسكى

134 - كونكو للتكنولوجيا                    KONKO   TECHNOLOGIES  CO شركة سبق قيدها برقم     

137721 قيدت فى 22-07-2019 برقم ايداع    30641وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة بنى سويف افتتاح فرع/ الوحدات رقم )266-265-264-263-262-257-256-255-254-253( 

بالمنطقه الصناعيه بمجمع بياض العرب

135 - أى إن فيجن للتجارة Envision Trading شركة سبق قيدها برقم     143635 قيدت فى 

11-12-2019 برقم ايداع    52694وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : المحل رقم A6 - الكائن بالدور العاشر بمركز وجراج البستان التجارى - مول البستان بوسط 

العاصمة - باب اللوق - عابدين

136 - أف جى اكس المحدودة للساعات العالمية F J X WATCH COMPANY GLOBALISM شركة 

سبق قيدها برقم     148393 قيدت فى 11-03-2020 برقم ايداع    11970وفى تاريخ  05-02-2023   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان - عزبه حوض - شارع - حسيب سرياقوس - مركز الخانكه
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137 - الشهد للتنمية الزراعية والستصلح الزراعى شركة سبق قيدها برقم     149233 قيدت فى 

18-05-2020 برقم ايداع    15122وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الوادى 

الجديد قطعة ارض صحراوية بمركز الفرافرة بمنطقة ابو نقار

138 - البريق تريدينجAL BAREEQ TRADING شركة سبق قيدها برقم     149671 قيدت فى 

14-06-2020 برقم ايداع    17027وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

مصنع بالقطعة رقم )95( المنطقة الصناعية 100 فدان شباب

139 - كولرد تيكنولوجي Collard Technology شركة ذات مسئولية محدودة. شركة سبق قيدها برقم     

154768 قيدت فى 30-09-2020 برقم ايداع    34068وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة الشقة رقم 24 بالدور ال 2 من العقار رقم 13 شارع البرازيل

140 - الو سولوشنز ALU SOLUTIONS شركة سبق قيدها برقم     155401 قيدت فى 2020-10-13 

برقم ايداع    36221وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 

المصنع الكائن في قطعة رقم 742 – منطقة ) الصناعات الصغيرة ( بأراضي المنطقة الصناعية شمال طريق 

القطامية العين السخنة – التجمع الثالث – القاهرة الجديدة

141 - الدولية لتجارة الملبس الجاهزة )جيجلز( شركة سبق قيدها برقم     164557 قيدت فى 2021-04-05 

برقم ايداع    16382وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  - 

القطعه رقم 808 منطقة اللف مصنع - التجمع الثالث

142 - توجزر جروب للستشارات )TOGETHR GROUP FOR CONSULTING_)PET( شركة 

سبق قيدها برقم     165257 قيدت فى 19-04-2021 برقم ايداع    18726وفى تاريخ  05-02-2023   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 124 شارع الشيخ غراب الدور السابع

143 - توجزر جروب للستشارات )TOGETHR GROUP FOR CONSULTING_)PET( شركة 

سبق قيدها برقم     165257 قيدت فى 19-04-2021 برقم ايداع    18726وفى تاريخ  05-02-2023   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية الوحده رقم F 205 سيتي مول الدور الثاني علوي

144 - قيمة لخدمات التحصيل QIMA FOR COLLECTION SERVICES شركة سبق قيدها برقم     

166632 قيدت فى 30-05-2021 برقم ايداع    23752وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان : الدور الخامس عشر بالعقار رقم 20 أ عمارات العبور - صلح سالم - 

مصرالجديدة

145 - المعالى للصناعات الخشبيه والهندسية شركة سبق قيدها برقم     167091 قيدت فى 08-06-2021 برقم 

ايداع    25591وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 35 ش 

7

Foodex International For Food and            146 - فودكس العالميه للغذية والمشروبات

Bevera شركة سبق قيدها برقم     167216 قيدت فى 09-06-2021 برقم ايداع    26052وفى تاريخ  

05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مول كايرو فيستيفال مول سيتى الوحدة رقم 55 - 

منطقة النافورة

147 - سكاى واى للتطوير العقارى              SKYWAYDEVELOPMENT شركة سبق قيدها برقم     

170824 قيدت فى 18-08-2021 برقم ايداع    38009وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - الدور الثانى - مبنى 365 - شارع التسعين الجنوبى - التجمع الخامس -
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194 - تاج باك لمواد التعبئة والتغليف شركة سبق قيدها برقم     152357 قيدت فى 17-08-2020 برقم ايداع    

25860وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - محل رقم 103 

مول مرحبا مركز خدمات التجمع الخامس - القاهرة الجديدة

THE FUTURE GATE FOR MARINE AND  148 - بوابة المستقبل للخدمات البحرية والتسويقية

MARKETING F.G.S شركة سبق قيدها برقم     173582 قيدت فى 05-10-2021 برقم ايداع    

46982وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : شقة 11 عمارة 

رقم 4 بلوك 15 شارع السيدة خديجة )برج الجوهرة ( - حي السفارات -مدينة نصر القاهرة

149 - ميدكسير فارما Medixir Pharma  ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     175232 قيدت فى 

04-11-2021 برقم ايداع    52342وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - غرفة بالشقة رقم 432 - الدور الثالث - العقار 115 - ش سليم الول

150 - سانتيرا بلزا للتنمية العقارية Sun Terra Plaza For Real estate Development شركة 

سبق قيدها برقم     175627 قيدت فى 11-11-2021 برقم ايداع    53577وفى تاريخ  05-02-2023   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة جنوب سيناء تعديل العنوان - 3 مشروع صن تيرا قطعة رقم 200 شارع التاور - 

هضبة ام سيد - شرم الشيخ - جنوب سيناء . وبذلك ينقل القيد الى سجل تجارى استثمار شرم الشيخ

GOLDEN FOODS FOR BAKERIES   151 - جولدن فودز لصناعة المخبوزات

PRODUCTION شركة سبق قيدها برقم     177797 قيدت فى 13-12-2021 برقم ايداع    60396وفى 

تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية اصبح المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط 

الصناعي وموطنها القانوني في العنوان التي :قطعة الرض رق )80( بمنطقة المطورين

152 - الما هيلث للتكنولوجيا ALMA HEALTH شركة سبق قيدها برقم     178045 قيدت فى 

19-12-2021 برقم ايداع    61345وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 4 

عمارات اول مايو

153 - الما هيلث للتكنولوجيا ALMA HEALTH شركة سبق قيدها برقم     178045 قيدت فى 

19-12-2021 برقم ايداع    61345وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

العقار رقم )16( شارع النزهة الدور الول علوى عمارات رابعة الستثمارى قسم اول مدينة نصر

154 - الما هيلث للتكنولوجيا ALMA HEALTH شركة سبق قيدها برقم     178045 قيدت فى 

19-12-2021 برقم ايداع    61345وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

العقار رقم )12( شارع مبارك تقسيم اسماء فهمى ارض الجولف

155 - الدار ايجيبت لتنمية المشروعات شركة سبق قيدها برقم     178917 قيدت فى 02-01-2022 برقم ايداع    

180وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الوحدة الدارية 

EASTOWN DISTRICT NEW CAIRO رقم)02_03_03( بالدور الثالث بالمبنى رقم 3 بمشروع

) )EDNC

156 - النتونيل لتقديم الوجبات الغذائية والمشروبات شركة سبق قيدها برقم     180320 قيدت فى 

26-01-2022 برقم ايداع    4820وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح 

فرع/ رقم مساحة الرض الخاليه )T1( بمول ليفين سكوير بالقطعه رقم 3 بالتجمع الول - منطقة المستثمرين 

الشماليه - القاهره الجديده

157 - البيلي للصناعات الهندسية شركة سبق قيدها برقم     182426 قيدت فى 01-03-2022 برقم ايداع    

13015وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع / 728 /3 بالمنطقة 

الصناعية 800فدان
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158 - إيجي باور للمباني الحديثة Egy Power for Modern Buildings شركة سبق قيدها برقم     

182776 قيدت فى 07-03-2022 برقم ايداع    14373وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسى ليصبح / 11 و مكرر قطعة 356 شقة واحد الدور الرضى - قسم البساتين

159 - العاصمة للعطور ومستحضرات التجميل شركة سبق قيدها برقم     202602 قيدت فى 2019-02-28 

برقم ايداع    1171وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقة 231 – الدور 

23 - ابراج عثمان برج 1 اسكان متوسط – الدبلوماسين – المعادى – وذلك يتم نقل القيد الى مكتب استثمار 

القاهرة

160 - شركه بروميس تكنولوجي ) بروتك خالد حسن محمد وشركاه ( شركة سبق قيدها برقم     4076 قيدت فى 

27-10-2001 برقم ايداع    1193وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل 

العنوان - الوحدة رقم )1-2ب( مجمع الجيزة للتاجير التمويلي – القطعة رقم 3 محور خدمي اول – المنطقة 

الصناعية الثالثة – مدينة 6 أكتوبر -  محافظة الجيزة .

161 - شركه بروميس تكنولوجي ) بروتك خالد حسن محمد وشركاه ( شركة سبق قيدها برقم     4076 قيدت فى 

27-10-2001 برقم ايداع    1193وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق 

الفرع الكائن في : وحدة رقم 20 – الدور الثاني –قطعة رقم 3 محور خدمي اول – المنطقة الصناعية الثالثة- 

مدينة 6 أكتوبر – الجيزة

162 - شركه بروميس تكنولوجي ) بروتك خالد حسن محمد وشركاه ( شركة سبق قيدها برقم     4076 قيدت فى 

27-10-2001 برقم ايداع    1193وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل 

عنوان الفرع - الكائن في  فرع انتاجي : بالمنطقة الصناعية الثالثة قطعة رقم 3 محور خدمي اول بالدور الرضي 

يمين 20,19,18,17,16,15,14,13,12,11  -مدينة 6أكتوبر – الجيزة  ليصبح : فرع انتاجي : وحدات من 

11 الي 20 بالدور الرضي مجمع الجيزة للتاجير التمويلي – القطعة رقم 3 محور خدمي اول – المنطقة 

الصناعية الثالثة – مدينة 6 أكتوبر -  محافظة الجيزة

163 - شركه بروميس تكنولوجي ) بروتك خالد حسن محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     4076 قيدت فى 

23-03-2011 برقم ايداع    4950وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء 

الفرع

164 - شركه حورس لصناعه السفنج ش0م0م شركة سبق قيدها برقم     14758 قيدت فى 2005-06-06 

برقم ايداع    7093وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع - 56 ش 

مكرم عبيد

165 - شركه حورس لصناعه السفنج ش0م0م شركة سبق قيدها برقم     14758 قيدت فى 2005-06-06 

برقم ايداع    7093وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع - محل 

رقم 1 بالعقار رقم 18 ش 233 دجله المعادى -

166 - شركه حورس لصناعه السفنج ش0م0م شركة سبق قيدها برقم     14758 قيدت فى 2005-06-06 

برقم ايداع    7093وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اغلق الفرع - 

360 طريق الجيش - جليم

167 - الكترو دريم للنظمة المتقدمة ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     37067 قيدت فى 10-02-2009 برقم 

ايداع    2782وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان :  عقار رقم 

1 شارع اسماعيل القبانى من شارع الطيران الدور 5 - مدينة نصر –
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168 - نول للمخبوزات NOLA ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     46436 قيدت فى 16-06-2010 برقم 

ايداع    13690وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الدارى 

الكائن فى 20 شارع محمد غنيم – مصر الجديدة – القاهرة

169 - نول للمخبوزات NOLA ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     46436 قيدت فى 16-06-2010 برقم 

ايداع    13690وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع - الوحدة 

التجاريه رقم )0214-06( بالدور الرضى ومساحتها )62.5(وارتفاع )5.30م(بالضافه ال مساحه خارجيه 

one  بمحافظه القاهره-kattameyoقدرها )30م(بمنطقه القطاميه بمشروع

170 - نول للمخبوزات NOLA ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     46436 قيدت فى 16-06-2010 برقم 

ايداع    13690وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن فى : 

) 13K – F&B  - 11B( العربة المتنقلة رقم

الكائنة بمشروع ممشى اهل مصر السياحى بشارع كورنيش النيل – قسم بولق – الجيزه

171 - نول للمخبوزات NOLA ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     46436 قيدت فى 16-06-2010 برقم 

ايداع    13690وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع - الوحدة رقم 

)K47( بمساحة 9 متر مربع و الكائنة بالمركز التجاري مول العرب - ميدان جهينة - مدينة 6 اكتوبر

172 - حورس لصناعه السفنج شركة سبق قيدها برقم     46738 قيدت فى 22-05-2017 برقم ايداع    

18401وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع

173 - شركة جبيل للستثمار العقارى شركة سبق قيدها برقم     48705 قيدت فى 24-10-2010 برقم ايداع    

23121وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 43 ش الحرية 

من ش النزهة - قطعة رقم 14 - مربع رقم 298 - مصر الجديدة

174 - رتيبة على عبد الحليم احمد وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     50872 قيدت فى 15-03-2011 برقم 

ايداع    4350وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة 2 - 

الدور الرضى - عقار 32 مربع 6 المجاورة 2 - الحى الثانى - قسم الشروق

175 - سوبريمو للتصنيع والتجاره شركة سبق قيدها برقم     58284 قيدت فى 09-05-2012 برقم ايداع    

9814وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع/ هيرومول الكائن في 

محل رقم 14 قطعه رقم ب ارض غرب الخمايل - مدينة 6 اكتوبر

176 - سوبريمو للتصنيع والتجاره شركة سبق قيدها برقم     58284 قيدت فى 09-05-2012 برقم ايداع    

9814وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع/ هيرومول الكائن في 

محل رقم 15 قطعه رقم ب ارض غرب الخمايل - مدينة 6 اكتوبر

177 - جرين بيزنس سوليوشنGREEN BUSINESS SOLUTIONS )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها 

برقم     74362 قيدت فى 05-06-2014 برقم ايداع    13823وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة رقم 2 - الدور الول - العقار رقم 99 - طريق مصر حلوان الزراعى

178 - ريدنجتون للتوزيع Redington Distribution Company شركة سبق قيدها برقم     103399 

قيدت فى 14-03-2017 برقم ايداع    9696وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة افتتاح فرع اداري/ الدور الرضي على مساحة 100 متر والدور الول فوق الرضي 16 شارع كابول 

قطعه 18 بلوك 39 - مدينة نصر

179 - شركة نون للغات والتدريب والبحوث  ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     105065 قيدت فى 

02-05-2017 برقم ايداع    15581وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

افتتاح فرع / 20ش المساحة -الدقى - الدور الول بعد الرضى
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180 - شركة نون للغات والتدريب والبحوث  ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     105065 قيدت فى 

02-05-2017 برقم ايداع    15581وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - 16 ش 218 - دجلة - المعادى - القاهرة - الدور الول بعد الرضى

181 - البعد السابع للبرمجياتseventh dimension software شركة سبق قيدها برقم     106685 قيدت 

فى 13-06-2017 برقم ايداع    21488وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان: وحدة إدارية بالدور 12 - عمارة 4 - ش 151 - المعادي - القاهرة

182 - ابراهيم محمد حسنى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     120970 قيدت فى 13-05-2018 برقم ايداع    

21361وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - مصنع رويال 

ستون للرخام والجرانيت - الكائن بدون رقم سابقا وحاليا قطعة V / 58 - المنطقة الصناعية - شق الثعبان - طره

183 - تربيل سيفن ادفانسد ديزاينز TRIPLE SEVEN ADVANCED DESIGNS شركة سبق قيدها 

برقم     122679 قيدت فى 05-07-2018 برقم ايداع    28787وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - المصنع رقم 247 منطقة الصناعات الصغيرة ) الورش ( 

باراضى المنطقة الصناعية شمال طريق القطامية العين السخنة - التجمع الثالث -

184 - شركة العرفة للتوريدات العمومية)ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     128314 قيدت فى 

03-12-2018 برقم ايداع    51314وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

محل رقم b1 بالمركزالتجارى ارابيسك مول السوق ضمن المنطقة التجارية المفتوحة بالخدمات القليمية بمدينة 

مدينتى

185 - شركة العرفة للتوريدات العمومية)ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     128314 قيدت فى 

03-12-2018 برقم ايداع    51314وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

قطعة رقم 2/19 المنطقة الصناعية الحرفية ج

186 - ان بلى للتجارة N PLAY شركة سبق قيدها برقم     133829 قيدت فى 07-04-2019 برقم ايداع    

15762وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - محل 3 - البدروم 

الكائن فى المركز التجارى

187 - بروكسى للمقاولت Proxy Contracting شركة سبق قيدها برقم     135522 قيدت فى 

23-05-2019 برقم ايداع    22183وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : مكتب رقم 5 برج 11 شارع ال شنب متفرع من شارع الميثاق - زهراء مدينة نصر

188 - اورينتال ر ستات كلوب للتطوير و التسويق العقاري  Oriental  Real Estate Club شركة سبق 

قيدها برقم     136515 قيدت فى 20-06-2019 برقم ايداع    25866وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الوحدة الدارية رقم ) 311 ( بالدور الثالث فوق الرضى – 

بالمول التجارى  بمجمع  )TOP  90  حاليا ( الكائن بشارع التسعين الجنوبى

189 - احمد يحيى عبدالغنى ومحمد صلح الدين احمد واسلم محمد زكى وشركاؤهم شركة سبق قيدها برقم     

146708 قيدت فى 11-02-2020 برقم ايداع    6442وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان:6478 شارع الروضة من شارع الجامعه الحديثه الهضبة الوسطى المقطم

190 - سي . بي . اس فارما C . P . S شركة سبق قيدها برقم     149482 قيدت فى 03-06-2020 برقم 

ايداع    16144وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ صيدلية د/مي 

محسن والكائنه ب محل )1-2( قطعه 21 القطاع الرابع - مول امريكانا بلزا - التجمع الخامس
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191 - سي . بي . اس فارما C . P . S شركة سبق قيدها برقم     149482 قيدت فى 03-06-2020 برقم 

ايداع    16144وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ صيدلية د/ 

مينا ثروت والكائنه ب محل رقم )4( ميدان الزهراء - منطقة شرق مدينة نصر خدمات الوطنيه

192 - سي . بي . اس فارما C . P . S شركة سبق قيدها برقم     149482 قيدت فى 03-06-2020 برقم 

ايداع    16144وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع -  صيدلية 

بسام وهشام , والكائنة فى 5 ش المنتزه مصر الجديدة

193 - سي . بي . اس فارما C . P . S شركة سبق قيدها برقم     149482 قيدت فى 03-06-2020 برقم 

ايداع    16144وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع - صيدلية د/

خالد محمد عبدالسميع , والكائنة فى 14 ميدان الظاهر

195 - ريجسكو للمقاولت الهندسية شركة سبق قيدها برقم     153938 قيدت فى 15-09-2020 برقم ايداع    

31248وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اغلق الفرع - محل 8 مول 

الجمهورية - امتداد على الدين - 6 اكتوبر ثانى

196 - قطر الندى للطباعة و النشر شركة سبق قيدها برقم     155184 قيدت فى 07-10-2020 برقم ايداع    

35488وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع ومحو قيدة

197 - قطر الندى للطباعة والنشر شركة سبق قيدها برقم     155184 قيدت فى 11-08-2021 برقم ايداع    

36941وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

198 - المعادى تريدنج للتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم     155195 قيدت فى 07-10-2020 برقم 

ايداع    35540وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الدور 

الثانى - شقة رقم 2 - عقار رقم 104 - ش 9

199 - عوابر مصر ايه بي ار ايجيبت للستثمار العقاري 

   Awaber Misr A . B . R . EGYPT شركة سبق قيدها برقم     160999 قيدت فى 2021-01-31 

برقم ايداع    4596وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 17 

الشطر الخامس عمارات نيركو- زهراء المعادى- قسم البساتين – القاهرة

200 - فواتيري للخدمات العمومية Fawatiri شركة سبق قيدها برقم     164161 قيدت فى 2021-03-29 

برقم ايداع    14974وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان :  

المعادي  مشروع الندى العقار رقم ) 6 (

201 - زهرة دمشق للتجارة . )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     167240 قيدت فى 10-06-2021 برقم ايداع    

26190وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح فرع / المحل الكائن 

بالدور الرضى بالعقار الكائن ب 34 طريق الجيش , و20 شارع اسماعيل الفنجرى كامب شيراز

202 - زهرة دمشق للتجارة . )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     167240 قيدت فى 10-06-2021 برقم ايداع    

26190وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع -  10 شارع ابو 

كبير مع طريق الجيش - كامب شيزار - قسم باب شرقي

203 - بى سيف كورير سيرفيس لخدمات الشحن BE SAFE COURIER SERVICES شركة سبق 

قيدها برقم     175244 قيدت فى 04-11-2021 برقم ايداع    52354وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 3د / 3 شارع شكرى عبدالحليم - اللسلكى - المعادى

204 - مومينتو للبرمجيات Momento شركة سبق قيدها برقم     177907 قيدت فى 15-12-2021 برقم 

ايداع    60907وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح المركز الرئيسى 

وموقع ممارسة النشاط شقة رقم 4 - الدور الول - 3شارع فيليب حنا
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205 - أملك للتصميمات والستشارات الهندسة )AMLAAK( شركة سبق قيدها برقم     177952 قيدت فى 

15-12-2021 برقم ايداع    61052وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان -  شقة رقم )41( - الدور )4( - عمارة )C2( - كمبوند أشجار دارنا  - زهراء المعادى

206 - الزعفران للمقاولت العامة شركة سبق قيدها برقم     179488 قيدت فى 12-01-2022 برقم ايداع    

2118وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان - قطعة 56 - مربع 

14 - جمعية مصر الجديدة التعاونية الزراعية - الكيلو 39 - ايسر طريق مصر اسماعيلية الصحراوى - مدينة 

العبور الجديدة

207 - دومينو كافيه Domino Caffee شركة سبق قيدها برقم     179587 قيدت فى 13-01-2022 برقم 

ايداع    2427وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : كافتيريا 

وكافيه بالمحل 242 السوق التجارى القديم - مدينة الرحاب - التجمع الول - القاهرة الجديدة

208 - شركة شادو جروب لمستلزمات الفنادق SHADOW GROUP ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     

181666 قيدت فى 21-02-2022 برقم ايداع    10739وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة البحر الحمر تعديل العنوان - ش النور - تقسيم الكوثر - عقار رقم ) 187 ( - محل رقم ) 3 ( - الدور 

الرضى - اول الغردقة

209 - وصول لخدمات النقل والشحن شركة سبق قيدها برقم     183727 قيدت فى 23-03-2022 برقم ايداع    

18887وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة رقم 68 

بالدور السادس - ابراج السراج - مدخل 1 - مدينة نصر اول - القاهرة

210 - جاسر مجدى محمد فتحى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     187980 قيدت فى 05-06-2022 برقم 

ايداع    34628وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع / مشروع 

منافذ بالسور الخلفى لمسجد ودار مناسبات الشرطة -التجمع الول - القاهرة الجديدة

211 - جاسر مجدى محمد فتحى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     187980 قيدت فى 05-06-2022 برقم 

ايداع    34628وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الوحدة 

رقم 5 - من القطعة رقم 23 - محطة موبيل كونكورد - مركز خدمات ) ز ( - منطقة المستثمرين الجنوبية

212 - ماسيف فورنيتشر للثاث Massive Furniture شركة سبق قيدها برقم     189692 قيدت فى 

05-07-2022 برقم ايداع    42971وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع / القطعة رقم 246 أ بمنطقة الصناعات الكهربائية والهندسية - شمال طريق القطامية - العين السخنة - 

التجمع الثالث

213 - ماسيف فورنيتشر للثاث Massive Furniture شركة سبق قيدها برقم     189692 قيدت فى 

05-07-2022 برقم ايداع    42971وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء الفرع - القطعة رقم 674 منطقة الصناعات الصغيرة - الحى الصناعى 0 القاهرة الجديدة

214 - المبتكرة للثاث شركة سبق قيدها برقم     191010 قيدت فى 08-08-2022 برقم ايداع    48907وفى 

تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ 2 شارع ال 15 التروللي تقسيم ابو 

رجيله - السلم

215 - المبتكرة للثاث شركة سبق قيدها برقم     191010 قيدت فى 08-08-2022 برقم ايداع    48907وفى 

تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الكائن في وحدة رقم ) 

)G34-A,Bالدور الرضى - بارك مول – قطعة رقم  22بالقطاع الرابع – القاهرة الجديدة.

Page 667 of 1644 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

216 - كاسبر تك لتجارة الجهزة المحمولة والجهزة الكهربائية شركة سبق قيدها برقم     194038 قيدت فى 

25-09-2022 برقم ايداع    61827وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

تعديل العنوان - 4 ش الصنافين البحرية - مركز منيا القمح - الشرقية . وبذلك ينقل القيد الى سجل تجارى استثمار 

العاشر من رمضان

217 - سوبر ماركت نجمة المقطم شركة سبق قيدها برقم     200988 قيدت فى 17-01-2023 برقم ايداع    

4581وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ العقار رقم 79 محل 

رقم 1 شركة الدلتا صبحي حسين - المقطم

218 - أوبن للتجارة والتوريدات  OPEN FOR TRADING & SUPPLIES شركة سبق قيدها برقم     

202062 قيدت فى 03-12-2020 برقم ايداع    6466وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاج فرع/ كشك تجاري رقم 21 )اللؤلؤ هايبر ماركت,توين بلزا,التجمع الول,القاهره الجديده(

219 - لوتس بيكتشر كومباني             LOTUS PICTURE COMPANY شركة سبق قيدها برقم     

203040 قيدت فى 24-12-2018 برقم ايداع    4076وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة نموذج 2A  الدور الثاني قطعة رقم 117 الحي الثالث شروق المجاورة السابعة  -القاهرة

220 - الشركه الوطنيه للزجاج والبللور ش م م شركة سبق قيدها برقم     1645 قيدت فى 01-08-1984 برقم 

ايداع    1078وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - 34 ش 

دمشق من ش سوريا - المهندسين

221 - مطاعم مورى سوشى شركة سبق قيدها برقم     8986 قيدت فى 04-09-2002 برقم ايداع    4275وفى 

تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع / الوحده رقم 

)LG102-LGX102( بالمركز التجاري مول العرب - ميدان جهينه - 6 اكتوبر

222 - شركة موبيكوم مصر شركة سبق قيدها برقم     25684 قيدت فى 10-07-2007 برقم ايداع    13569

وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد اغلق الفرع - محل رقم 2 نوذج )ج( 

مشروع بناء مساكن العاملين  - بور فؤاد

223 - البحر الحمر للمشروبات الغازيه وغير الغازيه ش م مصريه شركة سبق قيدها برقم     31642 قيدت فى 

16-09-1997 برقم ايداع    4863وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل 

العنوان - 4 ش حسن صبرى

224 - الشقفى للتجاره والتوزيع والتوكيلت التجاريه ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     39619 قيدت فى 

23-06-2009 برقم ايداع    13042وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية 

تعديل العنوان - 24 ش طه الحكيم - قسم اول طنطا

225 - ايكو كير للتوكيلت التجارية )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     63727 قيدت فى 29-01-2013 برقم 

ايداع    2193وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان : مركز 

STREET 88  التجاري الكائن بتجمع بالم هيلز السكني بالحي الول – التوسعات الشرقية – المنطقه السياحيه 

– مدينه 6 أكتوبر – محافظه الجيزة الطابق الول وحدة رقم F18&F19 - وبذلك يتم نقل القيد الى استثمار 

اكتوبر

226 - الشركة الماراتية المصرية للتجارة  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     74031 قيدت فى 

21-05-2014 برقم ايداع    12247وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

افتتاح فرع اداري/ 5أ, ب كومبوند جاردينيا - الهرم
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227 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E شركة سبق قيدها برقم     84209 

قيدت فى 22-06-2015 برقم ايداع    18063وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

البحيرة افتتاح فرع/ شقة على كامل مسطح الدور الول علوي ومساحتها 132 متر مربع تقريبا ومحل بالدور 

الرضي )يسار مدخل العقار- متصلين بسلم- كوحده واحده( ومساحته 20 متر مربع تقريبا والكائن بالعقار الكائن 

كوم القناطر بجوار كوبري السبت - مركز ابو حمص

228 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E شركة سبق قيدها برقم     84209 

قيدت فى 22-06-2015 برقم ايداع    18063وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

البحيرة افتتاح فرع/ محل )بابين/على الشارع العمومي( وكامل مسطح الدور الول علوي )متصلين بسلم داخلي 

كوحده واحده( والكائن بالعقار الكائن مدخل عزبة صليب سامي قرية الجنبيهي طريق الشقاف - مركز حوش عيسى

229 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E شركة سبق قيدها برقم     84209 

قيدت فى 22-06-2015 برقم ايداع    18063وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

البحيرة افتتاح فرع/ كامل مسطح الدور الول علوي )شقتين متصلتين كوحده واحده( والكائنه بالعقار الكائن الشارع 

الرئيسي بعد الكوبري القديم على ترعة المحموديه - زاوية غزال

230 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E شركة سبق قيدها برقم     84209 

قيدت فى 22-06-2015 برقم ايداع    18063وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الفيوم افتتاح فرع/ كامل مساحة الدور  الول علوي شقتين )متصلتين كوحده واحده/ على الشارع الرئيسي( والكائن 

بالعقار الكائن شارع بحر الغرق )حوض الشيخ على رقم 202/ القطعه 1/ قرية الغرق البحري امام موقف الغرق - 

مركز اطسا

231 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E شركة سبق قيدها برقم     84209 

قيدت فى 22-06-2015 برقم ايداع    18063وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الفيوم افتتاح فرع/ كامل مسطح الدور الرضي )الشارع الرئيسي( والكائن بالعقار الكائن الشواشنه بجوار مركز 

شباب الشواشنه - منزل الستاذ/ عمرو محمد حسن حجازي - مركز يوسف الصديق

232 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E شركة سبق قيدها برقم     84209 

قيدت فى 22-06-2015 برقم ايداع    18063وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

المنيا افتتاح فرع/ كامل مسطح الدور الرضي والدور الول علوي والكائنتين بالعقار الكائن امام نقطة شرطة دلجا 

- مركز ديرمواس

233 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E شركة سبق قيدها برقم     84209 

قيدت فى 22-06-2015 برقم ايداع    18063وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

المنيا افتتاح فرع/ كامل مسطح الدور الرضي والكائن بالعقار الكائن شارع الوحده الصحيه بجوار مسجد الشيخ 

فاروق واوا السكه الجديده - تنده - مركز ملوي

234 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E شركة سبق قيدها برقم     84209 

قيدت فى 22-06-2015 برقم ايداع    18063وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الغربية افتتاح فرع/ كامل مساحه الدور الرضي )متصلين كوحده واحده ( والكائن بالعقار الكائن شارع المعهد 

الديني منطقة مجمع المدارس بجوار مكتب البريد - تفهنا العزب - مركز زفتى

235 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E شركة سبق قيدها برقم     84209 

قيدت فى 22-06-2015 برقم ايداع    18063وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الغربية افتتاح فرع/ كامل مساحة دور الميزانين )غير مقسم بحوائط/ مدخل خاص( والكائن بالعقار الكائن القرشيه 

مبنى الصلح الزراعي - طريق شبشير/ الحصه القرشيه - مركز السنطه
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236 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E شركة سبق قيدها برقم     84209 

قيدت فى 22-06-2015 برقم ايداع    18063وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

اسيوط افتتاح فرع/ كامل مسطح الدورين الول والثاني )بمدخل خاص منفصل( والكائن بالعقار الكائن اول مدخل 

البلد/ كوم بوها بحري بجوار اشرف وجيه لتجارة السمنت - مركز ديروط

237 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E شركة سبق قيدها برقم     84209 

قيدت فى 22-06-2015 برقم ايداع    18063وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

كفر الشيخ افتتاح فرع/ الشقه الكائنه على كامل مسطح الدور الول علوي والكائن بالعقار الكائن عزبة عبدالعاطي - 

الجاهل/ كوم دميس, منزل مبروك النشار بجوار محطة التعاون )بنزينة ابو يوسف( - مركز مطوبس

238 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E شركة سبق قيدها برقم     84209 

قيدت فى 22-06-2015 برقم ايداع    18063وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

اسيوط افتتاح فرع/ محل بالدور الرضي )يسار مدخل العقار( بالضافه الى شقه على كامل مسطح الدور الول 

علوي والكائنين بالعقار الكائن شارع مسجد التوحيد بجوار شارع مكتب بريد الدوير/ منزل الستاذ/ وليد سامي 

شفيق نصر- مركز صدفا

239 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E شركة سبق قيدها برقم     84209 

قيدت فى 22-06-2015 برقم ايداع    18063وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

اسيوط افتتاح فرع/ كامل مسطح الدورين الرضي والول علوي والكائن بالعقار الكائن قرية كوم انجاشه بجوار 

المدرسه العداديه المشتركه - مركز ديروط

240 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E شركة سبق قيدها برقم     84209 

قيدت فى 22-06-2015 برقم ايداع    18063وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

كفر الشيخ افتتاح فرع/ كامل مساحة الدور لالرضي والول علوي )كوحده واحده - مدخل خاص بسلم داخلي( 

والكائن بالعقار الكائن قرية البعاديه على طريق الحامول بلطيم مباشرة بجوار صيدلية بسمه الشربيني - مركز 

الحامول

241 - دي جي أف للستيراد والتصدير - ) DGF for Import & Export ( شركة سبق قيدها برقم     

86706 قيدت فى 04-10-2015 برقم ايداع    27595وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان  مبنى CT2  الوحدة  A03/02  قرية البضائع – مطار القاهرة  – محافظة القاهرة

242 - اوراسكوم لدارة الفنادق                               Orascom For Hotels Management شركة 

سبق قيدها برقم     87331 قيدت فى 28-10-2015 برقم ايداع    30646وفى تاريخ  07-02-2023   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تغيير اسم فندق بلفوبيتش الكائن فى قرية الجونة - مدينة الغردقة - 

البحر الحمر الى فندق شيدى الجونه الكائن فى قرية الجونة السياحية - مدينة الغردقة - البحر الحمر

243 - كريازور لتجارة مواد البناء Creazure Building Materials شركة سبق قيدها برقم     93626 

قيدت فى 17-05-2016 برقم ايداع    15738وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة تعديل العنوان : 4 شارع النيل -

244 - عبدالناصر حسن منصور محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     95867 قيدت فى 07-08-2016 برقم 

ايداع    24177وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة المركز الرئيسي وموقع 

ممارسة نشاط التجارة العامة والستيراد والتصدير 6 قيراط محل 4 عنبر  2 اسماك سوق العبور للجملة – السلم 

القاهرة

245 - فيلوباتير بالس كوربوريشن للتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم     97289 قيدت فى 

14-03-2017 برقم ايداع    9549وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء 

الفرع
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246 - فيلوباتير بالس كوربوريشن للتوكيلت التجارية )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     97289 قيدت فى 

25-09-2016 برقم ايداع    29278وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع / المحل رقم )38( - الدور الثالث ضمن المركز التجارى المتكامل المسمى ) FP ICON ( - التسعين 

الجنوبى - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة

247 - فيلوباتير بالس كوربوريشن للتوكيلت التجارية )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     97289 قيدت فى 

25-09-2016 برقم ايداع    29278وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع / المحل رقم )32( - الدور الثالث ضمن المركز التجارى المتكامل المسمى ) FP Icon ( - التسعين 

الجنوبى - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة

248 - فيلوباتير بالس كوربوريشن للتوكيلت التجارية )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     97289 قيدت فى 

25-09-2016 برقم ايداع    29278وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء الفرع -  محل رقم 323 بالدور الثانى التجارى والكائن فى المركز التجارى الترفيهى - البرج A2 - شارع 

الرائد على راشد - مدينة نصر -

249 - شركة يونيتد جروسرز  ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     99736 قيدت فى 06-12-2016 برقم ايداع    

39359وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ )طريق السخنه( 

والكائن في الوحده رقم )e029( الكائنه بالمجمع التجاري - ديستركت فايف مول D5M الكائن على قطعة الرض 

الواقعه جنوب طريق العين السخنه بعد نفق وادي دجله باتجاه العين السخنه - قسم البساتين

250 - شركة يونيتد جروسرز  ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     99736 قيدت فى 06-12-2016 برقم ايداع    

39359وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ الكائن في المبنى 

التجاري شل اوت - ميدان الجامعه الفرنسيه - الحي الثامن - الشروق

251 - شركة يونيتد جروسرز  ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     99736 قيدت فى 06-12-2016 برقم ايداع    

39359وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع/ الكائن في الوحده رقم 

)LG24( الكائنه بالمجمع التجاري )مول العرب( 6 اكتوبر

252 - شركة يونيتد جروسرز  ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     99736 قيدت فى 06-12-2016 برقم ايداع    

39359وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع/ الكائن بالبدروم 

الشرقي بالعماره ج - شارع خالد بن الوليد - قسم امبابه سابقا - قسم العجوزه حاليا

253 - ايه جي جروب للتوريدات A G Group for supplies )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     

106155 قيدت فى 29-05-2017 برقم ايداع    19438وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة تعديل العنوان : قطعة 557 مصانع مخازن الشباب 300 م

GLOBAL - IT - 254 جلوبال اي تي شركة سبق قيدها برقم     109650 قيدت فى 14-09-2017 برقم 

ايداع    33724وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل المركز الرئيسى 

ليصبح / عمارة 76 شارع احمد الزيات - الدقى - الجيزة

255 - افن جارد للدعاية و العلن و التسويق Avant garde شركة سبق قيدها برقم     127594 قيدت فى 

15-11-2018 برقم ايداع    48606وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : غرفة ملحقة – فيل 44 برايت ستى – التجمع الول

256 - بلو للصناعات الغذائية شركة سبق قيدها برقم     131240 قيدت فى 10-02-2019 برقم ايداع    

6147وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل العنوان : - 4 ب قطعه 

غرب d2 مدينه العاشر من رمضان-المنطقة الصناعية C4 - قطعة رقم DII مدينة العاشر من رمضان -
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257 - مفهوم للستثمار العقاري شركة سبق قيدها برقم     133837 قيدت فى 07-04-2019 برقم ايداع    

15770وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : شقه 5 - فيل 7 

الحي الول م7 - التجمع الخامس

258 - كافالو لقامة وادارة وتشغيل المطاعم والكافيترياتCAVALLO شركة سبق قيدها برقم     139601 

قيدت فى 15-09-2019 برقم ايداع    38221وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان - الكائن في الوحدة التجارية رقم )B7-F&B-U01( -مشروع ممشي اهل مصر السياحي - 

كورنيش النيل بولق

259 - كافالو لقامة وادارة وتشغيل المطاعم والكافيترياتCAVALLO شركة سبق قيدها برقم     139601 

قيدت فى 15-09-2019 برقم ايداع    38221وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة الغاء الفرع -SUL NILO  الكائن في الوحدة التجارية رقم )B7-F&B-U01( -مشروع ممشي اهل 

مصر السياحي - كورنيش النيل بولق

260 - كافالو لقامة وادارة وتشغيل المطاعم والكافيترياتCAVALLO شركة سبق قيدها برقم     139601 

قيدت فى 15-02-2022 برقم ايداع    9531وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة الغاء الفرع

HERMES   LOGISTICS   AND          261 - هيرميس للخدمات اللوجستية و إدارة المشروعات

PROJECTS MANAGEMENT شركة سبق قيدها برقم     139789 قيدت فى 18-09-2019 برقم 

ايداع    38869وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 17 

شارع كليوباترا

HERMES   LOGISTICS   AND          262 - هيرميس للخدمات اللوجستية و إدارة المشروعات

PROJECTS MANAGEMENT شركة سبق قيدها برقم     139789 قيدت فى 18-09-2019 برقم 

ايداع    38869وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق الفرع : القطعة رقم 

)424( والمسمي Cairo Business Plaza الكائن بشارع التسعين الشمالي - مركز المدينة - القطاع الثالث - 

التجمع الخامس - بجوار جامعة المستقبل الوحدة رقم502 بالدور الخامس

263 - جو شات للخدمات التكنولوجيه شركة سبق قيدها برقم     148197 قيدت فى 09-03-2020 برقم ايداع    

11344وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ مبنى رقم 13 ش 

294 بالمعادي الجديده

ARAB-ITALIAN-FOR CARGO &                 264 - الشركه العربية اليطاليه للشحن و النقل

TRANSPORT  شركة سبق قيدها برقم     148886 قيدت فى 29-04-2020 برقم ايداع    13778وفى 

تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح فرع/ شقه 7 بالعقار رقم 37 شارع 

السكندر الكبر - قسم باب شرق

265 - محمود امين مسعود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     149042 قيدت فى 07-05-2020 برقم ايداع    

14315وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح : ثلث 

محلت دوبلكس داخل نطاق فندق توليب النرجس - شارع التسعين الجنوبى - التجمع الخامس

266 - احمد فوزي محمود التلواني وشركاه شركة سبق قيدها برقم     153388 قيدت فى 07-09-2020 برقم 

ايداع    29748وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح فرع : مساحة من 

الرض الزراعية مقدارها )20فدان( عشرون فدان من قطعة ارض رقم )145 ب( بالمنطقة الجنوبية الشرقية

267 - رويال سيرفيس لتجهيزات الفنادق شركة سبق قيدها برقم     155601 قيدت فى 18-10-2020 برقم 

ايداع    37030وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ 15 شارع 

عبدا دراز - ارض الجولف - مصرالجديده -
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268 - نيو تركواز بالس لتجارة المجوهرات NEW TURQUOISE PALACE شركة سبق قيدها برقم     

159219 قيدت فى 23-12-2020 برقم ايداع    49449وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح الفرع الكائن بالعنوان / الوحدة رقم S2.28 بالدور الول بالسوق التجارى و الدارى ) 

A داون تاون قطامية ( التجمع الخامس - القاهرة الجديدة  - القطعة

269 - دايموند محمود رجب سلمه لستصلح الراضى و التنمية الزراعية شركة سبق قيدها برقم     160259 

قيدت فى 14-01-2021 برقم ايداع    2055وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان - 8 ش عبد ا فرغلى - شقة 2 - الدور الول - سلمه الويفى - زهراء عين شمس

270 - فاليوز سى اى جروب للستشارات الهندسية 

V C E شركة سبق قيدها برقم     162364 قيدت فى 24-02-2021 برقم ايداع    9197وفى تاريخ  

07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 8302 ش العلم من صلح الدين - 

الهضبة الوسطى

271 - بريمير ستار لخدمات الكاترينج شركة سبق قيدها برقم     164439 قيدت فى 04-04-2021 برقم ايداع    

 - )T10( 15969وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع / الوحدة رقم

مول ليفين سكوير - بالقطعة رقم 3 بالتجمع الول - منطقة المستثمرين الشمالية - القاهرة الجديدة

272 - بريمير ستار لخدمات الكاترينج شركة سبق قيدها برقم     164439 قيدت فى 04-04-2021 برقم ايداع    

15969وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر افتتاح فرع / المنطقة 

الواقعة فى المارينا الجديدة ) mb17a -03.02 - الجونة - البحر الحمر (

273 - بريمير ستار لخدمات الكاترينج شركة سبق قيدها برقم     164439 قيدت فى 04-04-2021 برقم ايداع    

15969وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان : 

الوحده رقم C9 ) اب تاون بلزا ( اب تاون كايرو - الهضبة - زهراء المقطم

274 - البحر الحمر لطاقة الرياح 

RED SEA WIND ENERGY S.A.E شركة سبق قيدها برقم     165359 قيدت فى 2021-04-21 

برقم ايداع    19139وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر افتتاح فرع/ 

غرب بكر - شمال جبل الزيت - خليج السويس

275 - وايت كلوب لدارة المطاعم والكافيهات شركة سبق قيدها برقم     166967 قيدت فى 2021-06-06 

برقم ايداع    25017وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 18 

شارع السيوفية – محل رقم )1( – الخليفة – القاهرة.

276 - فاست تراك فور ديفيلوبمنت FAST TRACK FOR DEVELOPMENT شركة سبق قيدها برقم     

168959 قيدت فى 14-07-2021 برقم ايداع    32659وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - 17 ش الطاقة

277 - فيكس هب لصيانة السيارات

 FIX HUB شركة سبق قيدها برقم     171052 قيدت فى 01-12-2021 برقم ايداع    58263وفى تاريخ  

07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء فرع

278 - الشركه المصريه الحديثه لتكنولوجيا صناعه المحركات 

 Modern Egyptian company for engine manufacturing technology شركة سبق قيدها 

برقم     172771 قيدت فى 22-09-2021 برقم ايداع    44371وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان - كامل ارض وبناء القطعة رقم 195 , 193 ب + الممر - المنطقة 

الصناعية الخامسة
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279 - الشركه المصريه الحديثه لتكنولوجيا صناعه المحركات 

 Modern Egyptian company for engine manufacturing technology شركة سبق قيدها 

برقم     172965 قيدت فى 23-09-2021 برقم ايداع    44805وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان : كامل ارض وبناء القطعة رقم 195 , 193ب + الممر - المنطقة 

الصناعية الخامسه - مدينة السادات

280 - جى دا للصناعة والتعدين 

ZHI DA شركة سبق قيدها برقم     176058 قيدت فى 16-11-2021 برقم ايداع    54964وفى تاريخ  

D سابقا وحاليا E / 57 07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - قطعة الرض

354 /  - المنطقة الصناعية - شق الثعبان - طره

Retail In Restaurants Management and  281 - ريتيل إن لدارة المطاعم والتوكيلت التجارية

Commercial Agency شركة سبق قيدها برقم     176336 قيدت فى 21-11-2021 برقم ايداع    

55646وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح المركز 

الرئيسى وموقع ممارسة النشاط وتشغيل المطعم - المحل التجاري رقم ) C-02 ( الكائن بالدور الرضي بمول 

ليفن سكوير والذي يقع بالقطعه رقم 3 بالتجمع الول منطقه المستثمرين الشماليه

282 - ميديكال فيو فالكون للمستلزمات و الجهزة الطبية  MEDICAL VIEW FALCON شركة سبق قيدها 

برقم     176704 قيدت فى 25-11-2021 برقم ايداع    56804وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - العقار رقم 10056 - ش المعراج العلوى

283 - شركه ام - ان - اي للمقاولت العامه وخدمات شئون البيئه والتوريات العموميه 

M-N-E شركة سبق قيدها برقم     177930 قيدت فى 15-12-2021 برقم ايداع    61030وفى تاريخ  

07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان : قطعه 79 بلوك 29000 شارع 

سليمان الفارسي العبورالقليوبيه

284 - فايو للنقل VAYO FOR TRANSPORT شركة سبق قيدها برقم     179865 قيدت فى 

18-01-2022 برقم ايداع    3299وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل 

العنوان : شقة 304 - عقار 84 – شارع الطيران – مدينة نصر

285 - موندو كايرول للمطاعم شركة سبق قيدها برقم     181002 قيدت فى 09-02-2022 برقم ايداع    

7790وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع / محل رقم 3 مساكن 

اطلس- أ بلوك 9مدخل 1

286 - إف تى إس للتجارة FTS For Trading شركة سبق قيدها برقم     196052 قيدت فى 

27-10-2022 برقم ايداع    70986وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 33 

شارع الرياض - من شارع شهاب - المهندسين

287 - الهرامات للطاقة الكهربائية Pyramids Energy Power شركة سبق قيدها برقم     196805 

قيدت فى 09-11-2022 برقم ايداع    74423وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان - شقة رقم 1 - عقار رقم 16 - شارع الدكتور محمد مندور رابعة العدوية - مدينة نصر اول

288 - جراند كانيون للتطوير العقارى شركة سبق قيدها برقم     198008 قيدت فى 28-11-2022 برقم ايداع    

79668وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان : العقار الكائن 

مكتب إداري رقم 4 الدور الخامس المبني رقم 1 بالمبني الداري بارك ستريت قطعة رقم 17 محور كريزي ووتر 

– الحي الول – الشيخ زايد
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289 - دلمار للتنمية السياحية ش . م . م شركة سبق قيدها برقم     201414 قيدت فى 21-12-2004 برقم 

ايداع    765وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح افتتاح فرع/ )مشروع جولف 

بورتو مارينا( 979682.69 متر داخل زمام الوحده المحليه لمدينة العلمين - مركز العلمين - فندق جولف بورتو 

مارينا - فاوتن فيو سابقا

290 - دلمار للتنمية السياحية ش . م . م شركة سبق قيدها برقم     201414 قيدت فى 21-12-2004 برقم 

ايداع    765وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح افتتاح فرع/ )مشروع بورتو 

مارينا( في مدينة مارينا العلمين بالساحل الشمالي 64000 متر بالقطع ارقام )1,2,3,4( - منطقة ميناء اليخوت - 

مدينة مارينا العلمين - فندق بورتو مارينا - الساحل الشمالي

291 - اندماج شركة القاهرة للصناعات المغذية CFI ش.م.م بشركة اليكترولكس مصر للجهزة المنزلية )

اليكترولس مصر( ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     289773 قيدت فى 27-06-1995 برقم ايداع    9274وفى 

تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع / الوحدة رقم )7( بالمركز التجارى 

محطة وقود شل اوت المشير )3( الكائنة بمحور المشير طنطاوى - اتجاه القادم من التجمع الخامس - التجاه 

المقابل لمسجد المشير طنطاوى - مدينة نصر

292 - اندماج شركة القاهرة للصناعات المغذية CFI ش.م.م بشركة اليكترولكس مصر للجهزة المنزلية )

اليكترولس مصر( ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     289773 قيدت فى 27-06-1995 برقم ايداع    9274وفى 

تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح فرع / كامل المحل رقم )أ( بالدور 

الرضى بالعمارة الكائنة برقم )39( شارع سوريا - مبنى رجال العمال - بناصية شارع سوريا مع طريق 

الكورنيش - رشدى - قسم سيدى جابر

293 - اندماج شركه التوكيلت المصريه لللت الهندسيه ولوازم السيارات ت0ب في شركه التوكيلت المصريه 

الهندسية ش0م0م خاضعه لحكام القانون 159 لسنه 81 شركة سبق قيدها برقم     217 قيدت فى 1998-03-07 

برقم ايداع    512وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : الشقة 

رقم 13 بالدور الثالث فوق الرضي والبدروم بالعقار رقم 16 شارع نجيب الريحاني

294 - بريميير لتداول الوراق الماليه شركة سبق قيدها برقم     18928 قيدت فى 03-04-2017 برقم ايداع    

12179وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

295 - شركه جايد للسياحه شركة سبق قيدها برقم     25155 قيدت فى 19-03-1995 برقم ايداع    1171وفى 

تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقه رقم 7 بالدور الثاني بعد 

الرضي بالعماره رقم 7 شارع أحمد شكري من محمود بسيوني - قصر النيل

296 - ايماك تريد Imaac Trade ش م م شركة سبق قيدها برقم     43546 قيدت فى 21-01-2010 برقم 

ايداع    1459وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة رقم 1 

- الدور الرضى من العقار قطعة رقم 5164 - ش مسجد الشراف - منطقة زهراء المعادى - المعراج العلوى

297 - المطاعم الدولية شركة سبق قيدها برقم     45753 قيدت فى 13-05-2010 برقم ايداع    10457وفى 

تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع / الوحدة الكائنة بمجمع شيل اوت 

ميدور بجوار مبنى ميدور شارع التسعين الشمالى القاهرة الجديدة

298 - العالمية للخدمات والحراسة  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     53867 قيدت فى 13-09-2011 برقم 

ايداع    16974وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - العمارة 

20 الدور الرضى ش احمد تيسير - عمارات المروة - مدينة نصر
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299 - ايفونيك ليمتد ايجيبت Evonik Limited Egypt )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     68508 قيدت 

فى 09-09-2013 برقم ايداع    19305وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : البرج رقم A5 - مشروع سيتي ستارز - الور الرابع عشر الوحده الدارية رقم 142 - مدينة نصر 

-

300 - مطاعم مورى ياكى ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     68681 قيدت فى 18-09-2013 برقم ايداع    

20064وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : الوحده رقم 7 

 B3 بمحور المطار الدولي - الكائن the district المبني رقم 25 بالمول التجاري ذا ديستريكيت بالمنطقة

الستثمارية - قسم النزهة -

301 - ايمن عبد المنعم عبد اللطيف وشركاه شركة سبق قيدها برقم     79100 قيدت فى 01-01-2015 برقم 

ايداع    29وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة 2 الدور 

الرضى - عقار رقم 468 ش يوسف الجندى - التجمع الخامس

302 - جرين لين لدارة المشروعات العقارية والزراعية GREEN LINE شركة سبق قيدها برقم     82385 

قيدت فى 29-04-2015 برقم ايداع    12244وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة افتتاح فرع اداري/ العقار رقم 367 ح - شارع د/ اسامه الفقي - الهرم - حدائق الهرام

303 - 0 شركة سبق قيدها برقم     83966 قيدت فى 19-08-2019 برقم ايداع    1710386وفى تاريخ  

08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

304 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E شركة سبق قيدها برقم     84209 

قيدت فى 22-06-2015 برقم ايداع    18063وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الوادى الجديد افتتاح فرع/ كامل مسطح الدور الول )مدخل خاص( والكائن بالعقار الكائن شارع العاشر من 

رمضان - بجوار اثينا مول - الداخله

305 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E شركة سبق قيدها برقم     84209 

قيدت فى 22-06-2015 برقم ايداع    18063وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة افتتاح فرع/ محل تجاري )يمين مدخل العقار( والكائن بالدور الرضي والكائن بالعقار الكائن 15 شارع 

المطار - المنيره الشرقيه - امبابه

306 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E شركة سبق قيدها برقم     84209 

قيدت فى 22-06-2015 برقم ايداع    18063وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

سوهاج افتتاح فرع/ محل تجاري بالدور الرضي )يمين الداخل للمدخل مباشرة( وكامل مسطح الدور الثاني علوي 

)شقتين متصلتين كوحده واحده( والكائنه بالعقار الكائن تونس/ مدخل البلده الرئيسي امام محطة مياه شرب تونس 

بجوار المعهد الديني الزهري - مركز سوهاج

307 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E شركة سبق قيدها برقم     84209 

قيدت فى 22-06-2015 برقم ايداع    18063وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

سوهاج افتتاح فرع/ محل تجاري )يسار مدخل العقار( وكامل مسطح الدور الول علوي والكائنين بالعقار الكائن 

شارع الجسر العمومي تقاطع شارع الدعابسه - منزل/ خالد عبده خالد احمد - بلصفوره - مركز سوهاج

308 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E شركة سبق قيدها برقم     84209 

قيدت فى 22-06-2015 برقم ايداع    18063وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

سوهاج افتتاح فرع/ محلت تجاريه علي كامل مسطح الدور الرضي )مساحه خاليه بدون حوائط او فواصل( 

والكائنه بالعقار رقم 2 سيتي ترعه قلفاو - برج الصفوه/ سيتي 2 اولد نصير - مركز سوهاج
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309 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E شركة سبق قيدها برقم     84209 

قيدت فى 22-06-2015 برقم ايداع    18063وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السماعيلية افتتاح فرع/ شقتين كائنتين على كامل مسطح الدور الرضي والول علوي والكائنتين بالعقار الكائن 

الظاهريه/ مدخل البلد بجوار مسجد مصطفى العطار - التل الكبير

310 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E شركة سبق قيدها برقم     84209 

قيدت فى 22-06-2015 برقم ايداع    18063وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

سوهاج افتتاح فرع/ الشقه الكائنه على كامل مسطح الدور الول علوي والكائن بالعقار الكائن منزل الستاذ/ ابو 

القاسم بجوار بنك الزراعي/ المجابره - مركز جرجا

311 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E شركة سبق قيدها برقم     84209 

قيدت فى 22-06-2015 برقم ايداع    18063وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

المنوفية افتتاح فرع/ الدور الول علوي )وحده رقم 9 و10( والدور الثاني علوي )وحده رقم 12و13( والكائنتين 

بالعقار الكائن محور خدمات الحي الثاني بجوار السينما الشتوي وكلية التربيه الرياضيه وامام مدرسة الفاروق - 

مركز السادات

312 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E شركة سبق قيدها برقم     84209 

قيدت فى 22-06-2015 برقم ايداع    18063وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السماعيلية افتتاح فرع/ شقه كائنه على كامل مسطح الدور الول علوي والكائن بالعقار الكائن المحسمه القديمه/ 

المنشيه طريق السماعيليه الزراعي بجوار مجلس القريه - القصاصين

313 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E شركة سبق قيدها برقم     84209 

قيدت فى 22-06-2015 برقم ايداع    18063وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

المنيا افتتاح فرع/ كامل مسطح الدوار )الرضي والول علوي والثاني علوي( والكائنتين بالعقار الكائن اتليدم امام 

كوبري اتليدم - مركز ابو قرقاص

314 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E شركة سبق قيدها برقم     84209 

قيدت فى 22-06-2015 برقم ايداع    18063وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

المنيا افتتاح فرع/ الشقه الكائنه بالدور الول )يمين السلم( والكائن بالعقار الكائن منشأة منبال طريق حلوه/ مطاي 

بجوار معرض الصدقاء لتجارة السيارات - مركز مطاي

315 - اليونوت للصناعة وتجارة المعدات الهندسية شركة سبق قيدها برقم     84523 قيدت فى 2015-07-07 

برقم ايداع    19372وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان -  

شقة رقم )1( ادارى بالعقار رقم 11 - المنطقة الولى - ش د. محمد مندور - رابعة العدوية - قسم أول مدينة نصر

316 - موري كاترينج mori catering شركة سبق قيدها برقم     85426 قيدت فى 17-08-2015 برقم 

ايداع    22858وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان :

 b3  الكائن بالمنطقة الستثمارية )the district( في الوحدة رقم 7 المبني رقم 25 بالمول التجاري ذا ديستريكت 

بحرم المطار الدولي - قسم النزهة -مصر الجديدة-

317 - ميد ايست وركرز للمقاولتMideast Workers شركة سبق قيدها برقم     93069 قيدت فى 

27-04-2016 برقم ايداع    13899وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان -  مكتب بالعقار رقم 6 شارع رائف همام من خالد بن الوليد قسم السلم –القاهرة

318 - صيدليات العين EL AIN PHARMACIES شركة سبق قيدها برقم     96592 قيدت فى 

28-08-2016 برقم ايداع    26797وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع/ المحلين رقم )1و2( الكائن بالدور الرضي - بالعقار رقم 30 - شارع السرجاني - قسم الوايلي
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319 - سيفتى ترانس لخدمات النقل شركة سبق قيدها برقم     99311 قيدت فى 24-11-2016 برقم ايداع    

36923وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح فرع/ المنطقه الصناعيه - 

انشاص - بساتين السماعيليه - بلبيس

320 - سيفتى ترانس لخدمات النقل شركة سبق قيدها برقم     99311 قيدت فى 24-11-2016 برقم ايداع    

36923وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان - فيل رقم 12 - 

بلوك 14082 - الحى السادس - مدينة العبور

321 - إيشاك بولز E-Shak Pools )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     105332 قيدت فى 2017-05-08 

برقم ايداع    16409وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 74 

مول الياسمين - التجمع الخامس - الحى الرابع - القاهرةالجديده - القاهرة

322 - التوكل للصناعات الحديديه والجلفنه شركة سبق قيدها برقم     110168 قيدت فى 01-10-2017 برقم 

ايداع    35945وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح مصنع/ بالقطعه 

رقم A5/198 - المنطقه الصناعيه A5 - العالشر من رمضان

323 - اكتيف جروب للستثمار والتنمية العقارية Active Group شركة سبق قيدها برقم     117032 قيدت 

فى 13-02-2018 برقم ايداع    7197وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : الوحدة رقم 246 - 7 شارع وهدان من شارع تعز - مدينة نصر أول

324 - رويال سكيورتي للخدمات المنية و نقل الموال شركة سبق قيدها برقم     121065 قيدت فى 

14-05-2018 برقم ايداع    21637وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - قطعة رقم 2 - المجاورة الرابعة - تقسيم أمن الموانئ - الحى السكنى - مدينة المعراج - قسم 

البساتين

325 - شركه بريميير لتداول الوراق الماليه شركة سبق قيدها برقم     122350 قيدت فى 10-08-1998 برقم 

ايداع    9423وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع -  52 شارع 

النزهه - عمارات رابعة الستثمارى بجوار دار الدفاع الجوى - الدور الثالث فوق الرضى شقة 34 - مصر 

الجديدة -

326 - نيو هوريزون للستشارات الهندسية شركة سبق قيدها برقم     123143 قيدت فى 18-07-2018 برقم 

ايداع    30792وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع/ 15 و حدائق 

الهرام - الهرم

327 - نيو هوريزون للستشارات الهندسية شركة سبق قيدها برقم     123143 قيدت فى 18-07-2018 برقم 

ايداع    30792وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 7ش 

السعادة- الشطر العاشر- زهراء المعادى -

328 - نيو هوريزون للستشارات الهندسية شركة سبق قيدها برقم     123143 قيدت فى 18-07-2018 برقم 

ايداع    30792وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع - 7ش 

السعادة- الشطر العاشر- زهراء المعادى -

329 - نيو هوريزون للستشارات الهندسية شركة سبق قيدها برقم     123143 قيدت فى 18-07-2018 برقم 

ايداع    30792وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع لممارسة 

النشاط الصناعي/ بالحي السكني المتميز قطعه R7-03 بالعاصمه الداريه الجديده
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330 - اسكتش اب اوفيس للثاث المكتبى SKETCH UP OFFICE FURNITURE شركة سبق قيدها 

برقم     125715 قيدت فى 01-10-2018 برقم ايداع    41101وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : برج لمار 2 الكائن بالقطعة 301 سوق القنال – المل 2 أبراج 

لمار

331 - الريم للتجارة والمقاولت شركة سبق قيدها برقم     127513 قيدت فى 14-11-2018 برقم ايداع    

48349وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقه بالعقار رقم 26د /هــ  تقسيم 

اللسلكي - شارع شكري عبد الحميد .

332 - الشركة الكندية المصرية لمنتجات البن Canadian Egyption Coffee Company )ش.ذ.م.م( 

شركة سبق قيدها برقم     128552 قيدت فى 09-12-2018 برقم ايداع    52279وفى تاريخ  2023-02-08   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان : المزرعة رقم   521 خط 7 وسط على المدخل الجانبي 

يسار المزرعة – جمعية أحمد عرابي الزراعية – طريق مصر السماعيلية الصحراوي ك 28

333 - الشريفين فارما جروب Sherefeen Pharma Group شركة سبق قيدها برقم     144536 قيدت 

فى 30-12-2019 برقم ايداع    56465وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

عقار رقم 476 شقه رقم 22 الدور الثاني منطقه د شياخه المقطم

REVERSE FOR ENGINEERING PROJECT 334 - ريفيرس للمشروعات الهندسية والستثمار

AND INVESTMENT - REPI  شركة سبق قيدها برقم     145046 قيدت فى 09-01-2020 برقم ايداع    

1166وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : شقة 3 الدور الول 

– 228 صقر قريش

335 - احمد فتحي محمد حسن وشريكه شركة سبق قيدها برقم     148804 قيدت فى 26-04-2020 برقم ايداع    

13414وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ عماره )5( - التجمع 

الول - مجاوره 7 - مدينة القاهره الجديده

336 - سي . بي . اس فارما C . P . S شركة سبق قيدها برقم     149482 قيدت فى 03-06-2020 برقم 

ايداع    16144وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ صيدلية د/ 

امين جلل والكائنه 147 شارع اسماعيل الفنجري - اللف مسكن - عين شمس

337 - سي . بي . اس فارما C . P . S شركة سبق قيدها برقم     149482 قيدت فى 03-06-2020 برقم 

ايداع    16144وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق الفرع : مخزن أدوية 

والكائن في 8 ش اللواء حسين رفقي ـ الزيتون

338 - سي . بي . اس فارما C . P . S شركة سبق قيدها برقم     149482 قيدت فى 03-06-2020 برقم 

ايداع    16144وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ صيدلية د/ 

اسحق يعقوب والكائنه في محل رقم )2( بالمبنى رقم )3أ( ش الصحافه - بولق

339 - سي . بي . اس فارما C . P . S شركة سبق قيدها برقم     149482 قيدت فى 03-06-2020 برقم 

ايداع    16144وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ صيدلية د/ 

لبنى والكائنه 22,21 بسور الدفاع الجوي بمدينة نصر

340 - سي . بي . اس فارما C . P . S شركة سبق قيدها برقم     149482 قيدت فى 03-06-2020 برقم 

ايداع    16144وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح مخزن ادويه 

والكائن في 17 شارع مصطفى حافظ - عزبة النخل الشرقيه
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341 - سي . بي . اس فارما C . P . S شركة سبق قيدها برقم     149482 قيدت فى 03-06-2020 برقم 

ايداع    16144وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية غلق الفرع : صيدلية 

السعاف والكائنة فى 2 شارع محمد فريد من شارع أحمد عرابى - شبرا الخيمة اول

342 - سي . بي . اس فارما C . P . S شركة سبق قيدها برقم     149482 قيدت فى 03-06-2020 برقم 

ايداع    16144وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع : صيدلية د / 

عبدالوهاب محمد والكائنة فى 47 ش كعبيش - الطوابق - فيصل

343 - سي . بي . اس فارما C . P . S شركة سبق قيدها برقم     149482 قيدت فى 03-06-2020 برقم 

ايداع    16144وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع : 6 شارع 

السباق - مصر الجديدة - الدور السابع

344 - إينوفا اكسبرتس Innova Experts شركة سبق قيدها برقم     150147 قيدت فى 2020-06-25 

برقم ايداع    18607وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 

الفيل رقم 147 شارع التسعين - الحى الثانى - المنطقة السادسة - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة

345 - قطر الندى للطباعة والنشر شركة سبق قيدها برقم     150762 قيدت فى 09-07-2020 برقم ايداع    

20309وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع  العقار رقم 9 ش 

حسن حسين - قسم الساحل -

346 - إرتقاء للستيراد والتصدير ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     151135 قيدت فى 16-07-2020 برقم 

ايداع    21446وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح فرع / قطعة رقم 

59 - مجمع الصناعات ج - بالمجمعات الصناعية الصغيرة - والمتوسطة بالمنطقة الجنوبية - بالعاشر من رمضان

347 - إرتقاء للستيراد والتصدير ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     151135 قيدت فى 16-07-2020 برقم 

ايداع    21446وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 30 ش 

اسماء فهمى - ارض الجولف

348 - بازيليكا Basilica شركة سبق قيدها برقم     154233 قيدت فى 21-09-2020 برقم ايداع    32379

وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 53 مول كابيتال خلف 

المحكمة - الدور الثانى - التجمع الخامس

349 - ايه بي اس للكيماويات A.B.S شركة سبق قيدها برقم     156142 قيدت فى 26-10-2020 برقم ايداع    

38859وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسى : شقة 

102 عقار رقم 2 ) ع ( مكرر شارع الشهيد سيد زكريا مساكن شيراتون

350 - شركة خبراء المواهب للتجارة العامة شركة سبق قيدها برقم     157515 قيدت فى 29-11-2020 برقم 

ايداع    44457وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 17 ش 

عوض فهمى – سراى القبه الزيتون – القاهرة.

351 - سي . بي . اس فارما C . P . S شركة سبق قيدها برقم     159097 قيدت فى 21-12-2020 برقم 

ايداع    48961وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اغلق الفرع

352 - محمد مصطفي حسن محمد رضوان وشريكه )شركة توصية بسيطة( شركة سبق قيدها برقم     159908 

قيدت فى 10-01-2021 برقم ايداع    838وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القليوبية تعديل العنوان : طريق شارع سوق الثلثاء - حوض البوره 19 - بوقف بمبا قادن مجلس المدينه بجانب 

الشركة السلميه للدواجن -
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353 - صحة الخان للرعاية الصحية SEHA AL KHAN  ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     160441 قيدت 

فى 19-01-2021 برقم ايداع    2781وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع/ العقار رقم )107( شارع )9( - المعادي

354 - صحة الخان للرعاية الصحية SEHA AL KHAN  ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     160441 قيدت 

فى 19-01-2021 برقم ايداع    2781وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

افتتاح فرع/ العقار رقم 21 شارع عز الدين عمر متفرع من شارع الهرم - الطالبيه

355 - البدرى لتجارة الجملة والتجزئة شركة سبق قيدها برقم     161159 قيدت فى 03-02-2021 برقم ايداع    

5220وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية شارع الكورنيش

356 - بست تشويس لدارة وتسويق الصول العقارية BEST CHOICE شركة سبق قيدها برقم     

163833 قيدت فى 23-03-2021 برقم ايداع    13933وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان : شقة رقم 41 بالدور الرابع شارع شارع 81 طريق النصر - مدينة نصر -

357 - ام ايه بى للحاق العمالة المصرية بالخارج شركة سبق قيدها برقم     171693 قيدت فى 2021-09-01 

برقم ايداع    40715وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - 

211 ميدان سفنكس - العجوزة

358 - كابالييرو ايجيبت 

Caballero Egypt شركة سبق قيدها برقم     174535 قيدت فى 24-10-2021 برقم ايداع    49891وفى 

تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع / السوق التجاري الشرقي وحده رقم 

D-7 بمدينه الرحاب

359 - الشاطر للتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم     176210 قيدت فى 18-11-2021 برقم ايداع    

55410وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : شقة رقم 2 الدور 

الثالث بالعقار رقم ) C - 86 ( الكائن بناحية مشروع كيان قطعة رقم ) CC ( ) 86 ( بمنطقة القاهرة الجديده 

جنوب طريق السويس

360 - الشاطر للتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم     176210 قيدت فى 18-11-2021 برقم ايداع    

55410وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية افتتاح فرع : شارع الوفاء من 

شارع الكورنيش - حي ثان طنطا

361 - جي ال تي مصر للحلول اللكترونية GLT EGYPT شركة سبق قيدها برقم     177610 قيدت فى 

12-12-2021 برقم ايداع    60010وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - الدور الرضى بالعقار المقام على القطعة رقم 3 من المربع 1138 تقسيم مصر الجديدة - خلف 

شيراتون المطار

KHEBRAT MISR FOR COMMERCIAL  362 - خبرات مصر للتوكيلت التجارية

AGENCIES شركة سبق قيدها برقم     178180 قيدت فى 20-12-2021 برقم ايداع    61920وفى تاريخ  

08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ مكتب 4Cالدور الثالث B2 - ميفيدا 

بيزنس بارك - شارع التسعين الجنوبي - القاهره الجديده

KHEBRAT MISR FOR COMMERCIAL  363 - خبرات مصر للتوكيلت التجارية

AGENCIES شركة سبق قيدها برقم     178180 قيدت فى 20-12-2021 برقم ايداع    61920وفى تاريخ  

 - B2 3 - الدور الثانى مبنىE 08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - مكتب

ميفيدا بيزنس بارك - ش التسعين الجنوبى
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364 - جمعة عبد التواب وشريكه شركة سبق قيدها برقم     179479 قيدت فى 12-01-2022 برقم ايداع    

2109وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 7 ش اولد العسال 

مؤسسه الزكاه

365 - كراود ديجيتال للتسويق اللكتروني والستشارات التسويقية Crowd Digital ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها 

برقم     183193 قيدت فى 15-03-2022 برقم ايداع    16346وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة تغديل العنوان ليصبح / وحده رقم  A6 برج 10027 المعراج - زهراء المعادى - 

الدور السادس

366 - إى رون دا إيجيبت لوجيستكYI RUN DA EGYPT LOGISTICS شركة سبق قيدها برقم     

187955 قيدت فى 05-06-2022 برقم ايداع    34596وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة تعديل العنوان : مكتب اداري رقم A3.111 بالدور الول علوي A3 - مول كازان بلزا - قطع 

35- 36 - 37 - مركز خدمات السياحية الولي - 6 اكتوبر -

367 - او ان ام كي تي للدعاية والعلن ONMKT شركة سبق قيدها برقم     188897 قيدت فى 

20-06-2022 برقم ايداع    39178وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - 7 ش وهدان - قسم اول مدينة نصر

368 - ديركت للتشييد وإدارة المشروعات شركة سبق قيدها برقم     190048 قيدت فى 18-07-2022 برقم 

ايداع    44438وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : محل رقم 

1 - بالعقار رقم 90 شارع الشيخ محمد غراب - حدائق القبة

369 - دريفت ستور للتجارة والتوريدات DRIFT STORE FOR TRADING شركة سبق قيدها برقم     

194216 قيدت فى 27-09-2022 برقم ايداع    62546وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح فرع/ 31 ب - ش الشروق - الحي السابع -دايموند مول - مدينة الشروق

370 - وندر إير للتكييفات Wonder Air For Conditioning شركة سبق قيدها برقم     195702 قيدت 

فى 20-10-2022 برقم ايداع    69245وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : 37 شارع ابراهيم ابوالنجا - امتداد عباس العقاد - محل رقم 2 - مدينة نصر اول

371 - بي او بي للحلول البيئية  POB شركة سبق قيدها برقم     201778 قيدت فى 08-04-2021 برقم 

ايداع    2644وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان /

372 - شركة مصنع التحاد العربي للزجاج و البلور Arab Union Glass - AUG شركة سبق قيدها برقم     

202334 قيدت فى 08-02-2023 برقم ايداع    10890وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة المنوفية افتتاح فرع/ شارع شريف متفرع من شارع صبري ابو علم - شبين الكوم

373 - شركة مصنع التحاد العربي للزجاج و البلور Arab Union Glass - AUG شركة سبق قيدها برقم     

202334 قيدت فى 08-02-2023 برقم ايداع    10890وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح مصنع الوايلي/ 5 شارع زايد المنطقه الصناعيه - العباسيه

374 - شركة مصنع التحاد العربي للزجاج و البلور Arab Union Glass - AUG شركة سبق قيدها برقم     

202334 قيدت فى 08-02-2023 برقم ايداع    10890وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة افتتاح فرع/ 13 برج الفرقان - شارع 18 متفرع من شارع المنشيه - كفر طهرمس - فيصل

375 - شركة مصنع التحاد العربي للزجاج و البلور Arab Union Glass - AUG شركة سبق قيدها برقم     

202334 قيدت فى 08-02-2023 برقم ايداع    10890وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة دمياط افتتاح فرع/ العصر امتداد كورنيش النيل خلف كازينو الميريلند
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376 - شركة مصنع التحاد العربي للزجاج و البلور Arab Union Glass - AUG شركة سبق قيدها برقم     

202334 قيدت فى 08-02-2023 برقم ايداع    10890وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الدقهلية افتتاح فرع/ 512 شارع البنهاوي - قسم اول المنصوره

377 - شركة مصنع التحاد العربي للزجاج و البلور Arab Union Glass - AUG شركة سبق قيدها برقم     

202334 قيدت فى 08-02-2023 برقم ايداع    10890وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الغربية افتتاح فرع/ 1 شارع الحاج محمد ابو خليفه - مدخل ابو راضي

378 - السعودية للتجفيف والتبريد للمحاصيل الزراعية شركة سبق قيدها برقم     202742 قيدت فى 

26-01-2022 برقم ايداع    5113وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 

الكائن ب/ القطعه رقم70- المنطقه الصناعيه المطورين -

379 - مرتجل للتدريب و الستشارات شركة سبق قيدها برقم     203324 قيدت فى 06-05-2021 برقم ايداع    

3251وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح 4 شارع قوله - عابدين 

وبذلك يتم نقل القيد لمكتب سجل تجاري استثمار القاهرة

380 - انفينيتي للعمال الكهروميكانيكيه شركة سبق قيدها برقم     203718 قيدت فى 08-06-2022 برقم 

ايداع    5617وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 3 عمارة 373 المستثمرين 

الجنوبية - عائلي -1 التجمع الخامس وبذلك يتم نقل القيد لمكتب استثمار القاهرة

381 - دار نهضة مصر للنشر شركة سبق قيدها برقم     461 قيدت فى 13-12-1995 برقم ايداع    481وفى 

تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية شطب الفرع الكائن بالعنوان : شارع المستشفى 

العام مع تقاطع شارع محمد المهدى بجوار عماره 11 - المنصورة

382 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع/ صيدلية/ امينه سمير 

رشاد والكائنه في 290 شارع الهرم

383 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ بصيدلية د/ الء 

المغازي والكائنه في محل Z5 - الدور الرضي - مول ارينا مول قطعتي )127-130( القطاع الول - مركز 

المدينه - التجمع الخامس - القاهره الجديده

384 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع/ بصيدلية/ امينه سمير 

الجديده والكائنه في 48 شارع البطل احمد عبدالعزيز - الدقي

385 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا افتتاح فرع/ صيدلية د/ ايهاب عزت 

عياد والكائنه في 42 شارع الثوره - مطاي

386 - شركه التحاد للبلستيك شركة سبق قيدها برقم     15049 قيدت فى 08-06-2005 برقم ايداع    7612

وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية المنطقه الصناعية السادسه - برج رقم ) 2 

( شارع جيهان - مركز قوسنا

387 - شركة سكاى للتجارة والتوزيع ش م م شركة سبق قيدها برقم     22426 قيدت فى 04-02-2007 برقم 

ايداع    1781وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الغاء فرع 43 شارع عبد 

السلم الشاذلي - شبرا - مركز دمنهور شقة 3 -
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388 - شركة سكاى للتجارة والتوزيع ش م م شركة سبق قيدها برقم     22426 قيدت فى 04-02-2007 برقم 

ايداع    1781وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية الغاء فرع  سامسونج سكاى 

محل رقم 1 - 21شارع عبد السلم عارف - قسم أول المنصورة - محافظة الدقهلية.

389 - شركة سكاى للتجارة والتوزيع ش م م شركة سبق قيدها برقم     22426 قيدت فى 04-02-2007 برقم 

ايداع    1781وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية الغاء فرع سامسونج سكاى 

محل رقم 2 - 21شارع عبد السلم عارف - قسم أول المنصورة - محافظة الدقهلية.

390 - شركة سكاى للتجارة والتوزيع ش م م شركة سبق قيدها برقم     22426 قيدت فى 04-02-2007 برقم 

ايداع    1781وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء فرع  73 شارع 

جمال عبد الناصر - سيدى بشر - بحرى المنتزة - محافظة السكندرية .

391 - شركة سكاى للتجارة والتوزيع ش م م شركة سبق قيدها برقم     22426 قيدت فى 04-02-2007 برقم 

ايداع    1781وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط الغاء فرع 

شقه بالدور الرابع برج اوسكار شارع التحرير - ميدان سرور - قسم دمياط -

392 - شركة سكاى للتجارة والتوزيع ش م م شركة سبق قيدها برقم     22426 قيدت فى 04-02-2007 برقم 

ايداع    1781وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع محل بالعقار 

رقم 11 شارع الجبرتي من شارع الخليفة المامون مصر الجديدة-

393 - شركة سكاى للتجارة والتوزيع ش م م شركة سبق قيدها برقم     22426 قيدت فى 04-02-2007 برقم 

ايداع    1781وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء فرع محل عين شمس 

61 شارع عين شمس

394 - شركة سكاى للتجارة والتوزيع ش م م شركة سبق قيدها برقم     22426 قيدت فى 04-02-2007 برقم 

ايداع    1781وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية الغاء فرع المحل الكائن فى 

محل رقم 3 المطل على شارع الدراسات )متولى الشعراوى( - برج شروق التحرير - أمام كلية الدراسات 

السلمية - المنصورة -

395 - شركة سكاى للتجارة والتوزيع ش م م شركة سبق قيدها برقم     22426 قيدت فى 04-02-2007 برقم 

ايداع    1781وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية الغاء فرع المحل الكائن فى 

شارع صلح سالم - برج المهندس حاتم النمس - المحل البحرى الشرقى على الشارع الرئيسى - بندر السنبلوين

396 - شركة سكاى للتجارة والتوزيع ش م م شركة سبق قيدها برقم     22426 قيدت فى 04-02-2007 برقم 

ايداع    1781وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية الغاء فرع 

15- المحل الكائن فى 86 شارع سعد زغلول - أمام ميدان الشهداء - مركز اشمون

397 - شركة سكاى للتجارة والتوزيع ش م م شركة سبق قيدها برقم     22426 قيدت فى 04-02-2007 برقم 

ايداع    1781وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ الغاء فرع المحل الكائن 

فى عمارة دشيشة )عمارة المؤسسة سابقا ( شارع 23 يوليو - مركز سيدى سالم - محافظة كفر الشيخ

398 - شركة سكاى للتجارة والتوزيع ش م م شركة سبق قيدها برقم     22426 قيدت فى 04-02-2007 برقم 

ايداع    1781وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية الغاء فرع 

17- المحل الكائن فى محل رقم 3 يمين الممر الرئيسى - شارع الحرية ) أبو رجيلة سابقا ( بجوار عمر أفندى - 

برج أولد زغلول - مركز بلقاس

399 - شركة سكاى للتجارة والتوزيع ش م م شركة سبق قيدها برقم     22426 قيدت فى 04-02-2007 برقم 

ايداع    1781وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء فرع محل بالعقار 48 

شارع الجيزة ناصية شارع رفاعة - الدقى - الجيزة .
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400 - شركة سكاى للتجارة والتوزيع ش م م شركة سبق قيدها برقم     22426 قيدت فى 04-02-2007 برقم 

ايداع    1781وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء فرع مقر توزيع جملة 

كائن فى فيل رقم 14 - شارع 53 - قطعة 1167 بجوار نادى مصر للتأمين - المقطم - القاهرة .

401 - شركة سكاى للتجارة والتوزيع ش م م شركة سبق قيدها برقم     22426 قيدت فى 04-02-2007 برقم 

ايداع    1781وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء فرع  المحل الكائن فى 

التجمع الول - أمام بوابة 6 الرحاب - قطعة رقم 4 المستثمرين الشمالية - القاهرة الجديده

402 - شركة سكاى للتجارة والتوزيع ش م م شركة سبق قيدها برقم     22426 قيدت فى 04-02-2007 برقم 

ايداع    1781وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء فرع  مقر توزيع جملة 

كائن فى 10 شارع أبو جبل من خالد أمين الدور الول شقة 1 - الجيزة

403 - شركة سكاى للتجارة والتوزيع ش م م شركة سبق قيدها برقم     22426 قيدت فى 04-02-2007 برقم 

ايداع    1781وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ الغاء فرع المحل الكائن 

فى شارع الجيش مع تقاطع شارع البوسطة - بجوار السنترال العمومى - برج اللفى - مركز دسوق

404 - شركة سكاى للتجارة والتوزيع ش م م شركة سبق قيدها برقم     22426 قيدت فى 04-02-2007 برقم 

ايداع    1781وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية الغاء فرع 

- المحل الكائن فى 191 شارع الجمهورية - مركز نبروه

405 - شركه نهضه مصر للطباعه و النشر و التوزيع شركة سبق قيدها برقم     26659 قيدت فى 

20-08-2007 برقم ايداع    17406وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية 

شطب الفرع الكائن بالعنوان : شارع المستشفى العام مع تقاطع شارع محمد المهدى بجوار عماره 11 - المنصورة

406 - اديداس للمنتجات الرياضية المحدودة adidas Sporting Goods Ltd شركة سبق قيدها برقم     

27462 قيدت فى 26-09-2007 برقم ايداع    19967وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية افتتاح محل/ وحده رقم GA88-89 - الدور الرضي - المركز التجاري سيتي سنتر

407 - اديداس للمنتجات الرياضية المحدودة adidas Sporting Goods Ltd شركة سبق قيدها برقم     

27462 قيدت فى 26-09-2007 برقم ايداع    19967وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة افتتاح فرع/ الوحده رقم )28( بالدور الرضي والول فوق الرضي والكائن بالمركز التجاري )

اركان - 1( بمحور كريزي ووتر - مدخل زايد 2 - مدينة الشيخ زايد

408 - اديداس للمنتجات الرياضية المحدودة adidas Sporting Goods Ltd شركة سبق قيدها برقم     

27462 قيدت فى 26-09-2007 برقم ايداع    19967وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

WALK OF  بالمبنى رقم 18 قطعه 5 ع 2 بالمركز التجاري G-51 محافظة الجيزة افتتاح فرع/ الوحده

CAIRO الكائن بالكيلو 38 - طريق القاهره - اسكندريه الصحراوي بفرلي هيلز - الشيخ زايد

409 - اديداس للمنتجات الرياضية المحدودة adidas Sporting Goods Ltd شركة سبق قيدها برقم     

27462 قيدت فى 26-09-2007 برقم ايداع    19967وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية الغاء الفرع - محل رقم GA 38 / 39  - الدور الرضى - المركز التجارى سيتى سنتر -

410 - اش فوودز ash foods )مطاعم توباز TO PAZ( شركة سبق قيدها برقم     46964 قيدت فى 

13-07-2010 برقم ايداع    15549وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

افتتاح فرع/ محل تجاري رقم )G 82A( بالمركز التجاري الكائن بالكيلو 38 - طريق القاهره - اسكندريه 

الصحراوي
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411 - قاهرة المعز للصناعه والتجارة  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     74355 قيدت فى 2014-06-05 

برقم ايداع    13787وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف افتتاح فرع/ 

قطعه رقم )320( المرحله السادسه - المنطقه الصناعيه بكوم ابو راضي

412 - الفا للوناش و مستلزمات النقل Alpha Cranes & Super Structure  )ش.م.م( شركة سبق قيدها 

برقم     90312 قيدت فى 02-02-2016 برقم ايداع    3422وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة المنوفية تعديل عنوان الفرع : القطعة رقم 109 بالمنطقة الصناعية الخامسة بمدينة السادات

413 - اوراسكوم لدارة الفنادقORASCOM FOR HOTELS MANAGEMENT شركة سبق قيدها 

برقم     90919 قيدت فى 14-06-2016 برقم ايداع    18946وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة البحر الحمر تغير أسم فندق بلفوبيتش الكائن فى قريه الجونه إلى فندق شيدي الجونه

414 - ايجيبت ليرنينج جروب للخدمات التعليمية شركة سبق قيدها برقم     97734 قيدت فى 2016-10-11 

برقم ايداع    30944وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غرفة بالمكتب 

Mindhaus  مشروع G08,B01 - M03,B01 - G10,B01 - G09,B01 الداري الكائن في المنطقة رقم

Campass, مشروع مجمع القطامية - جنوب طريق العين السخنة

415 - زيكازا للصناعات الخشبية zicaza wood industries شركة سبق قيدها برقم     120310 قيدت فى 

24-04-2018 برقم ايداع    18903وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : ) 4 أ ( شارع ) 211 ( - دجلة - المعادى

416 - احمد محمد احمد رجب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     121346 قيدت فى 21-05-2018 برقم ايداع    

22776وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 16 شارع اسماء 

زغلول

417 - بوليفار للستيراد والتصدير ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     134015 قيدت فى 10-04-2019 برقم 

ايداع    16503وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 33 

شارع مراد – الدور الول – مصر الجديده

418 - ايفونيك هولدنج ايجيبت Evonik Holding Egypt شركة سبق قيدها برقم     136098 قيدت فى 

11-06-2019 برقم ايداع    24153وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - الوحدة الدارية رقم 141 - البرج رقم  A5 - مشروع سيتى ستارز- الدور الرابع عشر - مدينه 

نصر-

419 - ميلورا فارم للدوية و مستحضرات التجميل MELORA PHARM شركة سبق قيدها برقم     

136843 قيدت فى 01-07-2019 برقم ايداع    27060وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان : الكائن بالطابق الرابع من العقار رقم 86 بشارع عباس العقاد - مدينة نصر اول

420 - صافى للتصالت  safy telecomunications شركة سبق قيدها برقم     137333 قيدت فى 

11-07-2019 برقم ايداع    29035وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية 

افتتاح فرع/ محل تجاري بالعقار الكائن بشارع الحريه - بجوار بنك مصر - بلقاس

421 - كابستونزايد                   CAPSTONEZAYED  ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     143946 

قيدت فى 17-12-2019 برقم ايداع    53856وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان - غرفة ) A4 ( الكائنة بالشقة 9هـ /5 شارع احمد عبدالعظيم من النصر الرئيسى - البساتين

422 - بونجورنو سيتى لدارة المشروعات BUONGIORNO CITY شركة سبق قيدها برقم     148594 

قيدت فى 17-03-2020 برقم ايداع    12704وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الغربية اغلق الفرع - المحله الكبرى شارع الجلء سور نادي البلديه -اول المحله-
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423 - داف للحلول الرقمية DAF شركة سبق قيدها برقم     149069 قيدت فى 07-05-2020 برقم ايداع    

14442وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 11 / 38 الشطر السابع – زهراء 

المعادي

424 - مصر أفضل Masr Afdal شركة سبق قيدها برقم     150619 قيدت فى 07-07-2020 برقم ايداع    

19908وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقه رقم 2 - الدور الرضي - 

عمارة 264 البنفسج - عمارات محور محمد نجيب - التجمع الول

425 - بارك إت لدارة وتشغيل الجراجات شركة سبق قيدها برقم     150666 قيدت فى 07-07-2020 برقم 

ايداع    20055وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان : 15 ش 

المستشفى الخانكة – قليوبية

426 - ستريترى لدارة وتشغيل المطاعم ـ Streatery ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     157416 قيدت فى 

26-11-2020 برقم ايداع    44234وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح 

افتتاح فرع : قرية زهرة نورثيد - كيلو 124 معمار المرشدى - مارينا

427 - ادكم ايجيبت للكيماويات Adchem Egypt شركة سبق قيدها برقم     160049 قيدت فى 

12-01-2021 برقم ايداع    1291وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل 

العنوان - مكتب ادارى رقم 30 بالدور الرابع - البرج 2 جولدن مول - مدينة 6 اكتوبر - الجيزة . وبذلك ينقل القيد

428 - صافول للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم     163606 قيدت فى 18-03-2021 برقم ايداع    

13206وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس افتتاح فرع/ الكيلو 12 طريق 

العين السخنه - القطع ارقام 58, 59, 60 - المنطقه الصناعيه - عتاقه شمال خليج السويس

429 - صافول للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم     163606 قيدت فى 18-03-2021 برقم ايداع    

13206وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الدور الرابع - 

المبنى بالقطعة رقم 3 - بلوك 9 - تقسيم المنطقة الصناعية شارع المصانع - الحى السادس

430 - جوبيتر لحلول البيانات المحدودة     Jupiter Document Solutions Limited شركة سبق قيدها 

برقم     166612 قيدت فى 30-05-2021 برقم ايداع    23732وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح محل/  رقم )A2( الدور الول بمركز المدينه التجاري - قطعه رقم 21 - 

الحي الرابع - مدينة السادس من اكتوبر

431 - بدايتى لتمويل المشروعات متناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم     167292 قيدت فى 2021-06-10 

برقم ايداع    26384وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - 

20-22 شارع حسن محمد الرزاز, الدور الثانى  –  العجوزة – الجيزة .

432 - مستعدين للستشارات شركة سبق قيدها برقم     167649 قيدت فى 20-06-2021 برقم ايداع    

27649وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : وحدة H  الدور 

الثاني - قطعة 53 كابيتال مول - الحي الول - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة

433 - فيكس هب لصيانة السيارات

 FIX HUB شركة سبق قيدها برقم     171052 قيدت فى 01-12-2021 برقم ايداع    58262وفى تاريخ  

09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء فرع

434 - هانكوك للطارات والتكنولوجيا ايجيبتHankook Tire And Technology Egypt شركة سبق 

قيدها برقم     172921 قيدت فى 26-09-2021 برقم ايداع    44721وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : رقم 7 شارع 218 دجلة – المعادى
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435 - البدر والمدينة للصناعة والتجارة شركة سبق قيدها برقم     182792 قيدت فى 07-03-2022 برقم ايداع    

14490وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان : حوض المجرة – 

رقم 12 – قسم ثانى المصنع زمام الخصاص –  مركز منشاة القناطر

436 - البيت اللبناني للمطابخ 

AL BAIT AL LEBNANI KITCHENS

 ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     183324 قيدت فى 16-03-2022 برقم ايداع    16791وفى تاريخ  

09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محل رقم ) 5 (  بالدور الرضى – مول دولفن – الحى 

الول

437 - ام اتش تك للستثمار التجارى M H Tech شركة سبق قيدها برقم     187327 قيدت فى 

26-05-2022 برقم ايداع    32223وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

افتتاح فرع/ محل رقم )s5( بالدور الثاني - بالسوق التجاري الكائن 7 ميدان سفنكس - المهندسين

438 - ام اتش تك للستثمار التجارى M H Tech شركة سبق قيدها برقم     187327 قيدت فى 

26-05-2022 برقم ايداع    32223وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع/ محل رقم )316( بالدور المتكرر الول - تكنولوجي مول الكائن القطعه رقم 4 بلوك رقم أ شارع عطيه 

الصوالحي المتفرع من شارع مكرم عبيد - المنطقه الثامنه - مدينة نصر

439 - علء خضيرى محمد وشريكية شركة سبق قيدها برقم     187951 قيدت فى 02-06-2022 برقم ايداع    

34485وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل العنوان ليصبح : المصنع 

الكائن بحوض الجبل زمام قرية السلم - مركز بلبيس - البر الشرقى لترعة السماعيلية - وبذلك يتم نقل القيد الى 

استثمار العاشر من رمضان

440 - بيتى لتجهيز المطاعم شركة سبق قيدها برقم     188628 قيدت فى 15-06-2022 برقم ايداع    

37886وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع/ 47 ش الملك فيصل

441 - الكرمه لمستلزمات الديكور والقشرة شركة سبق قيدها برقم     190417 قيدت فى 27-07-2022 برقم 

ايداع    46250وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع- 625 ش 

بورسعيد - الظاهر

442 - ام جى اس للمقاولت شركة سبق قيدها برقم     192641 قيدت فى 06-09-2022 برقم ايداع    

56497وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ 101 الدور الول 

مول توكانو - شارع يوسف عباس - مدينة نصر

443 - الحياة سكوب لمناظير الجهاز الهضمى AL HAYAAH SCOPE شركة سبق قيدها برقم     192811 

قيدت فى 08-09-2022 برقم ايداع    57250وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة افتتاح فرع / جديد في ب242 شارع الهرام

444 - إتقان للصناعات الخشبيه شركة سبق قيدها برقم     195275 قيدت فى 16-10-2022 برقم ايداع    

67333وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف افتتاح فرع/ المصنع الكائن 

الوحدات )13-14-15( قطاع الصناعات الهندسيه - مجمع بياض العرب

445 - اس ام لخدمات الدعم الفنى S.M For Technical Support Services شركة سبق قيدها برقم     

196676 قيدت فى 07-11-2022 برقم ايداع    73664وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة الشقتين رقم 102-103 الكائنتين بالدور العاشر بالعقار رقم 53 برج الجزيرة - كورنيش النيل .
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446 - نالكو مصر شركة سبق قيدها برقم     202330 قيدت فى 08-02-2023 برقم ايداع    10886وفى 

تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ في قطعة ارض بمساحه اجماليه 

2812000م2 تقع على قطعه رقم 9 - مدينة بدر

447 - الوفرة للستثمار التجاري شركة سبق قيدها برقم     202603 قيدت فى 26-11-2020 برقم ايداع    

6275وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 6 ش محمد مامون – ش عبدالعظيم 

عوض – من ش الحجاز وبذلك يتم نقل القيد

448 - البستان لتجارة مستلزمات الكمبيوتر شركة سبق قيدها برقم     202847 قيدت فى 16-12-2020 برقم 

ايداع    6882وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 53 مول كابيتال خلف 

المحكمة – الدور الثانى – التجمع الخامس وذلك يتم نقل القيد

449 - شركه النقل والسياحه الداخليه )انترافور ( شركة سبق قيدها برقم     209388 قيدت فى 1981-04-22 

برقم ايداع    6718وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق الفرع

450 - شركه النقل والسياحه الداخليه )انتراتور( شركة سبق قيدها برقم     209388 قيدت فى 1981-04-22 

برقم ايداع    6719وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق الفرع

451 - شركه النقل والسياحه الداخليه )انتراتور( شركة سبق قيدها برقم     209388 قيدت فى 1981-04-22 

برقم ايداع    6720وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق الفرع

452 - سمارت تيم فيستفال جروب لدارة المطاعم شركة سبق قيدها برقم     112945 قيدت فى 2017-11-20 

برقم ايداع    45207وفى تاريخ  11-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان فرع 

الشركه الكائن بالعنوان ) محل  S 2 A منطقه المطاعم المفتوحه – مدينتي – القاهره  (ليصبح العنوان )محل 

R4B   مركز الخدمات الجنوبى – مدنتى - القاهرة

453 - سمارت تيم فيستفال جروب لدارة المطاعم شركة سبق قيدها برقم     112945 قيدت فى 2018-06-11 

برقم ايداع    25672وفى تاريخ  11-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان فرع 

الشركه الكائن بالعنوان ) محل  S 2 A منطقه المطاعم المفتوحه – مدينتي – القاهرة ليصبح العنوان )محل 

R4B   مركز الخدمات الجنوبى – مدنتى - القاهرة

454 - الدولية للنظمة الهندسية شركة سبق قيدها برقم     124945 قيدت فى 12-09-2018 برقم ايداع    

38168وفى تاريخ  11-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : رقم 141 شارع 

جسر السويس – الدور الرضى – قسم مصر الجديدة

455 - ايرزون بلس AIR ZONE PLUS شركة سبق قيدها برقم     135612 قيدت فى 2019-05-26 

برقم ايداع    22448وفى تاريخ  11-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 

بالعقار 2 عمارات بدر - مدينة الزهور - قسم البساتين

456 - راينو للحمايه من الحرائق RHINO شركة سبق قيدها برقم     155856 قيدت فى 21-10-2020 برقم 

ايداع    37856وفى تاريخ  11-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : شقة رقم 

2 بالدور الرضي وجزء من البدروم بالعقار رقم 21 شارع عبد الوهاب البشري-شيراتون المطار - النزهة

457 - المتفردون للنشاء والتعمير )ش. م. م( شركة ذات مسئولية محدودة شركة سبق قيدها برقم     159758 

قيدت فى 04-01-2021 برقم ايداع    358وفى تاريخ  11-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان :  مكتب بالدور الرضي قطعة 7022 - الهضبة العليا - المقطم

458 - شركه نورجيت ايجيبت للستيراد شركة سبق قيدها برقم     9174 قيدت فى 28-10-2002 برقم ايداع    

5144وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 

12 شارع دير الملك
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459 - شركه الليزيه للفندقه ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     16676 قيدت فى 25-05-2004 برقم ايداع    

1248وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان ليصبح : المقام 

على القطعه 704 س من 468 س والكائنه بمركز الغردقه السياحى - طريق الكورنيش - الغردقه

460 - سيكيوريتاس ايجيبت SECURITAS EGYPT شركة سبق قيدها برقم     17556 قيدت فى 

26-01-2006 برقم ايداع    1057وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل 

العنوان : 40 شارع محمد كامل الحارونى - الدور الول بلوك 15 عمارة - المنطقة السادسة - مدينة نصر

461 - شركه الفنار شركة سبق قيدها برقم     17680 قيدت فى 08-02-2006 برقم ايداع    1605وفى تاريخ  

12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ 29ش محمد سعيد الحلواني-النزهه مصر 

الجديده القاهره

462 - شركة ديوفرى ايجيبت للسواق الحرة ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     24943 قيدت فى 

31-05-2007 برقم ايداع    10462وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - الوحدة رقم 108 الكائنة بالمبنى p5 بالدور الول بكايرو فيستفال سيتى - التجمع الخامس

463 - الشركة المصرية للنقل والسياحه ) ايزى ( شركة سبق قيدها برقم     29330 قيدت فى 2007-12-26 

برقم ايداع    26475وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة 

38 - الدور الرابع - العقار رقم 2 - ش شريف - عمارة اللواء

464 - سكن للتمويل العقارى ش م م شركة سبق قيدها برقم     38914 قيدت فى 25-05-2009 برقم ايداع    

10537وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الدور 14 - 

العقار رقم 79 - ش الميرغنى - مصر الجديدة - القاهرة - وبذلك يتم نقل القيد

465 - جيزة للعمال الكهروميكانيكية شركة سبق قيدها برقم     43591 قيدت فى 24-01-2010 برقم ايداع    

1579وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة رقم 2 - الدور 

الول - العقار رقم 143 - الحى الول - التجمع الخامس

466 - البناء للصناعات الخفيفة محمود يحيى على الجمال وشركاه شركة سبق قيدها برقم     47383 قيدت فى 

27-05-2008 برقم ايداع    11313وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

غلق الفرع / 27 ش الجزيرة الوسطى

467 - ريد سى كات RED SEA CAT شركة سبق قيدها برقم     49831 قيدت فى 30-12-2010 برقم 

ايداع    28624وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر افتتاح فرع اداري 

بالعنوان وحده رقم )H17- 106( منطقه البلد - الجونه - الغردقه

468 - الشركة المصرية السعودية للتجارة والصناعات الغذائية - ديوكس  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     

55045 قيدت فى 20-11-2011 برقم ايداع    21962وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح فرع/ الدور الرضي بداخل مستشفي السلم الدولي شارع مركز الخدمات- التجمع الخامس

469 - ديليفري هيرو مصر شركة مساهمة مصرية                Delivery Hero Egypt SAE شركة سبق 

قيدها برقم     57986 قيدت فى 22-04-2012 برقم ايداع    8665وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع اداري/ ومقره 6/د/3 ارض السلكي - المعادي الجديده

470 - ديليفري هيرو مصر شركة مساهمة مصرية                Delivery Hero Egypt SAE شركة سبق 

قيدها برقم     57986 قيدت فى 22-04-2012 برقم ايداع    8665وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع اداري/ مقره العقار رقم s/7/5 - الحي الثاني - المنطقه الخامسه - 

التجمع الخامس

Page 690 of 1644 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

471 - ديليفري هيرو مصر شركة مساهمة مصرية                Delivery Hero Egypt SAE شركة سبق 

قيدها برقم     57986 قيدت فى 22-04-2012 برقم ايداع    8665وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع اداري/ مقره مول علي بابا مركز خدمات السكان القومي - شرق 

المدينه - مدينة الشروق

472 - ديليفري هيرو مصر شركة مساهمة مصرية                Delivery Hero Egypt SAE شركة سبق 

قيدها برقم     57986 قيدت فى 22-04-2012 برقم ايداع    8665وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع اداري/ ومقره 3 مكرر شارع 26 يوليو - ميدان لبنان

473 - ديليفري هيرو مصر شركة مساهمة مصرية                Delivery Hero Egypt SAE شركة سبق 

قيدها برقم     57986 قيدت فى 22-04-2012 برقم ايداع    8665وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع اداري/ ومقره الدور الرابع في الجهه الشرقيه من المحور المركزي 

الخدمي - مدينة السادس من اكتوبر

474 - ديليفري هيرو مصر شركة مساهمة مصرية                Delivery Hero Egypt SAE شركة سبق 

قيدها برقم     57986 قيدت فى 22-04-2012 برقم ايداع    8665وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح فرع اداري/ ومقره منطقة رشيدي 3 شارع مصطفى كامل - تنظيم 

الوحده قطعه 1-1أ-1ب برد اميره رشدي

475 - ديليفري هيرو مصر شركة مساهمة مصرية                Delivery Hero Egypt SAE شركة سبق 

قيدها برقم     57986 قيدت فى 22-04-2012 برقم ايداع    8665وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة السكندرية غلق الفرع :  2 شارعاسماعيل يسري مع شارع صفيع زغلول - ابراج 

الشرطة - قسم العطارين -

476 - سى ستار للتوكيلت الملحية والخدمات البترولية SEA STAR شركة سبق قيدها برقم     59435 

قيدت فى 11-07-2012 برقم ايداع    14600وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة اغلق الفرع - 18 ش ابراهيم الرفاعي - الدور الول - شقة 2 - امام السراج مول - مدينة نصر - القاهرة 

- وبذلك يمحى قيد الفرع

477 - الخليج العربى للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه A.G شركة سبق قيدها برقم     77459 قيدت فى 

30-10-2014 برقم ايداع    25884وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان :مكتب اتش 18_  بالوحدة رقم 201 _ بالطابق الثاني _ العقار رقم 38 _ حي الملتقي العربي _ 

شيراتون المطار _ النزهة _ القاهرة .

478 - شركة بشاي لستغلل المحاجر والمناجم والتعدين والمقاولت والتوريدات العمومية شركة سبق قيدها برقم     

80395 قيدت فى 19-02-2015 برقم ايداع    4675وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - حجرة بالدور الثالث - شقة 10 - ش صبرى ابو علم

  Al Masiya International Trading & Contracting 479 - الماسية انترناشيونال للتجارة و المقاولت

)ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     84427 قيدت فى 01-07-2015 برقم ايداع    18920وفى تاريخ  

12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع الكائن بالعنوان / القطعة 5 الكيلو33 ايسر 

طريق القاهرة اسماعيلية الصحراوي بجوار مهد المستقبل -العبور .

  Al Masiya International Trading & Contracting 480 - الماسية انترناشيونال للتجارة و المقاولت

)ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     84427 قيدت فى 01-07-2015 برقم ايداع    18920وفى تاريخ  

12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع الكائن بالعنوان / قطعة 13 بلوك 21 

شارع الصواف -المنطقة التاسعة -مدينه نصر -القاهرة
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  Al Masiya International Trading & Contracting 481 - الماسية انترناشيونال للتجارة و المقاولت

)ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     84427 قيدت فى 01-07-2015 برقم ايداع    18920وفى تاريخ  

12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : القطعة 5 الكيلو33 ايسر طريق 

القاهرة اسماعيلية الصحراوي - العبور .

482 - القناة للسكر CANAL SUGAR شركة سبق قيدها برقم     88122 قيدت فى 24-11-2015 برقم 

ايداع    33519وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تعديل عنوان الفرع : الكيلو 

38 غرب مدينة المنيا - منطقة الظهير الصحراوى الغربي - قريه تونا الجبل - مركز ملوى

483 - ديندرلك للصناعة والتجارة DINDARLIK شركة سبق قيدها برقم     89386 قيدت فى 

04-01-2016 برقم ايداع    184وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل 

العنوان - مصنع بالعنوان هنجر رقم 14 - القطعة رقم 23 - مجمع CPC الصناعى

484 - سى ستار للتوكيلت الملحية والخدمات البترولية SEA STAR شركة سبق قيدها برقم     94126 

قيدت فى 01-06-2016 برقم ايداع    17653وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة الغاء الفرع

485 - فايندنجز للستشارات التسويقية شركة سبق قيدها برقم     95980 قيدت فى 09-08-2016 برقم ايداع    

24601وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان :  الوحدة رقم )1( 

مدخل )A( الدور الول - برج زهرة المعادي – 55 شارع كورنيش النيل - المعادي

Innovia Pharmaceutical and cosmetics  486 - انوفيا للدوية ومستحضرات التجميل

company )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     97397 قيدت فى 28-09-2016 برقم ايداع    29669وفى 

تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اغلق الفرع - - العقار رقم 253 منطقة ع - 

حدائق الهرام -

Innovia Pharmaceutical and cosmetics  487 - انوفيا للدوية ومستحضرات التجميل

company )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     97397 قيدت فى 28-09-2016 برقم ايداع    29669وفى 

تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع/ العقار رقم 367 ح- شارع د/ اسامه 

الفقي - قسم الهرم

488 - هانى محمود احمد ابو المجد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     98329 قيدت فى 30-10-2016 برقم 

ايداع    33328وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح فرع : خارج زمام 

الخطاطبة- مركز السادات

489 - شركة إرث كير للستشارات EARTH CARE )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     103297 قيدت 

فى 13-03-2017 برقم ايداع    9430وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : الشقة رقم 208 بالعقار رقم 34- الحجاز – النزهة

490 - رايدز اند بارتس شركة سبق قيدها برقم     109314 قيدت فى 19-08-2021 برقم ايداع    38141

وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع

491 - شركة الحور للتجارة والستثمار )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     114139 قيدت فى 2017-12-14 

برقم ايداع    49714وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية الغاء الفرع الكائن 

في شقة رقم )9078(عمارة برج السوسن مول شارع عز العرب

492 - ستوب اند باي جروب لنتاج الزيوت و المواد الغذائية شركة سبق قيدها برقم     116812 قيدت فى 

08-02-2018 برقم ايداع    6440وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح 

فرع/ القطعه رقم )27( - المنطقه الصناعيه الثالثه - محور خدمي اول - 6 اكتوبر
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493 - شركة امان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم     117958 قيدت فى 

01-03-2018 برقم ايداع    10231وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط نقل 

فرع ديروط بمحافظة اسيوط : شارع 1 عقار أحمد عبدالجواد عثمان شارع عثمان بن عفان – ديروط – أسيوط 

وحدة سكنية رقم 2 بالدور الول  علوى ببرج الياسمين الكائن بشارع وابور النور بديروط – محافظة أسيوط

494 - رفريش للحلول الذكية   Refresh for smart solutions شركة سبق قيدها برقم     127345 قيدت 

فى 11-11-2018 برقم ايداع    47679وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية 

*  زمام بندر اول المحلة الكبرى شارع الشرقاوى خرائط وشارع العسقلنى عوائد المنشية القديمة بجوار مطافى 

قسم اول

 - 495

Advance Technology company for   شركة أدفانس تكنولوجي للستثمار الصناعي والمهني

industrial and professional investment )ATCO( شركة سبق قيدها برقم     133315 قيدت فى 

25-03-2019 برقم ايداع    13884وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

افتتاح فرع/ المصنع الكائن في قطعه 25 المنطقه الصناعيه ب. ج بلوك الصناعات الصغيره - العبور

 - 496

Advance Technology company for   شركة أدفانس تكنولوجي للستثمار الصناعي والمهني

industrial and professional investment )ATCO( شركة سبق قيدها برقم     133315 قيدت فى 

25-03-2019 برقم ايداع    13884وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : الدور الخامس مكرر فوق الرضي بالعقار رقم 6 بلوك 31 تقسيم المنطقة العاشرة - مدينة نصر- 

القاهرة.

497 - سمايل تورستيك اند تكنولوجي شركة سبق قيدها برقم     134199 قيدت فى 01-02-2023 برقم ايداع    

8945وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل عنوان الفرع - مركز 

النشطه البحريه )الكوا سنتر- سمايل اكوا كلوب( واللعاب المائيه الكائنه فندق خليج ابو سومه

498 - غرب الخليج للتنمية العمرانية شركة سبق قيدها برقم     137272 قيدت فى 10-07-2019 برقم ايداع    

28782وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة رقم 3 بالدور 

الرضى فوق البدروم بالعقار رقم 40 بمخطط تقسيم حى الملتقى العربى

499 - جلوريا فارما Gloria Pharma شركة سبق قيدها برقم     145747 قيدت فى 22-01-2020 برقم 

ايداع    3275وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان - وحدة رقم 

111 - المنطقة الستثمارية - مدينة بنها - ناحية الفاروقية - عزبة نجيب

500 - شركة الندلس الحديثة للتصنيع شركة سبق قيدها برقم     147586 قيدت فى 26-02-2020 برقم ايداع    

9290وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : القطعة رقم )161( 

المنطقة الصناعية )800 فدان ( – مدينة بدر

501 - محمود ابراهيم علي الوكيل وشركاه شركة سبق قيدها برقم     148407 قيدت فى 15-03-2020 برقم 

ايداع    11991وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل العنوان : القطعة 

9م - رقم 97 أ - بوابة 11- جمعية المهندسين العرب - طريق بلبيس - الشرقية وبذلك نقل القيد الي استثمار 

العاشر

502 - تيك نوت للدعاية والعلن TAKE NOTE شركة سبق قيدها برقم     151635 قيدت فى 

28-07-2020 برقم ايداع    23171وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان ليصبح : شقة سكنيه رقم 35 بالدور الثالث الكائنه بعماره 9 مشروع اشجار دارنا مساحة 67 متر -

دائرى المعادى قطعة رقم 3 تقسيم الستثمار
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503 - دارك لدارة المطاعم DARK RESTAURANT MANAGEMENT شركة سبق قيدها برقم     

155193 قيدت فى 07-10-2020 برقم ايداع    35538وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح فرع / بالمحل الكائن باعنوان 6 شارع ابن النبيه - الزمالك

504 - باستاويسى لتقديم الوجبات الجاهزة شركة سبق قيدها برقم     156823 قيدت فى 01-02-2021 برقم 

ايداع    4928وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الوحدة رقم 6 بالدور 

الرضى بالموللتجارى المسمى ) مول دريمز ( والكائن على القطعة 56 , 57 , 58 مركزخدمات التجمع الخامس

505 - باستاويسى لتقديم الوجبات الجاهزة شركة سبق قيدها برقم     156823 قيدت فى 09-11-2020 برقم 

ايداع    41126وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع محل رقم 1 

عقار رقم 13 المقام على القطعة رقم 527 شارع 9 - ميدان النافورة

506 - الو ايجيبت للستثمار الرياضى Alo Egypt شركة سبق قيدها برقم     157107 قيدت فى 

23-11-2020 برقم ايداع    43238وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

افتتاح فرع/ قطعة الرض رقم 4014 حوض 11 خط 4 - جمعية عرابي التعاونيه الزراعيه - اتجاه ابو زعبل - 

مركز الخانكه

507 - شركه البناء للصناعات الخفيفه ش م م شركة سبق قيدها برقم     157308 قيدت فى 2004-01-12 

برقم ايداع    433وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق الفرع / 27 ش 

الجزيرة الوسطى .

508 - شركه البناء للصناعات الخفيفه ش م م شركة سبق قيدها برقم     157308 قيدت فى 2004-01-12 

برقم ايداع    433وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح المركز الرئيسى 

وموقع ممارسة النشاط القطعه 9/ط بالمنطقة الصناعية خارج زمام ابورواش

509 - محمد محمد عبدالسيد عليوه وشركاه شركة سبق قيدها برقم     163153 قيدت فى 10-03-2021 برقم 

ايداع    11603وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان :  قطعه 

رقم 916 بالمنطقه الصناعيه السادسه – السادات

510 - يانج فلم سكول Young Flam School شركة سبق قيدها برقم     165495 قيدت فى 

26-04-2021 برقم ايداع    19645وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان -  مكتب 106 بالعقار رقم 44 شارع احمد محمد إبراهيم من شارع عباس العقاد - المنطقه الثامنه

511 - المقصد للتسويق العقاري شركة سبق قيدها برقم     166654 قيدت فى 30-05-2021 برقم ايداع    

23774وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 1 شارع 

عبدالحكيم الرفاعي - مدينة نصر

512 - سكوت للتسويق العقاري Scout  ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     167121 قيدت فى 

09-06-2021 برقم ايداع    25621وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع/ الدور الول فوق البدرون والرضي - بالمبنى التجاري - القطعه رقم )40( مركز خدمات البنفسج )1( 

التجمع الول - القاهره الجديده

513 - جى ام تى ايجيبت للتوريدات العامة - GMT Egypt شركة سبق قيدها برقم     168245 قيدت فى 

30-06-2021 برقم ايداع    30155وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع/ الشقه رقم 2 بالعقار رقم 13 شارع رفاعه منشية البكري متفرع من شارع المقريزي - روكسي - مصر 

الجديده
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514 - ريتش لدارة الصيدليات 

Reach Pharmacies Management شركة سبق قيدها برقم     178266 قيدت فى 2021-12-21 

برقم ايداع    62246وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع/ محل 

رقم )1( الدور الرضي بالعقار رقم 45 شارع الملك فيصل - الجيزه

515 - ريتش لدارة الصيدليات 

Reach Pharmacies Management شركة سبق قيدها برقم     178266 قيدت فى 2021-12-21 

برقم ايداع    62246وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع/ محل 

رقم )1( الدور الرضي شارع العامل الول مدينة العمال مركز شباب مدينة التحرير - امبابه

516 - تايجر ستيل )فايبر ليزر( لتشكيل المعادن Tiger Steel شركة سبق قيدها برقم     178425 قيدت فى 

23-12-2021 برقم ايداع    62765وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - 329 ش بور سعيد - شقة 94 - الدور التاسع - عمارة التامينات - بجوار المدرسة الخديوية - 

عابدين - القاهرة - وبذلك ينقل الى استثمار القاهرة

517 - عواره فودز للصناعات الغذائية شركة سبق قيدها برقم     181027 قيدت فى 09-02-2022 برقم ايداع    

8069وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية افتتاح فرع/ العقار رقم 4 - شارع 

السكه الجديده - طنطا

518 - تغيير مظلة قانون الشركة من  قانون رقم 159 لسنة 1981 ولئحته التنفيذية الى قانون رقم 72 لسنة 

2017 ولئحتة التنفيذية شركة سبق قيدها برقم     185771 قيدت فى 18-04-2022 برقم ايداع    24190

وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان:  عقار رقم 2169 /4 

شارع الشركة العقارية زهراء مدينة نصر - مدينة نصر

 Life Gate For Animal And Poultry Production 519 - ليف جيت للنتاج الحيوانى والداجنى

شركة سبق قيدها برقم     185823 قيدت فى 19-04-2022 برقم ايداع    24496وفى تاريخ  2023-02-12   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان :- مبني رقم 33 هليوبوليس جاردنز الدور الثاني – 

شيراتون

520 - ثرى جا للمطاعم والكافيهات - 3J شركة سبق قيدها برقم     189316 قيدت فى 27-06-2022 برقم 

ايداع    41233وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

أفتتاح فرع/ المطعم السياحى )الوحدة ( رقم )17() بالمنشأة السياحية تيفولى بلزا ( الكائنة بشارع عمر بن 

الخطاب ــــ بجوار سيتى ستارزـــــــ فندق جولدن بلزا

521 - يونيفرس للمنتجات الزراعية والغذائية

 Universe company for agricultural and food  products شركة سبق قيدها برقم     193193 

قيدت فى 15-09-2022 برقم ايداع    59080وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان : شقة 32 بالدور الثالث - بالعقار رقم 3عمارات أيوب - شارع حسن افلطون - مدينة نصر 

اول

522 - نرسن للستثمار التجاري NRSEN FOR TRADING شركة سبق قيدها برقم     194903 قيدت 

فى 10-10-2022 برقم ايداع    65657وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - شقة في العقار رقم )20( بعمارات العبور –شارع صلح سالم – بالدور )الثامن( شقة رقم )2(
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523 - شركة إنترناشيونال جيمولوجيكال انستيتيوت للمجوهرات و الحجار الكريمة ) أي جي اي( 

International Gemological Institute for jewelry and precious stones )IGI( شركة سبق 

قيدها برقم     197515 قيدت فى 20-11-2022 برقم ايداع    77221وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - جزء من الدور السابع - العقار رقم 12 - ش كمال الدين حسين - 

شيراتون - هيليوبليس

524 - اير ماستر للطيران AIR MASTER شركة سبق قيدها برقم     198581 قيدت فى 2022-12-07 

برقم ايداع    82870وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان 

ليصبح : الـدورين الرضـى والول - عقـار

بقطعة الرض رقم 12 - ش کمال الدين حسين - الشيراتون

525 - تاو دا للتوريدات العمومية شركة سبق قيدها برقم     203413 قيدت فى 16-09-2019 برقم ايداع    

4867وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 33 شارع حسن افلطون وبذلك يتم 

نقل القيد

526 - شركه النيل للحذيه ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     218603 قيدت فى 04-05-1982 برقم ايداع    

8063وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل عنوان الفرع - قطعة رقم 8 

B . 2 من خريطة تقسيم المنطقة الصناعية - N

527 - المجموعه المصريه اللمانية للغطس والسياحه شركة سبق قيدها برقم     8367 قيدت فى 2002-03-27 

برقم ايداع    1496وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان -  شقة 

51 - الدور العاشر - عمارة رقم 27 - شارع الخليفة المأمون -  قسم مصر الجديدة

528 - بنك قناة السويس ) شركة مساهمه مصريه( و يعبر عنها في هذا النظام بكلمة ) البنك( شركة سبق قيدها 

برقم     9709 قيدت فى 12-03-1978 برقم ايداع    190وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المركز الرئيسى للبنك الى : 7 , 9 شارع عبدالقادر حمزه , جاردن سيتى )) 

وبذلك يتم نقل القيد الى سجل استثمار القاهره ((

529 - شركه القدس لتوظيف العماله المصريه في الخارج شركة سبق قيدها برقم     11604 قيدت فى 

21-07-2004 برقم ايداع    5347وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شقة 

رقم ) 7 ( – الدور الثالث فوق الرضى – العقار رقم ) 110 ( شارع التحرير ناصية شارع سليمان جوهر

530 - جمال ابو المعاطي جمال عون وشركاه شركة سبق قيدها برقم     13177 قيدت فى 06-04-2005 برقم 

ايداع    3322وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع - 9 ش 261 - 

المعادى الجديدة

531 - شركه الفنار شركة سبق قيدها برقم     17680 قيدت فى 08-02-2006 برقم ايداع    1605وفى تاريخ  

13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ 29 شارع محمد سعيد الحلواني - النزهه - 

مصرالجديده

532 - تمويل للتمويل العقارى ش م م شركة سبق قيدها برقم     35537 قيدت فى 13-11-2008 برقم ايداع    

 )S03( 23989وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع/ المكتب رقم

الكائن بالدور الثاني بمبنى B2 بمول THE LANE والكائن على محور 26 يوليو المركزي - بمدينة 6 اكتوبر

533 - شركة دى ال ان جى سيرفيس شركة مساهمة مؤسسة وفقا لحكام القانون المصري بنظام المناطق الحرة 

الخاصة شركة سبق قيدها برقم     54292 قيدت فى 15-09-2003 برقم ايداع    2817وفى تاريخ  

13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط تعديل العنوان ليصبح : المنطقة الحرة الخاصة بموقع 

شركة دمياط لسالة الغاز الطبيعي ش.م.م بميناء دمياط الجديدة بجمهورية مصر العربية

Page 696 of 1644 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

534 - الشركة المصرية المتحدة لمراكز اللعاب و النشطة البحرية  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     56587 

قيدت فى 14-02-2012 برقم ايداع    3262وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

البحر الحمر تعديل عنوان الفرع - فندق مارينا ريزورت بورت غالب - ردايسون انديفيد جولز

535 - الشركة المصرية المتحدة لمراكز اللعاب و النشطة البحرية شركة سبق قيدها برقم     56587 قيدت فى 

13-08-2013 برقم ايداع    17585وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر 

الحمر تعديل عنوان الفرع - فندق مارينا ريزورت بورت غالب - ردايسون انديفيد جولز

536 - كيان للتوكيلت التجاريه و الستشارات Kayan trading & consultation  )ش.م.م( شركة سبق 

قيدها برقم     60367 قيدت فى 05-09-2012 برقم ايداع    18166وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 1 ش 41

537 - الجيزة لتجارة الدوات الكهربائية والضاءة ش.م.م Giza trading شركة سبق قيدها برقم     69372 

قيدت فى 31-10-2013 برقم ايداع    20429وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية اغلق الفرع -  المحل رقم 2 يمين العقار رقم 43 شارع السبع بنات - قسم المنشيه -

538 - راسكوم الهندسية للبنية التحتية شركة سبق قيدها برقم     78696 قيدت فى 17-12-2014 برقم ايداع    

30593وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقه رقم ) 503 ( بالدور الخامس 

بالعقار رقم ) 4 ( شارع الجلء ) برج دوحه ماسبيرو ( - بولق أبو العل

MEETING POINT EGYPT HOTEL   539 - ميتنج بوينت ايجيبت لدارة الفنادق

MANAGEMENT شركة سبق قيدها برقم     80824 قيدت فى 08-03-2015 برقم ايداع    6376وفى 

تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل المركز الرئيسى ليصبح /مكتب 

ادارى رقم )T26 ( الدور الثاني علوي  _ مبني شركة ميتنج بوينت _ طريق الكورنيش _  مشروع هورجادا 

دريمز   _  تقسيم الوفاء _  الغردقة  _  البحر الحمر  .

540 - شركه ابراج العرب للمقاولت والتوريدات العموميه شركة سبق قيدها برقم     88789 قيدت فى 

15-12-2015 برقم ايداع    36069وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل العنوان  شقة رقم 3 بالدور الثالث بالعقار رقم 1 اعلى البنك الهلى تقاطع مصر اسيوط السريع مع ش ابو 

خضرة - الحوامدية

541 - وليد يوسف احمد يوسف النمكى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     93973 قيدت فى 2016-05-29 

برقم ايداع    17071وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان - 

القطعة الترفيهية - مشروع دار مصر - خدمات دار مصر 1 - مدرسة ايجلز ) Eagles ( الخاصة لغات - برقم 

تعريفى 1416073

542 - الخليجية اللوجستية للتجارة والستثمار )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     101992 قيدت فى 

09-02-2017 برقم ايداع    5105وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء 

الفرع - طريق مصر اسيوط الزراعي امام البنك الهلي المصري فرع العياط قسم - العياط - الجيزة

543 - الخليجية اللوجستية للتجارة والستثمار )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     101992 قيدت فى 

09-02-2017 برقم ايداع    5105وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح 

فرع/ 2 قرية بيدف شرق طريق مصر اسيوط الزراعي - العياط -

544 - شركــــة زى بورد كونسالتينج THE BOARD CONSULTING شركة سبق قيدها برقم     

106911 قيدت فى 20-06-2017 برقم ايداع    22288وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - فيل 303 - الدور الول - منطقة ج - جنوب الكاديمية - التجمع الول - القاهرة 

الجديدة
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545 - اسيوط الوطنية لتصنيع البترول ) انوبك( شركة سبق قيدها برقم     119183 قيدت فى 2018-03-25 

برقم ايداع    14266وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 

القطعة 171 شارع التسعين الشمالى - القطاع الثانى - مركز المدينة - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - المبنى 

الدارى للشركة المصرية للخدمات الرياضية للعاملين بقطاع البترول )بتروسبورت(

546 - شركة ديمامكس للمقاولت العامه Dimamix شركة سبق قيدها برقم     119597 قيدت فى 

03-04-2018 برقم ايداع    15859وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

لفتتاح فرع بالعنوان / المساحة رقم 2 – بالدور الرضى الخارجى بمول الديار الكائن بكمبوند الديار امام فندق 

تيوليب شارع التسعين – التجمع الخامس

547 - الجزايرى للملبس والقطنيات شركة سبق قيدها برقم     120534 قيدت فى 30-04-2018 برقم ايداع    

19722وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتاح فرع/ محل رقم 75 ش 

النميس )صلح الدين اليوبي( ثان اسيوط

548 - الجزايرى للملبس والقطنيات شركة سبق قيدها برقم     120534 قيدت فى 30-04-2018 برقم ايداع    

 G080 19722وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية افتتاح فرع/ الوحده رقم

بالمركز التجاري مول طنطا - الكائن بالمنطقه التجاريه - سبرباي - مدينة طنطا

549 - الجزايرى للملبس والقطنيات شركة سبق قيدها برقم     120534 قيدت فى 30-04-2018 برقم ايداع    

19722وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح فرع/ الوحده رقم 128 

والوحده رقم 128A بالمركز التجاري سان ستيفانو بالدور الول علوي الكائن بكورنيش السكندريه - قسم الرمل

550 - انفرامودرن   للتحول الرقمي–  inframodern شركة سبق قيدها برقم     121976 قيدت فى 

10-06-2018 برقم ايداع    25658وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان :الدور  الول فوق الرضي - 14ش بغداد - الكربه - مصر الجديده -القاهره .

551 - شركة يولند للنشاءات Yoland For Construction شركة سبق قيدها برقم     123849 قيدت فى 

06-08-2018 برقم ايداع    33623وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

نعديل العنوان -  شقة 1 – الدور الول – عمارة 12 – بلوك 111 – شارع ابراهيم ابو النجا – امتداد عباس 

العقاد

552 - 16 داش ديجيتال ماركيتنج 16Dash Digital Marketing شركة سبق قيدها برقم     128572 قيدت 

فى 09-12-2018 برقم ايداع    52299وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - عقار رقم 25 شارع 207 - المعادى

553 - اسيوط الوطنية لتصنيع البترول ) انوبك( شركة سبق قيدها برقم     132290 قيدت فى 2019-03-05 

برقم ايداع    10380وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 

القطعة 171 شارع التسعين الشمالى - القطاع الثانى - مركز المدينة - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - المبنى 

الدارى للشركة المصرية للخدمات الرياضية للعاملين بقطاع البترول )بتروسبورت(

554 - سمايل تورستيك اند تكنولوجي         Smile Touristic And Technology شركة سبق قيدها برقم     

134199 قيدت فى 14-04-2019 برقم ايداع    17119وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة البحر الحمر تعديل عنوان الفرع - مركز النشطه البحريه )الكوا سنتر- سمايل اكوا كلوب( واللعاب 

المائيه الكائنه فندق خليج ابو سومه

555 - شركة مانسكو اوتو موتيف شركة سبق قيدها برقم     136858 قيدت فى 01-07-2019 برقم ايداع    

27116وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ بمركز الخدمه الكائن 

بقطعة الرض رقم 6 - بلوك 9 بالمنطقه الصناعيه - الحي السادس - مدينة نصر
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556 - عالم المكسرات والحبوب Nuts & Seeds World شركة سبق قيدها برقم     138160 قيدت فى 

04-08-2019 برقم ايداع    32447وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعين السيد / سيد ابراهيم على محمد مديرا  للفرع الكائن فى محل رقم D9 المركز التجاري ) ارابيسك مول ( مدينة 

مدينتي

557 - ايقون هوسبيتاليتى لدارة المنشأت السياحية شركة سبق قيدها برقم     155599 قيدت فى 

18-10-2020 برقم ايداع    37028وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع/ وحده رقم )A11-A12-A13-A14( الكائن في مجمع ستيل نيو كايرو - منطقة المستثمرين الشماليه 

- محور محمد نجيب - التجمع الول - القاهره الجديده )SANGRIA-سنجريا(

558 - ماستر جولد إيجيبت لصناعة المشغولت الذهبية MASTER GOLD EGYPT شركة سبق قيدها 

برقم     157587 قيدت فى 30-11-2020 برقم ايداع    44697وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة اسوان القطعه ) أ ( المنطقه الصناعية ) العلقى (

559 - تى واى بى جروب للتوريدات العمومية T Y P GROUP شركة سبق قيدها برقم     159015 قيدت 

فى 20-12-2020 برقم ايداع    48803وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

2096 زهراء مدينة نصر- مساكن الظباط

560 - ريبريان للندسكيب Riparian Land-scape شركة سبق قيدها برقم     160020 قيدت فى 

12-01-2021 برقم ايداع    1270وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 

تعديل العنوان - ش داير الناحية - بجوار نادى عرب الرمل - قويسنا

561 - ريفين انترناشيونال تريدنج

                          RAVIN INTERNATIONAL TRADING شركة سبق قيدها برقم     160666 

قيدت فى 24-01-2021 برقم ايداع    3475وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة افتتاح فرع/ المحل الكائن بالدور الرضي بالعقار رقم 41 أ شارع شبرا مصر

562 - ريفين انترناشيونال تريدنج

                          RAVIN INTERNATIONAL TRADING شركة سبق قيدها برقم     160666 

قيدت فى 24-01-2021 برقم ايداع    3475وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الغربية افتتاح فرع/ المحل الكائن بالدور الرضي والول من العقار رقم 1 شارع المعتصم مع سعيد - حي ثان 

طنطا - طنطا

563 - ريفين انترناشيونال تريدنج

                          RAVIN INTERNATIONAL TRADING شركة سبق قيدها برقم     160666 

قيدت فى 24-01-2021 برقم ايداع    3475وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الفيوم افتتاح فرع/ المحل التجاري الكائن بالعنوان 20 شارع خليفه المأمون - امام سينما عبدالحميد سابقا

564 - ريفين انترناشيونال تريدنج

                          RAVIN INTERNATIONAL TRADING شركة سبق قيدها برقم     160666 

قيدت فى 24-01-2021 برقم ايداع    3475وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة افتتاح فرع/ بالوحده B009 HG-10 الكائن بالدور الرضي - مول مصر - 6 اكتوبر

565 - نوفا ستار للمكملت الغذائية Nova Star شركة سبق قيدها برقم     162017 قيدت فى 2021-02-18 

برقم ايداع    8117وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة 

601 - 14 ش 205 - دجلة
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566 - الفيروز للتطوير العقارى شركة سبق قيدها برقم     168222 قيدت فى 30-06-2021 برقم ايداع    

30132وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : قطعه 9018 

شارع 72

567 - إنيرجى فاليو لنظمة المراقبة Energy Value شركة سبق قيدها برقم     172520 قيدت فى 

19-09-2021 برقم ايداع    43547وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

عقار رقم 13 شارع عبدا خير من شارع احمد عصمت

568 - لوهنزا تكنولوجيز  Lohanza Technologies شركة سبق قيدها برقم     174584 قيدت فى 

25-10-2021 برقم ايداع    50134وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - 192 ضاحية الشرق - المستثمرين الجنوبى - امام مسجد النور- التجمع الخامس

569 - إم إم إس للمقاولت العمومية والتوريدات MMS شركة سبق قيدها برقم     175806 قيدت فى 

14-11-2021 برقم ايداع    54106وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

عقار رقم ج شارع شريف سلمة

570 - الجبرا للخدمات Algebra For Services شركة سبق قيدها برقم     175985 قيدت فى 

16-11-2021 برقم ايداع    54715وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - الوحدة رقم 8 - الدور الثانى - العقار رقم 4 - ش عمارة اليمنى - قسم قصر النيل

571 - نيات لطاقة الرياح NIAT For Wind Energy شركة سبق قيدها برقم     178187 قيدت فى 

20-12-2021 برقم ايداع    61927وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الوحدة رقم 103 - الدور الول - المبنى المقام على قطعة الرض رقم 47 - القسم 1 - مركز المدينة .

572 - سويتانا شركة سبق قيدها برقم     179960 قيدت فى 19-01-2022 برقم ايداع    3601وفى تاريخ  

13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح فرع/ الوحده الصناعيه رقم 86 مرحله 2 مجمع 

ب بالمجمعات الصغيره والمتوسطه بالمنطقه القانوبيه - مدينة العاشر من رمضان

573 - سويتانا شركة سبق قيدها برقم     179960 قيدت فى 19-01-2022 برقم ايداع    3601وفى تاريخ  

13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة 4 - الدور الثانى بعد الرضى - 

العقار رقم 33 - ش اسماء فهمى - ارض الجولف

574 - كولز لمراكز التصالت Calls شركة سبق قيدها برقم     184396 قيدت فى 04-04-2022 برقم ايداع    

21354وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة بالعقار رقم 

15 - ش احمد فهيم

575 - ستو ماك لدارة المطاعم STOMACH شركة سبق قيدها برقم     184506 قيدت فى 2022-04-06 

برقم ايداع    21741وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع ومحو 

قيدة

576 - تي تي جي تكنولوجي 

TTG Technology شركة سبق قيدها برقم     186154 قيدت فى 28-04-2022 برقم ايداع    26341

وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ الشقه 2 - الدور الرضي - 

بالعقار رقم 19 - ش المشتل - تقسيم الشيشيني - مصر القديمه

577 - إنوفو لدارة المشروعات 

 Innovo management شركة سبق قيدها برقم     186888 قيدت فى 19-05-2022 برقم ايداع    

 - B5 30007وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - المبنى

الدور الثالث -  المباني الداريه 2  - كمبوند ميفيدا - التجمع الخامس
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578 - مور لتجارة الجهزة اللكترونية شركة سبق قيدها برقم     188784 قيدت فى 19-06-2022 برقم ايداع    

38604وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ 68 شارع شريف 

تقاطع شارع عبدا المقام - قطعه رقم 144 أ - حلوان

579 - بجارد Buguard شركة سبق قيدها برقم     189565 قيدت فى 04-07-2022 برقم ايداع    42529

وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - مكتب ادارى - العقار رقم 

32 - ش مصطفى النحاس

580 - بحر المنتجات للتجارة العامة شركة سبق قيدها برقم     190854 قيدت فى 04-08-2022 برقم ايداع    

48249وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الوحدة رقم 402 

- عمارة رقم 2 - مشروع دلتا فلورز - 4 ش حافظ رمضان

581 - اشرف حمدى عبدالمولى وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     197768 قيدت فى 24-11-2022 برقم 

ايداع    78688وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح فرع/ الدور الرابع 

وحده رقم 11 - عماره 30 محور خدمات الحي الثاني - مدينة السادات

582 - ايكلبتك تريدEcliptic Trade شركة سبق قيدها برقم     198199 قيدت فى 01-12-2022 برقم ايداع    

80731وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ مركز خدمه بقطعه 

الرض رقم 4 بشارع نصر ابو الفرج - قسم مدينة نصر ثان

583 - دلمار للتنمية السياحية ش . م . م شركة سبق قيدها برقم     201414 قيدت فى 21-12-2004 برقم 

ايداع    765وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة جنوب سيناء الغاء الفرع - 

)77600( م2 الشاطئ العام رقم 2 بمنطقة نبق - ساحل خليج العقبة

MELANO PHARMA FOR   584 - شركه مصنع ميلنو فارما لمستحضرات التجميل

COSMETICS شركة سبق قيدها برقم     1225 قيدت فى 10-04-1997 برقم ايداع    234وفى تاريخ  

14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط اغلق الفرع - مركز توزيع و بيع لمنتجات الشركة 

بجميع انواعها علي مساحة 800 متر )ثمانمائة متر مربع( مدينة اسيوط - مجلس مدينة الفتح - بالوحدة المحلية 

ببني مر - حوض الطارح 13 زمام بني مر - منطقه احمد عبد الرسول - شارع طريق ابانوب البداري - امام 

ابراج السعودية

MELANO PHARMA FOR   585 - شركه مصنع ميلنو فارما لمستحضرات التجميل

COSMETICS شركة سبق قيدها برقم     1225 قيدت فى 10-04-1997 برقم ايداع    234وفى تاريخ  

14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط اغلق الفرع - الكائن بالدور الثاني علوي بالجهه 

البحرية للعقار الكائن بشارع طريق ابنوب البداري - امام ابراج السعودية - حوض الطارح 13 زمام بني مر 

منطقه احمد عبد الرسول - الوحدة المحلية ببني مر - مجلس مدينة الفتح

586 - اندماج شركة منصور للتوزيع فى شركة المنصور للتجارة والتوزيع ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     

10670 قيدت فى 28-12-2003 برقم ايداع    7531وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة بنى سويف افتتاح فرع/ بالمبنى المقام على القطع ارقام )158-156-155-154-153-152-151-150( 

بمنطقة مخازن الصناعات المتوسطه بمدينة بني سويف الجديده

587 - اندماج شركة منصور للتوزيع فى شركة المنصور للتجارة والتوزيع ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     

10670 قيدت فى 28-12-2003 برقم ايداع    7531وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة بنى سويف الغاء فرع المبنى المقام على قطعة الرض الكائنه بمنشأة حيدر - مركز بنى سويف -
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588 - شركة تاى هاوس للستيراد والتصدير ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     10889 قيدت فى 

17-02-2004 برقم ايداع    8017وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح 

فرع/ 24 شارع عز الدين عمر - متفرع من شارع ترسا

589 - شركة تاى هاوس للستيراد والتصدير ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     10889 قيدت فى 

17-02-2004 برقم ايداع    8017وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح 

فرع/ الوحده رقم )BA02( بالمبنى B - الدور الرضي - المركز التجاري السياحي الترفيهي - )مدينتي اوبن اير 

مول( طريق السويس

590 - شركة تاى هاوس للستيراد والتصدير ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     10889 قيدت فى 

17-02-2004 برقم ايداع    8017وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح 

فرع/ المحل الكائن بالطابق الرضي ويقع على يسار المدخل الرئيسي للعقار المقام على الرض رقم 6056 

بالمجاوره السادسه - مدينة المعراج - قسم البساتين

591 - المصريه لخدمات التوقيع اللكتروني وتامين المعلومات         EGYPT TRUST  ش.م.م شركة سبق 

قيدها برقم     18147 قيدت فى 19-03-2006 برقم ايداع    3638وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - العقار رقم 76 - ش السيد الميرغنى - شقة رقم 301 - كامل الدور 

الثالث فوق الرضى

592 - المصريه لخدمات التوقيع اللكتروني وتامين المعلومات         EGYPT TRUST  ش.م.م شركة سبق 

قيدها برقم     18147 قيدت فى 19-03-2006 برقم ايداع    3638وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - كامل الدور الثانى - شقة 101 وشقة 102 - العقار رقم 31 - ش 

عمر بكير - تقاطع ش عثمان ابن عفان

593 - المصرية للستشارات والخدمات والتوريدات شركة سبق قيدها برقم     24817 قيدت فى 2007-05-27 

برقم ايداع    9960وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ 12 

عمارات مصر للتعمير مساكن شيراتون - المنطقه التاسعه - النزهه

594 - المصرية للستشارات والخدمات والتوريدات شركة سبق قيدها برقم     24817 قيدت فى 2007-05-27 

برقم ايداع    9960وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع اداري/ 

مقره 15 عمارات مصر للتعمير مساكن شيراتون - المنطقه التاسعه - النزهه

595 - شركه المنصور للتجاره والتوزيع شركة سبق قيدها برقم     27808 قيدت فى 07-07-2021 برقم ايداع    

31360وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف الغاء  الفرع

596 - اديداس للستيراد والتصدير المحدودة adidas Imports&Exports Ltd ش ذ م م شركة سبق قيدها 

برقم     28023 قيدت فى 25-10-2007 برقم ايداع    21779وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان 

B10-G04M,( ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - مساحة قدرها 625 متر مربع من الوحدات ارقام

B10-G05M, B10-G06M,  B10-G06M,B10-G07M, B10-G08M (  الكائنة في مشروع 

مندهاوس كامبس Mindhaus Campus قطعة الرض الواقعة جنوب طريق العين السخنة بعد نفق وادي دجلة 

بالمز العين السخنة, مشروع مجمع القطامية, ديستريكت فايف - قسم البساتين

597 - جولدن جراس Golden Grass ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     34250 قيدت فى 2008-08-18 

برقم ايداع    18161وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان :30 

شارع الشيخ محمد متولي الشعراوي اللبيني سابقا – وحدة رقم )4( الدور الول بعد الرضي – المريوطية – 

فيصل
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598 - البريد للنظم ش م م شركة سبق قيدها برقم     36407 قيدت فى 31-12-2008 برقم ايداع    27182

وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : المنطقة الستثمارية 

التكنولوجية بالمعادى بمبانى مركز خدمات التصالت MB3 - مبنى B2 - الدور الول و كذا الدور الرضى 

بمبنى P2 - بمبانى  مركز خدمات التصالت MB3 بالمنصقة الستثمارية التكنولوجية بالمعادى

599 - شركة الجزيرة العالمية للتجارة والتوزيع ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     48435 قيدت فى 

11-10-2010 برقم ايداع    22017وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

الغاء فرع محل رقم 2 عقار رقم 2 شارع الزهار - بيجام - شبرا الخيمة -

600 - شركة الجزيرة العالمية للتجارة والتوزيع ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     48435 قيدت فى 

11-10-2010 برقم ايداع    22017وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

افتتاح فرع/ 57 ش خاتم المرسلين - حوض بلبل رقم 5 - العمرانيه

601 - شركة الجزيرة العالمية للتجارة والتوزيع ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     48435 قيدت فى 

11-10-2010 برقم ايداع    22017وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء فرع 45 شارع التل - الملة  - قسم البساتين -

602 - شركة الجزيرة العالمية للتجارة والتوزيع ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     48435 قيدت فى 

11-10-2010 برقم ايداع    22017وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء فرع 1 ش بدر من الترعة سابقا عزبة كامل صدقي القبلية - حدائق حلون -

603 - شركة الجزيرة العالمية للتجارة والتوزيع ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     48435 قيدت فى 

11-10-2010 برقم ايداع    22017وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء 

فرع الكائن 494 شارع ترعة الزمر الغربي والمسمي برج الجامعة - امام محطة مترو فيصل - قسم بولق الدكرور 

-

604 - باور ايجيبت للمشروعات الهندسية شركة سبق قيدها برقم     61687 قيدت فى 07-11-2012 برقم 

ايداع    23197وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان: وحدة رقم 

103 - عمارة رقم 3 - برج سما الداري - الطريق الدائري - البساتين - القاهرة .

605 - الجزيرة العالمية للتجارة والتوزيع شركة سبق قيدها برقم     67087 قيدت فى 22-12-2016 برقم ايداع    

41303وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

606 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الدقهلية افتتاح فرع/ بالعقار الكائن ترعة زقلمه - خلف ميدان الشهيد بجوار د/اكمل المنسي عمارة الحاج/ الشربيني 

فتوح - الستاموني - مركز الستاموني

607 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الدقهلية افتتاح فرع/ الشقه الكائنه بالدور الثاني علوي والكائنه بالعقار الكائن شارع الطريق الزراعي دكرنس 

المطريه - الكردي

608 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الدقهلية افتتاح فرع/ كامل مسطح الدور الول علوي والكائن بالعقار الكائن شارع سعد زغلول بجوار مطعم التابعي 

وميدان النافوره القديم - مركز المطريه
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609 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة افتتاح فرع/ الدور الول علوي - ش المدبح امام مركز شباب المنيب - المنيب

610 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة افتتاح فرع/ الدور الثاني والكائن بالعقار رقم 42 شارع المنشيه الجديد - الطابق الوسط - برج السندي - 

الطوابق - فيصل

611 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة افتتاح فرع/ امام موقف الجيزه وبجوار سوبر ماركت الخبيري ومقر احمد عبده شابون عضو مجلس الشعب 

السابق بالدور الثاني علوي - مركز العياط

612 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة افتتاح فرع/ امام موقف الجيزه وبجوار سوبر ماركت الخبيري ومقر احمد عبده شابون عضو مجلس الشعب 

السابق بالدور الثاني علوي - مركز العياط

613 - شركة جيمز تو ايجيبت Games 2 Egypt شركة سبق قيدها برقم     90413 قيدت فى 

04-02-2016 برقم ايداع    3831وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

افتتاح فرع/ الوحده رقم )IK24( سيتي سنتر السكندريه - طريق السكندريه القاهره الصحراوي

614 - شركة جيمز تو ايجيبت Games 2 Egypt شركة سبق قيدها برقم     90413 قيدت فى 

04-02-2016 برقم ايداع    3831وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة التأكيد 

على غلق فرع - العقار رقم 5 - شقه رقم 307 - نموذج 7 بكمبوند ايليت - شارع الهرم

615 - جيمز تو ايجيبت شركة سبق قيدها برقم     90413 قيدت فى 30-10-2018 برقم ايداع    1758014

وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة التأكيد على غلق فرع الشركة الكائن   رقم 

307 - نموذج 7 - بكمبوند ايليت شارع الهرم -

616 - تو اس للتجارة 2S For Trading شركة سبق قيدها برقم     92768 قيدت فى 18-04-2016 برقم 

ايداع    12904وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ لتجارة 

الملبس الجاهزه الكائن في / محل رقم - DG5 الدور الرضي مبنى D جيت واي مول - مدينة الرحاب

617 - كونفيلد لدارة المطاعم والكافيهات شركة سبق قيدها برقم     93340 قيدت فى 23-03-2017 برقم ايداع    

10998وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

618 - الشركه الدوليه للصناعات الجلديه شركة سبق قيدها برقم     96358 قيدت فى 02-09-1993 برقم ايداع    

5381وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح المركز الرئيسي وموقع 

ممارسة النشاط الصناعي في مدينة 6 أكتوبر- محافظة الجيزة بالمنطقة الصناعية الثانية قطعة رقم 200

619 - الهرم لصناعة وتجارة المعادن والستيراد والتصدير  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     97259 قيدت 

فى 25-09-2016 برقم ايداع    29213وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

افتتاح فرع/ القطعه )6( صناعات معدنيه بمنطقة ال 124 فدان باابورواش بجوار القريه الذكيه

620 - شركة الجزيرة العالمية للتجارة والتوزيع شركة سبق قيدها برقم     105356 قيدت فى 2017-05-09 

برقم ايداع    16530وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع
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621 - عنتر ستيل لدرفلة الحديد )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     108028 قيدت فى 30-07-2017 برقم 

ايداع    26730وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح فرع : القطعة رقم  

6246 بالمنطقة الصناعية السادسة

622 - ارقام لخدمات وتطبيقات اللعاب الرياضية ARQAM FC شركة سبق قيدها برقم     109890 قيدت 

فى 20-09-2017 برقم ايداع    34707وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع/ 45 شارع 21 )4 تقسيم المانجو سابقا( المعادي

623 - ارقام لخدمات وتطبيقات اللعاب الرياضية ARQAM FC شركة سبق قيدها برقم     109890 قيدت 

فى 20-09-2017 برقم ايداع    34707وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع/ 32 شارع حسن المأمون - مدينة نصر

624 - دلتا تك للتجارة س.م.م شركة سبق قيدها برقم     114533 قيدت فى 21-12-2017 برقم ايداع    

51339وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اغلق الفرع - الدور الرضى 

فوق البدروم 2 شارع مكه مع ناصية ش عبد العال رقم 1 - بولق -

625 - الديرمى جروب . شركة سبق قيدها برقم     116212 قيدت فى 28-01-2018 برقم ايداع    4226وفى 

تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ قطعه 38 - المنطقه الترفيهيه - 

الشروق

626 - جولدن برد للصناعات الغذائية شركة سبق قيدها برقم     121257 قيدت فى 17-05-2018 برقم ايداع    

22387وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل العنوان - القطعة رقم 242 

أ جمعية المستثمرين العرب - بلبيس الزوامل - بلبيس - الشرقية . وبذلك ينقل القيد

627 - اف ام ار انترناشيونال FM R INTERNATIONAL شركة سبق قيدها برقم     122197 قيدت فى 

14-06-2018 برقم ايداع    26509وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع/ القطعه 48 المنطقه الصناعيه 800 فدان - بدر

628 - اف ام ار انترناشيونال FM R INTERNATIONAL شركة سبق قيدها برقم     122197 قيدت فى 

14-06-2018 برقم ايداع    26509وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - 895 منطقة صناعات الصغيرة باراضى المنطقة الصناعية - شمال طريق القطامية - العين 

السخنة - التجمع الثالث

 SAHARA MEDIUM ENTERPRISE - S M E 629 - صحارى لدارة المشروعات المتوسطه

شركة سبق قيدها برقم     124400 قيدت فى 26-08-2018 برقم ايداع    35716وفى تاريخ  2023-02-14   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع/ القطاع الثالث والرابع بمدينة الشيخ زايد - مبنى المول رقم 4 

)FYVES MALL( بطريق وصلة دهشور )طريق محور العبور حاليا(

630 - ديزاين أفينيو للتصميمات الهندسية شركة سبق قيدها برقم     124468 قيدت فى 27-08-2018 برقم 

ايداع    36025وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان :  الوحدة 

الدارية رقم  G04M - B12 والكائنة بمشروع – Mindhaus Campus  احد مفردات مشروع مجمع 

القطامية جنوب طريق العين السخنة بعد نفق وادي دجلة باتجاه العين السخنة -   البساتين

Smart achievers for education         631 - سمارت اتشيفرز للخدمات التعليمية وتنمية المهارات

services and skills development شركة سبق قيدها برقم     126052 قيدت فى 10-10-2018 برقم 

ايداع    42427وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة 1 - 

عمارة 20 - ش الشهيد مصطفى رياض - المنطقة الولى
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632 - أنوفو للبناء )ش.م.م( innovo Build SAE شركة سبق قيدها برقم     126987 قيدت فى 

01-11-2018 برقم ايداع    46160وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان: مبنى B5  - الدور الثالث – المبانى الدارية 2 – كمبوند ميفيدا – التجمع الخامس

633 - شورت كت للتسويق العقاري Shortcut for Real Estate Marketing شركة سبق قيدها برقم     

129210 قيدت فى 23-12-2018 برقم ايداع    54690وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل عنوان المركز الرئيسي ليصبح : 15 عمارات رابعه العدويه – الدور الثاني – شقه 22

634 - الشرق الدولية للتغذية شركة سبق قيدها برقم     138575 قيدت فى 20-08-2019 برقم ايداع    

34108وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - مبنى رقم 11 ج / 

4 - تقسيم اللسلكى - المعادى الجديدة

635 - المل لدرفلة الحديد شركة سبق قيدها برقم     145312 قيدت فى 15-01-2020 برقم ايداع    1939

وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع - المقام علي قطعه الرض 

رقم 5 بلوك 24 المنطقه الصناعية الثانية - مدينة برج العرب الجديدة - اعتبارا من 2022/11/15

636 - كلينينج فاكتوري CLEANING FACTORY شركة سبق قيدها برقم     148244 قيدت فى 

10-03-2020 برقم ايداع    11423وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

Craft   بالدور الرضى والول بالبلوك 1 بالسوق التجارى كرافت زون G29 تعديل عنوان الفرع - المحل رقم

Zone - بمدينتى - القاهرة الجديدة

COMMERCIAL           INFORMATION           637 - التجارية لتكنولوجيا المعلومات والنظمة

TECHNOLOGY    Systems شركة سبق قيدها برقم     153939 قيدت فى 15-09-2020 برقم ايداع    

31249وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : :عقار 216 الدور 

الرضي  مجاوره 47 كمبوند جاردنيا التجمع الول القاهره

638 - ماجيك كومبانى للمسابقات الرياضية MAGIC COMPANY شركة سبق قيدها برقم     154498 

قيدت فى 27-09-2020 برقم ايداع    33340وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان - مكتب )S06( الكائن بالطابق الرابع من العقار رقم 86 بشارع عباس العقاد – مدينة نصر 

أول – القاهرة .

639 - الفوارس للستصلح الزراعى شركة سبق قيدها برقم     157878 قيدت فى 03-12-2020 برقم ايداع    

45404وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة رقم 4 - 

العقار رقم 2030 - زهراء مدينة نصر - مدينة نصر ثالث

640 - الشركة البريطانية للتنمية والتدريب شركة سبق قيدها برقم     166269 قيدت فى 20-05-2021 برقم 

ايداع    22299وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - 25 شارع 

الزاهراء الدور الرضي - الدقي - الجيزة وبذلك ينقل القيد الى استثمار اكتوبر

641 - عدن للرعاية الطبيه ADEN MEDICAL CARE شركة سبق قيدها برقم     166878 قيدت فى 

03-06-2021 برقم ايداع    24578وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الصيدليه الكائنه في 10 شارع احمد الليثي - اول المنيل

642 - عدن للرعاية الطبيه ADEN MEDICAL CARE شركة سبق قيدها برقم     166878 قيدت فى 

03-06-2021 برقم ايداع    24578وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

افتتاح فرع/ في العقار رقم 167 - شقه )2( بالدور الول بعد الميزانين بشارع فيصل الرئيسي
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643 - الساتذة للحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج شركة سبق قيدها برقم     171705 قيدت فى 

01-09-2021 برقم ايداع    40768وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل العنوان - 65 شارع النصار - الدقى - الجيزة

644 - القمة للمباني الحديثة شركة سبق قيدها برقم     176419 قيدت فى 22-11-2021 برقم ايداع    55919

وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسى ليصبح / 21/23 

عبد الحميد عثمان - الزيتون - القاهرة

645 - زايد للحدايد والبويات شركة سبق قيدها برقم     178249 قيدت فى 21-12-2021 برقم ايداع    

62149وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : محل رقم 5 مول 

كلوف - التجمع الول - القاهره الجديده - القاهره

646 - هولى كاو لدارة المطاعم شركة سبق قيدها برقم     178946 قيدت فى 03-01-2022 برقم ايداع    

346وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - مطعم المحل رقم 1 - 

العقار رقم 7770 - الهضبة العليا

647 - أحلم رشاد عبد الحميد محمد وشريكها شركة سبق قيدها برقم     179095 قيدت فى 04-01-2022 برقم 

ايداع    695وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان : 

المنطقةرقم 5- 166 بمنطقة الصناعات المتوسطة بمدينة بني سويف الجديدة - شرق النيل -

648 - تي جي للخدمات اللوجستية  T J for Logistical Services شركة سبق قيدها برقم     182470 

قيدت فى 02-03-2022 برقم ايداع    13260وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان - 41 ش 9 - الدور الثالث

649 - ويلز ستور للملبس والحذية WEALTH STORE شركة سبق قيدها برقم     187075 قيدت فى 

23-05-2022 برقم ايداع    30846وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

كشك مدخل 6 بالدور الرضي الكائن بالممشي السياحي بوصله دهشور مول point بالمجاوره الخامسه

650 - ايكو واي لصناعة الميكروفايبر  Ecoway for Microfiber شركة سبق قيدها برقم     189771 

قيدت فى 06-07-2022 برقم ايداع    43409وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة افتتاح فرع / قطعه رقم 143 تقسيم جمعيه الناصر الدين السكان التعاونى الكيلو 26 - المنطقه الصناعيه 

بابورواش

651 - بست جارد سيكيورتى لخدمات الحراسة BEST GUARD SECURITY شركة سبق قيدها برقم     

195778 قيدت فى 24-10-2022 برقم ايداع    69724وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقه رقم 3 الدورالرضى عمارة رقم 18 أ عمارات العبور –

شارع صلح سالم- مصر الجديد – القاهره

652 - بلتنيوم كى للستثمار التجارى شركة سبق قيدها برقم     196536 قيدت فى 03-11-2022 برقم ايداع    

73045وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 6 بلوك 39 كمبوند فريست هايتس 

- الشيخ زايد وبذلك يتم نقل القيد الى استثمار اكتوبر

653 - جي يو اى ايجيبت للتجارة العامة G U E EGYPT شركة سبق قيدها برقم     203276 قيدت فى 

18-10-2018 برقم ايداع    2810وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 30 

شارع الشهيد عبدالمنعم حافظ

654 - جا.اف.سي جلوري J.F.C GLORY شركة سبق قيدها برقم     203407 قيدت فى 2021-08-29 

برقم ايداع    5109وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 20/د/4 تقسيم 

اللسلكى- المعادى الجديدة -
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655 - جا.اف.سي جلوري J.F.C GLORY شركة سبق قيدها برقم     203407 قيدت فى 2021-08-29 

برقم ايداع    5109وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء  الفرع للشركة 

الكائن فى 20/د/4 تقسيم اللسلكى- المعادى الجديدة - لكونه محل رئيسى

656 - شركه اسيتو الصناعيه شركة سبق قيدها برقم     1753 قيدت فى 08-10-1996 برقم ايداع    435وفى 

تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان - القطعة رقم ) 121 / أ ( - 

المنطقة الرابعة

657 - الدولية للستثمار والتجارة والتوزيع ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     23616 قيدت فى 2007-03-29 

برقم ايداع    5854وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ نادي 

هليوبوليس الرياضي - بفرع النادي بالشروق - بوابه G4 بجوار البنك - منطقة الفوت كورت - الشروق

658 - شركة آل سالم جونسون كنترولز ايجيبت شركة سبق قيدها برقم     32137 قيدت فى 1997-11-08 

برقم ايداع    6037وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع/ 93 

المحور المركزي - الحي الثالث - المجاوره الولى - 6 اكتوبر

659 - شركة آل سالم جونسون كنترولز ايجيبت شركة سبق قيدها برقم     32137 قيدت فى 1997-11-08 

برقم ايداع    6037وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ 22 ش 

يوسف عباس - مدينة نصر

660 - شركة آل سالم جونسون كنترولز ايجيبت شركة سبق قيدها برقم     32137 قيدت فى 1997-11-08 

برقم ايداع    6037وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح فرع/ 16 

ش قسطنطين خوريمي من شارع اجمون فريمون - سموحه - قسم سيدي جابر

661 - شركة آل سالم جونسون كنترولز ايجيبت شركة سبق قيدها برقم     32137 قيدت فى 1997-11-08 

برقم ايداع    6037وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح فرع/ 4 

شارع توت عنخ امون - سموحه

662 - شركة آل سالم جونسون كنترولز ايجيبت شركة سبق قيدها برقم     32137 قيدت فى 1997-11-08 

برقم ايداع    6037وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - البرج 

الدارى رقم ) A3 ( - ستار كابيتال - 2 ش الرائد على راشد

663 - الجيل للحاق العماله المصرية بالخارج شركة سبق قيدها برقم     32780 قيدت فى 05-06-2008 برقم 

ايداع    12129وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - شقة الدور 

الثانى - بالعقار رقم 337 ش الملك فيصل - حسن محمد - الجيزة

664 - بنك المشرق دولة المارات العربية - مساهمة عامه شركة سبق قيدها برقم     40051 قيدت فى 

13-07-2009 برقم ايداع    14628وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الخارج 

دولة المارات العربية - دبى تعديل عنوان فرع الشركة بمصر ليصبح - شارع التسعين القطعة رقم 77 شارع 

التسعين الجنوبى - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة

665 - متجر للهندسة والتجارة شركة سبق قيدها برقم     43729 قيدت فى 01-02-2010 برقم ايداع    2168

وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان ليصبح :- قطعه رقم 223 

منطقة صيانة وإصلح سيارات – المنطقه الصناعيه شمال طريق القطاميه العين السخنه – التجمع الثالث

666 - متجر للهندسة والتجارة شركة سبق قيدها برقم     43729 قيدت فى 01-02-2010 برقم ايداع    2168

وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن :- قطعه رقم 223 

منطقة صيانة وإصلح سيارات – المنطقه الصناعيه شمال طريق القطاميه العين السخنه – التجمع الثالث
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667 - متجر للهندسة و التجارة شركة سبق قيدها برقم     43729 قيدت فى 10-03-2021 برقم ايداع    

11717وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الـغـاء الـفـرع

668 - السويدى للسمنت شركة سبق قيدها برقم     51460 قيدت فى 20-04-2011 برقم ايداع    1000047

وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع

669 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

المنيا افتتاح فرع/ الكائن صندفا بالدور الرضي - الطريق الصحراوي الجديد بجوار كوبري الترعه وقهوة الحسن 

والحسين - مركز بني مزار

670 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

المنيا افتتاح فرع/ صندفا/ الطريق الصحراوي الجديد بجوار كوبري الترعه وقهوة الحسن والحسين الدور الول 

علوي - بني مزار

671 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

المنيا افتتاح فرع/ الشقه رقم 6 والكائنه بالدور الثالث علوي والكائن بالعقار الكائن - شارع الجيش امام الداره 

التعليميه - مركز دير مواس

691 - شريف عبد الشافى و شريكه شركة سبق قيدها برقم     117163 قيدت فى 15-02-2018 برقم ايداع    

7558وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا الغاء فرع  في محجر رقم 5116 

الدهسه - شرق المنيا

692 - الفا تريد إيجيبت للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم     125892 قيدت فى 04-10-2018 برقم 

ايداع    41769وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة رقم 

1 - الدور الرضى – العقار رقم 17 - شارع الفضل - الوايلي - العباسيه

672 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

المنيا افتتاح فرع/ الشقه )يمين السلم( الكائنه بالدور الول علوي وثلث محلت )متصلين كوحده واحده/الشارع 

الرئيسي( - كامل العين متصلين بسلم داخلي/ كوحده واحده - والكائنين امتداد شارع الثوره مقابل نزلة ثابت/ شرق 

البنزينه بجوار اولد مشهور للحديد والسمنت - مركز مطاي

673 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

المنيا افتتاح فرع/ شقتين علي كامل  مسطح الدور الول علوي )متصلتين كوحده واحده( والكائن بالعقار الكائن 

شوشه اول البلد على الطريق السريع بجوار مدرسة شوشه الثانويه المشتركه - سمالوط غرب

674 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

المنيا افتتاح فرع/ محل تجاري )واجهه بمساحة 4.25 مترا/ عمق بمساحة 12 مترا( البكائن شارع الوفاء متفرع 

من شارع النقيب فوزي )قريه عام 5( المنيا جنوب - مركز ابو قرقاص

675 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

اسوان افتتاح فرع/ المعرض بالدور الرضي بالعقار الكائن بشرق المحطه بجوار مزلقان المحطه وشركة كوكاكول 

مصر وشركة بسكو مصر - مركز ادفو

Page 709 of 1644 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

676 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

اسيوط افتتاح فرع/ الشقه )داخليه-يسار السلم( الكائنه بالدور الثاني علوي والكائن بالعقار الكائن منقباد امام كوبري 

منقباد - مركز اسيوط

677 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

المنيا افتتاح فرع/ المعرض الكائن بالدور الرضي بالعقار بشارع العاشر من رمضان امام برج الطباء وبجوار 

موقف صندفا مركز بني مزار

678 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

المنيا افتتاح فرع/ المحل الكائن بالدور الرضي بالعقار بشارع محمود فهمي النقراشي تقاطع شارع سلطان بجوار 

نقابة المعلمين - المنيا

679 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

المنيا افتتاح فرع/ الكائن بالشقه الكائنه بالدور الثاني ببالعقار بقرية صفط الخمار مدخل كوبري المواقف وبجوار 

صيدلية د/ وليد واعلي مركز الفاكير الطبي - مركز المنيا

680 - تطوير مصر للستثمار السياحي واستصلح الراضي شركة سبق قيدها برقم     75704 قيدت فى 

14-08-2014 برقم ايداع    19079وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

sky ( الكائنتان بالدور الثاني فوق الرضي )SX-115( والوحده رقم )SX-114( افتتاح فرع/ في الوحده رقم

walk( اركان )2( محور كريزي ووتر مدخل زايد )2( مدينة الشيخ زايد

681 - فور فريندز لدارة المنشات السياحية FOUR FRIENDS  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     

77811 قيدت فى 13-11-2014 برقم ايداع    27203وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة اغلق الفرع -  المحلت ارقام 14 , 15 , 16 , 115 , 116 , 117 , 20 , 21 , 22 , 122 , 

123 , 124 وهي اثني عشر محل والكائن جميعها منتجع ميناجاردن سيتي مدينة السادس من اكتوبر القرية 

السياحية السابعة الحى المتميز

682 - الفا للوناش و مستلزمات النقل شركة سبق قيدها برقم     90312 قيدت فى 16-11-2016 برقم ايداع    

35843وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل عنوان الفرع : القطعة رقم 

109 بالمنطقة الصناعية الخامسة بمدينة السادات

Standard Investment & Development  683 - استاندرد للستثمار و الصناعات المتطورة

Industries شركة سبق قيدها برقم     92955 قيدت فى 24-04-2016 برقم ايداع    13564وفى تاريخ  

15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح فرع/ قطعه رقم 14 باقطاع E-1 قطعه الرض 

رقم )3( -المنطقه الصناعيه - منطقه المطورين

Standard Investment & Development  684 - استاندرد للستثمار و الصناعات المتطورة

Industries شركة سبق قيدها برقم     92955 قيدت فى 24-04-2016 برقم ايداع    13564وفى تاريخ  

15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان :  مبنى رقم 36 هليوبوليس جاردنز - 

الدور الثانى - شيراتون - النزهة

685 - إسكو فوودز )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     100275 قيدت فى 22-12-2016 برقم ايداع    

41415وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان - القطعة رقم 9 , 

14 - بلوك 12009 - المتداد الشمالى - الصناعية الولى - مدينة العبور - القليوبية - وبذلك يتم نقل القيد
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686 - إسكو فوودز )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     100275 قيدت فى 22-12-2016 برقم ايداع    

41415وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اغلق الفرع - قطعه رقم  14,9 

بلوك  12009 المتداد الشمالي الصناعي الولي العبور

687 - شركه صناعة البلستيكات الهندسيه ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     109720 قيدت فى 1996-11-07 

برقم ايداع    11778وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان الفرع : 

القطع ارقام M26 - M19 - O24 بقطعه الرض رقم 3 بمنطقة التوسعات الشمالية وامتداوها

688 - فيترين لصناعه الملبس الجاهزه ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     110331 قيدت فى 2017-10-03 

برقم ايداع    36523وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ محل 

رقم )1( بالدور الرضي - بالعقار رقم )23( شارع قصر النيل - عابدين

689 - شينى ايجيبت تكنولوجى Chenyee Egypt Technology شركة سبق قيدها برقم     116421 

قيدت فى 31-01-2018 برقم ايداع    5057وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة افتتاح فرع/ الكائن في العقار رقم 9430 - شارع كريم بنونه - المقطم

690 - شريف عبد الشافى و شريكه شركة سبق قيدها برقم     117163 قيدت فى 15-02-2018 برقم ايداع    

7558وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا تعديل العنوان :مصنع رخام الكائن 

بالقطع رقم )51 - 55من 64 - 68 و53- 45 - 34 ( القطاع الصناعي الرابع بلوك ب - المنطقة الصناعية - 

بالمطاهره -

693 - فالور للتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم     129228 قيدت فى 23-12-2018 برقم ايداع    

54829وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح فرع/ قطعه رقم 14 - 

القطاع C-2 بقطعة الرض رقم 3 بمنطقة المطورين - مدينة السادات

694 - سوبر ستيل للصناعة SUPER STEEL         INDUSTRIAL شركة سبق قيدها برقم     

136703 قيدت فى 25-06-2019 برقم ايداع    26579وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة البحيرة افتتاح مصنع/ ضمن القطعه رقم 28 بمنطقه علم المرقب- الكيلو 56 شرق طريق القاهره - 

السكندريه البحراوي

695 - شركة التصالت والتكنولوجيا _ تليتك شركة سبق قيدها برقم     148391 قيدت فى 2020-03-11 

برقم ايداع    11964وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع/ قطعه 

رقم 578 بالمنطقه الصناعيه ابو رواش خارج الزمام - مركز امبابه

696 - فيرنبرو تكنولوجي Vernbro Technology شركة سبق قيدها برقم     149319 قيدت فى 

20-05-2020 برقم ايداع    15589وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية 

افتتاح فرع/ الشقه رقم 1 بالدور الثالث بالمبنى G - المنطقه التجاريه - طريق سبرباي - طنطا

697 - فيرنبرو تكنولوجي Vernbro Technology شركة سبق قيدها برقم     149319 قيدت فى 

20-05-2020 برقم ايداع    15589وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - 4 شارع عبدالمنعم سند - المنطقة الولى - الدور الول بعد الرضى - مدينة نصر

698 - نيو ماستر لدارة المشروعات شركة سبق قيدها برقم     159937 قيدت فى 10-01-2021 برقم ايداع    

992وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : الوحدة رقم )7( 

بالدور الخامس بالعمارة السكنية )2( الكائنة بالحى السادس بإمتداد شارع المخيم الدائم خلف قسم ثان مدينة نصر

699 - احمد حسين لدارة و تشغيل المطاعم شركة سبق قيدها برقم     160364 قيدت فى 18-01-2021 برقم 

ايداع    2564وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ المحل رقم 

)B101( بالسوق الشرقي - مدينة الرحاب - التجمع الول - القاهره الجديده
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700 - سول للتوريدات 

 SOUL شركة سبق قيدها برقم     163205 قيدت فى 11-03-2021 برقم ايداع    11815وفى تاريخ  

15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 34 شارع سيد السادات - المستثمر 

الصغير - الشروق

701 - سيتى جروب للنقل الجماعى شركة سبق قيدها برقم     163838 قيدت فى 23-03-2021 برقم ايداع    

13938وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : الشقه الداريه رقم 

1 أ - العقار رقم 3022 - مشروع اسكان مدينة نصر

702 - نيو ماستر الدوليه للتنميه و الستشارات الهندسيه 

NEW MASTER              INTERNATIONAL FOR DEVELOPMENT AND  

ENGINEERING    CONSULTANCES شركة سبق قيدها برقم     167720 قيدت فى 

21-06-2021 برقم ايداع    27920وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

VP 2199 8101– تعديل العنوان : مكتب بالمبنى الدارى رقم 5 – منتجع زيزنيا – التجمع الخامس

703 - برايم ستون للرخام والجرانيت شركة سبق قيدها برقم     168562 قيدت فى 07-07-2021 برقم ايداع    

31265وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ الكائن في 277 

شارع التسعين الجنوبي - الدور الول فوق الرضي - القاهره الجديده

704 - أوثنتيك للسثمار العقاري Authentic شركة سبق قيدها برقم     168750 قيدت فى 2021-07-11 

برقم ايداع    31874وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع : قطعة 

كود 23B3 بمنطقة البنوك بالحي المالي - العاصمة الدارية الجديدة

705 - ماسا هوم وير MASSA HOME WEAR شركة سبق قيدها برقم     170749 قيدت فى 

17-08-2021 برقم ايداع    37774وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع/ قطعه رقم 110 شارع 18 - من شارع جسر السويس - مدينة السلم

706 - ماسا هوم وير MASSA HOME WEAR شركة سبق قيدها برقم     170749 قيدت فى 

17-08-2021 برقم ايداع    37774وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان - القطعة رقم 8 - 13 بلوك رقم 20009 - المنطقة الصناعية - المتداد الغربى - مدينة العبور

707 - طابا الدولية للحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج شركة سبق قيدها برقم     172499 قيدت فى 

16-09-2021 برقم ايداع    43526وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل العنوان - شقة 124 - عقار رقم 158 - ش العريش - الهرم

708 - فووديدج لنشاء المطاعم والكافيهات FOODAGE شركة سبق قيدها برقم     173797 قيدت فى 

12-10-2021 برقم ايداع    47697وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع/ الوحده رقم )4( الكائن بمنطقه المطاعم المفتوحه )رافال بارك( ش احمد تيسير

709 - فووديدج لنشاء المطاعم والكافيهات FOODAGE شركة سبق قيدها برقم     173797 قيدت فى 

12-10-2021 برقم ايداع    47697وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - المحل التجارى الكائن 8 ش عبد الوهاب النجار - تريومف - قسم النزهة

710 - صحارا البحر الحمر للسفاري Sahara Red Sea شركة سبق قيدها برقم     175585 قيدت فى 

10-11-2021 برقم ايداع    53535وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر 

الحمر تعديل العنوان - بوحدة تجارية بفندق اورينتال باى - مرسى علم
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711 - أبو العل فاشون جروب )إبراهيم علي إبراهيم وشركاه( شركة سبق قيدها برقم     175761 قيدت فى 

14-11-2021 برقم ايداع    54061وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

افتتاح فرع / المحل رقم )8,1( بالعمارة رقم )29( – ميدان فيكتور عمانويل – سموحة

GRIT FOR HR CONSULTATIONS 712 - جريت لستشارات الموارد البشرية و تنمية المهارات

SKILLS DEVELOPMENT&  شركة سبق قيدها برقم     187927 قيدت فى 02-06-2022 برقم 

ايداع    34379وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 85 ش 

9 - المعادى - القاهرة - وحدة ادارية رقم 1

 GM Solutions for events management 713 - جى ام سوليوشنز لتنظيم المعارض والمؤتمرات

شركة سبق قيدها برقم     188153 قيدت فى 07-06-2022 برقم ايداع    35506وفى تاريخ  2023-02-15   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 5099 المعراج العلوى - خلف كارفور المعادى - شقة 

رقم 1 -

714 - دوكاتو للضيافه وإدارة المطاعم ش.ذ.م.م

DUCATU HOSPITALITY LLC شركة سبق قيدها برقم     188170 قيدت فى 07-06-2022 برقم 

ايداع    35573وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ القطعه رقم 

)2( بالمنطقه السياحيه بالقاهره الجديده والمقام بمنطقه الخدمات بالقطعه مشروع square one - الوحده رقم 

)Clucks ( القاهره الجديده) مطعم كلوكسR09(

715 - هبه ماجد عبداللطيف احمد )اتش كيه(Heba Maged Abd Allatif Ahmed شركة سبق قيدها برقم     

190264 قيدت فى 24-07-2022 برقم ايداع    45452وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح فرع/64 ش محمد كامل حسين -النزهه الجديده

716 - أوتو وايت لصناعه السيارات شركة سبق قيدها برقم     190810 قيدت فى 03-08-2022 برقم ايداع    

48012وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 12 عمارات 

رامو شارع عمر بن الخطاب - مدينة نصر اول

717 - اكتوس للمقاولت العامة والتوريدات العمومية Actos شركة سبق قيدها برقم     191621 قيدت فى 

18-08-2022 برقم ايداع    51867وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - 165 أ شارع جسر السويس - قسم عين شمس

718 - سقالة الهندسية SAQALA Engineering شركة سبق قيدها برقم     193263 قيدت فى 

18-09-2022 برقم ايداع    59477وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل العنوان - 195 شارع 26 يوليو - العجوزة - الجيزة . وبذلك ينقل القيد الى مكتب استثمار اكتوبر

719 - هايبر ماركت حورس Horus شركة سبق قيدها برقم     195969 قيدت فى 26-10-2022 برقم ايداع    

70627وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ 5 بلوك رقم 122 - 

تقسيم المنطقه الولى - مدينة نصر

720 - الفيروز لصناعه البويات والمواد الصقه شركة سبق قيدها برقم     1921 قيدت فى 18-11-2003 برقم 

ايداع    6827وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع

721 - صموئيل تكس صموئيل حكيم لبيب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     2736 قيدت فى 2001-02-28 

برقم ايداع    160وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ المحل 

الكائن بالعقار رقم 461 شارع 18 تقسيم عمرو - مدينة السلم
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722 - صموئيل تكس صموئيل حكيم لبيب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     2736 قيدت فى 2001-02-28 

برقم ايداع    160وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط الغاء فرع المحل الكائن 

ببرج مكه الكائن بشارع مكه المكرمه قسم ثان اسيوط -

723 - صموئيل تكس صموئيل حكيم لبيب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     2736 قيدت فى 2001-02-28 

برقم ايداع    160وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء فرع  محل رقم 2 

الكائن اسفل العقار رقم 24 شارع يثرب ناصية شارع ابو بكر الصديق - قسم الدقى -

724 - شركه ستترا للصناعات واللكترونيه شركة سبق قيدها برقم     6991 قيدت فى 27-02-2005 برقم 

ايداع    487وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن فى مصنع 

رقم 4ب مجمع التاجير التمويلى

725 - طيبة للتوريدات والهندسة شركة سبق قيدها برقم     9641 قيدت فى 13-03-2003 برقم ايداع    1175

وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع - 57 شارع ترعة ياسين - 

الوحدة العربية - شبرا الخيمة ثان - الدور الثالث -

726 - صلح على غانم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     14695 قيدت فى 05-06-2005 برقم ايداع    

6941وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ القطعه رقم )179( 

بالمنطقه الصناعيه 250 فدان شرق الروبيكي مدينة بدر

727 - صلح على غانم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     14695 قيدت فى 05-06-2005 برقم ايداع    

6941وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ القطعه رقم )195( 

بالمنطقه الصناعيه 250 فدان شرق الروبيكي - مدينة بدر

728 - صلح على غانم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     14695 قيدت فى 05-06-2005 برقم ايداع    

6941وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - قطعة 63 بالمنطقة 

الصناعية 800 فدان - مدينة بدر

729 - ام اى سى ايجى لتوريد قطع الغيار الصناعية MEC EGLLC شركة سبق قيدها برقم     39769 قيدت 

فى 30-06-2009 برقم ايداع    13634وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : شقة رقم 2 - عمارة 9 د - دجلة - شارع 198 - المعادى الجديدة

730 - دمج شركة مصر النور للرخام والجرانيت ش.م.م فى الشركة شركة سبق قيدها برقم     44503 قيدت فى 

11-09-2002 برقم ايداع    4084وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح 

فرع / المبني 1 مول جالكسي 306 المبني المقام علي قطعه الرض رقم 306 و307 - القطاع الثاني بمركز 

المدينه بالقاهره الجديده وهوه المحل رقم 202 أ و 203أ و 204أ و 205 بادور الثاني فوق الرضي ويقع بالجهه 

القبليه ويطل المحل علي شارع التسعين الرئيسي

731 - برايت بيو مديكال للصناعات الدوائية Bright Bio Medical B.B.M ش م م شركة سبق قيدها برقم     

46358 قيدت فى 13-06-2010 برقم ايداع    13324وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة 

المبنى التجارى رقم i3 منطقة الخدمات بقرية ليجاندا - المجاورة الولى- الحي الثاني

732 - صابلمنت شوب للمكملت الغذائيه The Supplement Shop شركة سبق قيدها برقم     50584 

قيدت فى 22-02-2011 برقم ايداع    3013وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة الغاء الفرع -  محل رقم 23 ب - مول ماجدة - ميدان الحصري - 6 اكتوبر -
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733 - الستاذ لتجهيزات المحلت التجارية ش م م شركة سبق قيدها برقم     50776 قيدت فى 2011-03-07 

برقم ايداع    3898وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع - 14 

شارع الجيش قسم الموسكى -

734 - صابلمنت شوب للمكملت الغذائيه The Supplement Shop شركة سبق قيدها برقم     60720 

قيدت فى 12-03-2019 برقم ايداع    11711وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة اغلق الفرع

735 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الدقهلية افتتاح فرع/ ميت العامل بجوار الجمعيه التعاونيه الستهلكيه - اجا

736 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

بنى سويف افتتاح فرع/ الطريق السريع/ غرب الكوبري الجديد/ منزل الحاج- محمد سيد صديق/ مركز الواسطي

737 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

بنى سويف افتتاح فرع/ الشقه الكائنه بالدور الول علوي بعد الرضي والكائن بالعقار الكائن شارع ترعة 

البراهيميه الرئيسي بجوار بنك مصر وموقف مغاغه - مركز الفشن

738 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

بنى سويف افتتاح فرع/ شقه امام السلم وشقه على يمين السلم باب واحد الكائنين بشارع بورسعيد بجوار مستشفى 

الطباء التخصصي مركز ببا

739 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

المنيا افتتاح فرع/ ش كورنيش البحر اليوسفي بجوار بنك التنميه والئتمان الزراعي - العدوه

740 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

قنا افتتاح فرع/ ش النصر امام شركة فودافون - بالدور الول علوي - قوص

741 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

المنيا افتتاح فرع/ الشقه الكائنه بالدور الرضي والكائن بالعقار الكائن منشأة الشيخ فضل بجوار مستشفى الشيخ 

فضل - منشية الشيخ فضل - مركز بني مزار

742 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

دمياط افتتاح فرع/ الشقه )سندره( الكائنه بالدور الول والكائنه بالعقار شارع الشيخ اصيل منزل الكوبري العلوي - 

حي رابع دمياط - مركز دمياط

743 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

المنيا افتتاح فرع/ الشقه الكائنه بالدور الول علوي والكائن بالعقار الكائن منشأة الشيخ فضل بجوار مستشفى الشيخ 

فضل - منشية الشيخ فضل - مركز بني مزار شرق
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744 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

اسوان افتتاح فرع/ المعرض بالدور الرضي بشارع العمدا بجوار الخبز البلدي التابع للوحده المحليه لمركز نصر 

النوبه - مركز نصر النوبه

745 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة افتتاح فرع/ الكائن بالدور الرضي والكائن بالعقار الكائن قرية برنشت/ شرق الكوبري بجوار مزرعة 

حمدان ابو صديق منزل/ نظمي نزيه ضمن املك نزيه لطيف كامل - مركز العياط

746 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

سوهاج افتتاح فرع/ الشقه الكائنه بالدور الول علوي والكائنه بالعقار الكائن الطريق العمومي لقرية ام دومه بعد 

مستودع النابيب - مركز طما

747 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

سوهاج افتتاح فرع/ شقتين كوحده واحده بالدور الثاني والثالث امام السلم والكائنتين بمنزل محمد عنتر محمود 

احمد/ على الطريق السريع - بنى حرب - مركز طهطا

748 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

قنا افتتاح فرع/ الكائن شارع بورسعيد بجوار صيدلية د/ عبدالرحمن عليوه - مركز فرشوط

749 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

اسيوط افتتاح فرع/ الشقه رقم 2 الكائنه بالدور الثاني والكائن بالعقار الكائن بشارع طريق ابنوب امام مدخل بني 

مر - البداري - مركز الفتح

750 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

بنى سويف افتتاح فرع/ كامل مسطح الدور الول بعد الرضي )الول علوي( والكائن 2 شارع الشعراوي 

الرئيسي/ اول البلد شركة تمويلي - مركز سمسطا

751 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

بنى سويف افتتاح فرع/ الشقه الكائنه بالدور الثاني علوي بالعقار الكائن بشارع جناين ايوب مع البنك الهلي - 

مركز منفلوط

752 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

اسيوط افتتاح فرع/ شقتين كوحده واحده والكائنه بالدور الثاني والكائن بشارع اسيوط سوهاج - عمارة الحاج نادي 

فوق شركة تنميه - مركز صدفا

753 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

اسيوط افتتاح فرع/ الشقه الكائنه بالدور الول بشارع بورسعيد - بجوار كوبري القراشيه - ديروط
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754 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القليوبية افتتاح فرع/ 4 شارع المحلج امام بنك مصر واعلى كازيون - تقسيم شركة القاهره للزيوت والصابون - 

ارض المهندسين - القناطر الخيريه

755 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الدقهلية افتتاح فرع/ شارع عزبة المحطه خلف مسجد محلب وامام الكوبري الجديد - مركز الجماليه

756 - شركة تزامن للمقاولت الهندسية )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     81140 قيدت فى 2015-03-18 

برقم ايداع    7724وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - قطعة 

1171 و 1172 - الدور الرابع تقاطع شارع 9 مع نادى الشرق للتأمين - المقطم - القاهرة

757 - جابر محمد عبدالله عبد المعطى و شريكه شركة سبق قيدها برقم     91965 قيدت فى 2016-03-24 

برقم ايداع    9767وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعة الرض ) 

B/18 ( سابقا  وحاليا   ) 103D ( بالمطقة الصناعية – شق الثعبان

758 - بنك قناه السويس شركة سبق قيدها برقم     96522 قيدت فى 03-04-1980 برقم ايداع    2559وفى 

تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل مسمى ومقر فرع السكندرية - فرع 

سبورتنج السكندرية الكائن فى قطعة رقم 255 تنظيم شارع طريق الحرية - منطقة سبورتنج السكندرية

759 - بنك قناه السويس شركة سبق قيدها برقم     96522 قيدت فى 03-04-1980 برقم ايداع    2559وفى 

تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل مسمى ومقر فرع السكندرية - فرع 

سبورتنج السكندرية الكائن فى قطعة رقم 255 تنظيم شارع طريق الحرية - منطقة سبورتنج السكندرية

760 - كوما للدعاية و العلن )COMMA( )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     100516 قيدت فى 

29-12-2016 برقم ايداع    42476وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - 20 ش الشيخ محمد النادى

761 - الثلثية تكس لصناعة الملبس الجاهزة و التجارة  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     103076 قيدت فى 

07-03-2017 برقم ايداع    8576وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان :  الدور الرضي و الول و والثاني و الثالث والثالث منخفض والرابع والروف بأجمالي مساحه 

قدرها 5802 متر من القطعه رقم 279 حوض اسكندر38  الكائن في 67 سابقا 9 حاليا طريق مصر اسكندرية 

الزراعي – قليوب

762 - الدولية لخدمات المعلومات والنترنت شركة سبق قيدها برقم     107452 قيدت فى 12-07-2017 برقم 

ايداع    24579وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : شارع 

100 - رقم 32 - المعادى

763 - الشعر و الجمال HAIR AND BEAUTY شركة سبق قيدها برقم     108165 قيدت فى 

01-08-2017 برقم ايداع    27213وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : 6 المبني الداري والتجاري بكمبوند ريفر ووك - القطعه رقم 21 منطقه المستثمرين الشماليه - 

القاهره الجديده

764 - الشعر و الجمال HAIR AND BEAUTY شركة سبق قيدها برقم     108165 قيدت فى 

01-08-2017 برقم ايداع    27213وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

غلق الفرع : 6 المبني الداري والتجاري بكمبوند ريفر ووك - القطعه رقم 21 منطقه المستثمرين الشماليه - 

القاهره الجديده
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765 - شركه رايدز اند بارتس RIDES N PARTS شركة سبق قيدها برقم     109314 قيدت فى 

05-09-2017 برقم ايداع    32196وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء 

فرع  8 شارع حسنى متولى - الطالبية - الهرم

766 - مصر لتصنيع الخرسانه الجاهزة شركة سبق قيدها برقم     113970 قيدت فى 12-12-2017 برقم 

ايداع    49133وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : الشقة رقم 

)23( الكائنة بالدور الثاني مدخل رقم )2( ببرج رقم )1( بالعقار المقام علي قطعة الرض 1 , 2 , 3 بلوك ) د ( 

بالمنطقة الثامنة - قسم مدينة نصر - والكائنة بشارع عطية الصوالحي خلف عمر افندي - السراج سنتر - ابراج 

جانا

767 - جرين تك ايجيبت للستيراد والتصدير GREEN TECH EGYPT شركة سبق قيدها برقم     

114138 قيدت فى 14-12-2017 برقم ايداع    49713وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح فرع/ مكتب بالدور الخامس فوق الرضي - بالعقار رقم 10أ شارع طلعب حرب - برج ايفر 

جرين تاور - وسط البلد - منطقة قصر النيل

768 - شركة مايتى فودز للمنتجات الغذائية Mighty Foods شركة سبق قيدها برقم     115125 قيدت فى 

02-01-2018 برقم ايداع    391وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل 

الفرع - قطعة 175 - المنطقة الصناعية - التجمع الثالث

769 - الخماسيه للصناعه والتجاره شركة سبق قيدها برقم     116068 قيدت فى 25-09-1997 برقم ايداع    

11689وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة القطعة رقم ) 23( أبو رواش - 

المنطقة الصناعية .

770 - الثلثية تكس لصناعة الملبس الجاهزة و التجارة شركة سبق قيدها برقم     121383 قيدت فى 

22-05-2018 برقم ايداع    22856وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان : الدور الرضي و الول و والثاني و الثالث والثالث منخفض والرابع والروف بأجمالي مساحه 

قدرها 5802 متر من القطعه رقم 279 حوض اسكندر38  الكائن في 67 سابقا 9 حاليا طريق مصر اسكندرية 

الزراعي – قليوب

771 - جاجوار للمن والحراسة JAGUAR SECURITY شركة سبق قيدها برقم     123469 قيدت فى 

26-07-2018 برقم ايداع    32030وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : شقة رقم )10( بالدور الخامس بالعقار المقام علي قطعة الرض رقم 6058 المجاورة السادسة 

المعراج – البساتين

772 - بروفيجن للمقاولت شركة سبق قيدها برقم     125438 قيدت فى 24-03-2019 برقم ايداع    13505

وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 36 شارع محمود خيري- 

قسم اول مدينة نصر -

773 - بروفيجن للمقاولت PRO-VISION شركة سبق قيدها برقم     125438 قيدت فى 2018-09-24 

برقم ايداع    40034وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 36 

شارع محمود خيري- قسم اول مدينة نصر -

774 - طيبة للتوريدات والهندسة شركة سبق قيدها برقم     126099 قيدت فى 11-01-2018 برقم ايداع    

42595وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اغلق الفرع
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775 - شركة ار ام جى الدولية للتجارة و الستثمار R.M.G شركة سبق قيدها برقم     127688 قيدت فى 

18-11-2018 برقم ايداع    49002وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية 

الغاء الفرع : الوحده رقم 17 بالدور التاسع بالعقار رقم ب 8 امتداد شارع شبين الكوم - حي السلم - مدينة 

السماعيلية

776 - سانيبيور لتصنيع الدوات الصحيه شركة سبق قيدها برقم     131865 قيدت فى 24-02-2019 برقم 

ايداع    8860وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ مبنى 94, 

الدور 4 المنطقه الصناعيه - التجمع الثالث - القاهره الجديده

777 - اولد غالب للتوريدات شركة سبق قيدها برقم     133330 قيدت فى 26-03-2019 برقم ايداع    

13944وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان : 3 بالدور 

الرضي - بالعقار رقم )1( شارع مكرم راشد - شبرا الخيمة ثان -

778 - أختين تريدنج شركة سبق قيدها برقم     137815 قيدت فى 25-07-2019 برقم ايداع    31014وفى 

تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع/ المتجر رقم F25 المحال التجاريه 

الكائن بمجمع المتحف المصري الكبير - ميدان الرمايه - الهرم

779 - ماجيك آى للنتاج الفنى Magic Eye شركة سبق قيدها برقم     139686 قيدت فى 2019-09-16 

برقم ايداع    38531وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 5 

ش احمد سنان

780 - تلل للتطوير العمراني والصناعي  ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     140729 قيدت فى 2019-10-09 

برقم ايداع    42344وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح فرع/ الورشه 

الصناعيه رثم 33 مجمع ب - المجمعات الصغيره والمتوسطه بالمنطقه الجنوبيه - مدينة العاشر من رمضان

781 - تلل للتطوير العمراني والصناعي  ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     140729 قيدت فى 2019-10-09 

برقم ايداع    42344وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 12 شارع 44 - 

قطعة 5115 الهضبة العليا – المقطم

782 - دو انوفيشنس Doe Innovations شركة سبق قيدها برقم     141302 قيدت فى 22-10-2019 برقم 

ايداع    44452وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق ومجو فرع الوحدة 

التجارية المؤجرة رقم )M-2-01  ( بالدور الثانى بالمبنى ميركيرى -   بمشروع مجره - الشيخ زايد

783 - كوو لمستحضرات التجميل KUU COSMETICS شركة سبق قيدها برقم     143876 قيدت فى 

16-12-2019 برقم ايداع    53576وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقه 

رقم 14 الكائنه بالدور السابع فوق الرضي والبدروم - بلوك رقم 41 - المنطقه التامنه

784 - الستاذ للنقل الجماعى شركة سبق قيدها برقم     145093 قيدت فى 12-01-2020 برقم ايداع    1258

وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ 4 ش ال شنب متفرع من 

الميثاق الجبل الخضر سابفا برج المنار 1/ الدور الثامن - شقه 3 - زهراء مدينة نصر

785 - انتيجريتي للمقاولت INTEGRITY شركة سبق قيدها برقم     145169 قيدت فى 2020-01-13 

برقم ايداع    1515وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الشقة 

رقم 7 - الدور الرابع العلوي - عمارة 8 - السيد الميرغنى

786 - ستاربايتس STAR BITES شركة سبق قيدها برقم     145177 قيدت فى 13-01-2020 برقم ايداع    

1523وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ ق 8 مجموعه 6 تقسيم 

المعادي وتأخذ رقم 11 بشارع 204 دجله - المعادي
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787 - ايجى بروبرتىEGY PROPERTY شركة سبق قيدها برقم     145304 قيدت فى 2020-01-14 

برقم ايداع    1931وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - وحدة 

بالطابق الثانى الدارى نموذج رقم )L2 -09 ( مع )L2-10 ( بالمشروع المسمى سنترو - الكائن بقطعة الرض 

رقم 62D- الكائنة بمنطقة اللوتس

788 - ال توفيق للستثمار شركة سبق قيدها برقم     148307 قيدت فى 11-03-2020 برقم ايداع    11692

وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ عقار 72 شارع 105 حدائق 

المعادي

TAMEEM ALI ALI - MADAAN                        789 - تميم على على - معادن الومنيوم

ALUMINUM شركة سبق قيدها برقم     154889 قيدت فى 04-10-2020 برقم ايداع    34589وفى تاريخ  

16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح فرع/ قطعه رقم 81 بحوض الرصوفي رقم 8 

بناحية - ميت عاصم - مركز بنها

790 - شركه سنترا للصناعات الليكترونيه ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     165790 قيدت فى 

01-03-2005 برقم ايداع    2862وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء 

الفرع الكائن فى عادل حسين رستم ميدان السد العالى الدورالول

791 - بيرل للستثمار الزراعى 

                    PEARL FOR AGRICULTURAL INVESTMENT شركة سبق قيدها برقم     

166696 قيدت فى 31-05-2021 برقم ايداع    24006وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة البحيرة مشروع العائدين 36000 فدان – الوحدة الرئيسية رقم 11 – قطعة أرض مساحتها 4 س 12 ط 

11 ف 

- وبذلك يتم نقل القيد من سجل تجارى أستثمار القاهرة

792 - اي ام ام للنشاءات والتوريداتEMM شركة سبق قيدها برقم     170936 قيدت فى 2021-08-22 

برقم ايداع    38336وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة قريه صلح الدين - 

مركز بدر - البحيره

PRIME EMIRATES ENGINEERING )793 - برايم المارات للستشارات الهندسية )ش.م.م

CONSULTANT شركة سبق قيدها برقم     174282 قيدت فى 18-10-2021 برقم ايداع    49179وفى 

تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة بلوك 9 س 66 الشطر العاشر – زهراء 

المعادي

794 - تي تو بي انترتينمنت T2B Entertainment شركة سبق قيدها برقم     174862 قيدت فى 

28-10-2021 برقم ايداع    50992وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع/ ممشى اهل مصر - كورنيش النيل - بوابه رقم 8 - محل رقم 241

795 - بانكو ريتش لدارة المطاعم شركة سبق قيدها برقم     175625 قيدت فى 11-11-2021 برقم ايداع    

53575وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 24 شارع عبد 

الرحمن رشدي - الدور الرضي - ميدان الحجاز - النزهة

796 - موبرنت لخدمات رجال العمال شركة سبق قيدها برقم     178200 قيدت فى 21-12-2021 برقم ايداع    

61940وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ بلوك 6 - مدخل 2 - 

شقه رقم 2 - الدور الرضي - مساكن رملة بولق ابو العل
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797 - منترونكس الشرق الوسط وشمال افريقيا Mentronix Middle East  & North Africa شركة 

سبق قيدها برقم     178522 قيدت فى 26-12-2021 برقم ايداع    63022وفى تاريخ  16-02-2023   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : عمارة 3 - عمارات المروة الجديدة - الدور الثانى عشر - 

شقة 1 - مصر الجديدة

798 - شيخون جروب لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية شركة سبق قيدها برقم     183931 قيدت فى 

28-03-2022 برقم ايداع    19735وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 

افتتاح فرع/ )قطعه الرض الصناعيه رقم )1ب( - بالمنطقه الصناعيه - مرحله اولى - وادي النطرون

799 - استبصار للستشارات Estebsar consulting شركة سبق قيدها برقم     184568 قيدت فى 

10-04-2022 برقم ايداع    22084وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - غرفة بمكتب فى عمارة 3 ه - مربع 1179 - شيراتون - المطار

800 - أمازون البحرية Amazon Marine شركة سبق قيدها برقم     186257 قيدت فى 2022-05-09 

برقم ايداع    26793وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : فيل 

129 - الحى الثانى - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة

801 - ناتورستا للستثمار Naturesta Investments  ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     186425 قيدت 

فى 11-05-2022 برقم ايداع    27508وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

افتتاح فرع/ الوحده دوبلكس رقم E12 علوي المجاوره الثالثه الحي الثاني - مدينة الشيخ زايد

802 - ناتورستا للستثمار Naturesta Investments  ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     186425 قيدت 

فى 11-05-2022 برقم ايداع    27508وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - وحدة ) 2 ( - عقار رقم 3 - مكرم عبيد

803 - الجندي فاروق وشركاه شركة سبق قيدها برقم     188011 قيدت فى 05-06-2022 برقم ايداع    

34860وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل العنوان : 

قطعه ارض خارج الزمام في حدود ال2 كيلو متر تجاه بساتين السماعليه – بالمنطقة الصناعية المنطقة الثالثة 

عشر ضمن القطعة رقم 12 – مركز بلبيس – محافظه الشرقيه - وبذلك ينقل القيد الى استثمار العاشر

804 - اس جى سى للمطاعم والتجارة العامة شركة سبق قيدها برقم     190675 قيدت فى 01-08-2022 برقم 

ايداع    47436وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ محل رقم 

)G225-G224( بالدور الرضي الكائن بالمبنى )B15( بالمركز التجاري EAST HUB - مدينتي - القاهره 

الجديده

805 - اس اتش ايه للعيادات الطبية SHE شركة سبق قيدها برقم     193568 قيدت فى 22-09-2022 برقم 

ايداع    60926وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ 1 ش مسجد 

الزهراء - ش جمال عبدالناصر - ش عمر بن الخطاب

806 - اليجرا ترينينج للتدريب Allegra Training شركة سبق قيدها برقم     195783 قيدت فى 

24-10-2022 برقم ايداع    69730وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - المحل رقم 18 - الدور الول - مجمع خدمات وطنية - محور التحرير - التجمع الول - القاهرة 

الجديدة ) محطة وطنية الرحاب (

807 - فايترز فارما جروب Fighters Pharma Group شركة سبق قيدها برقم     196976 قيدت فى 

13-11-2022 برقم ايداع    75204وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع/ الكائن في 1 شارع مصطفى علي شعبان ترعة الدكر الشرابيه
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808 - فايترز فارما جروب Fighters Pharma Group شركة سبق قيدها برقم     196976 قيدت فى 

13-11-2022 برقم ايداع    75204وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع/ الكائن في 186 شارع جسر السويس قسم عين شمس

809 - اى ال سكوير للصناعات الرقمية شركة سبق قيدها برقم     197133 قيدت فى 14-11-2022 برقم 

ايداع    75685وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع الكائن 

فى : مصنع رقم )360 ( بمساحه )300 ( م المنطقه الصناعيه - الصناعات الصغيره بالتجمع الثالث - ليصبح 

مصنع رقم )360 ( - الدور الرضى - بمساحه )300 ( م المنطقه الصناعيه - الصناعات الصغيره بالتجمع الثالث 

- القاهرة الجديدة

810 - معمار طريقك شركة سبق قيدها برقم     198924 قيدت فى 13-12-2022 برقم ايداع    84703وفى 

تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية العقار رقم ق36 - بلوك 26028 - امتداد 

شمال المدينة - العبور الجديدة - مسلسل 2 - منطقة 2600 فدان

811 - مادن للصناعات الغذائية الحديثة شركة سبق قيدها برقم     199435 قيدت فى 21-12-2022 برقم ايداع    

87250وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح فرع/ القطعه رقم 3 - 

المنطقه الجنوبيه 6 مليون م2 - بمدينة العاشر من رمضان

812 - فلح للستثمار الصناعى والستيراد شركة سبق قيدها برقم     201693 قيدت فى 07-11-2021 برقم 

ايداع    1958وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح فرع/ القطعه 61 

المنطقه الجنوبيه 6 مليون م2 بمدينة العاشر من رمضان

813 - فلح للستثمار الصناعى والستيراد شركة سبق قيدها برقم     201693 قيدت فى 07-11-2021 برقم 

ايداع    1958وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان - عقار رقم 

16080 - منطقة 20 - الحى الخامس - أمام مستشفى فريد حبيب

Egyptian Cooperation For  814 - ايجيبشن كوربريشن فور كونستركشن للمقاولت العامة

Construction ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     203303 قيدت فى 15-03-2018 برقم ايداع    1437وفى 

تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 24 شارع نصر احمد ذكى من البطراوى -مدينه 

نصر اول -قسم

815 - شركه سنترا للصناعات اللكترونيه شركة سبق قيدها برقم     366446 قيدت فى 01-03-2005 برقم 

ايداع    3643وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن فى13 

عبد الرازق السنهوري الدور الول شقة 2

816 - المجموعه اليطاليه لمواد التعبئه والتغليف ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     6163 قيدت فى 

11-02-2005 برقم ايداع    238وفى تاريخ  18-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح 

الفرع الكائن بالعنوان // ش المشروع حوض الثمانين - عرب شركس

817 - مصر للتأمين التكافلى-ممتلكات ومسئوليات شركة سبق قيدها برقم     107655 قيدت فى 2017-07-19 

برقم ايداع    25480وفى تاريخ  18-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الشقة رقم 204 

بالدور الثانى العلوىالدارى بعد الرضى والول التجارى- برج ريتاج الكائن بامتداد شارع د/طلبة عويضة

818 - الشركة الفرنسية للتجميل شركة سبق قيدها برقم     143140 قيدت فى 02-12-2019 برقم ايداع    

51012وفى تاريخ  18-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محل رقم g2 بالدور الرضى 

بمول دونس - 6اكتوبر
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819 - باور ستيل للتوريدات العموميه شركة سبق قيدها برقم     144379 قيدت فى 25-12-2019 برقم ايداع    

55309وفى تاريخ  18-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان -  شارع محمد 

أحمد الشواربى - ارض الجمعيه - قليوب

820 - طلبية للتوزيع شركة سبق قيدها برقم     158572 قيدت فى 14-12-2020 برقم ايداع    47372وفى 

تاريخ  18-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ناهيا على قطعه ارض مقام عليها مبنى جمالون 

- ناهيا - مساحتها 4000 متر

821 - مصطفى فاروق محمود على و محمد فاروق محمود على شركة سبق قيدها برقم     177636 قيدت فى 

12-12-2021 برقم ايداع    60036وفى تاريخ  18-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

قطعة ارض رقم n/10 وd 281 -المنطقة الصناعية التعبان -طرة

822 - زجزاج للتجارة والتوريدات شركة سبق قيدها برقم     200356 قيدت فى 04-01-2023 برقم ايداع    

1338وفى تاريخ  18-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 29شارع عين شمس -حى 2 -

بناحية المطرية المقام على قطعة رقم 73كوستر حوض القوبانية رقم 22حاليا 99ش عين شمس تقاطع شارع 

شاهين قسم عين شمس

823 - اكسا لتامينات الحياة مصر ) ش.م.م ( AXA Life Insurance Egypt S . A . E شركة سبق قيدها 

برقم     3192 قيدت فى 10-06-1999 برقم ايداع    3072وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ القطعه رقم 15 - التجمع الخامس - القاهره الجديده

824 - شركه تكنونيل للمفروشات والستائر) خالد سمير فايز ابو النيل ( وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     

4871 قيدت فى 10-11-2003 برقم ايداع    1232وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية إلغاء الفرع الكائن فى / المنطقه الصناعيه البساتين السماعليه المنطقه التاسعه قطعه 190

825 - شركه تكنونيل للمفروشات والستائر) خالد سمير فايز ابو النيل ( وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     

4871 قيدت فى 10-11-2003 برقم ايداع    1232وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية المنطقه الصناعيه ببساتين السماعليه - المنطقه التاسعه قطعه 190 - وبذلك يتم نقل القيد من 

سجل تجارى أستثمار القاهرة

826 - الشركه الدوليه للخدمات البريديه) ايجي سيرف ( شركة سبق قيدها برقم     10751 قيدت فى 

14-01-2004 برقم ايداع    236وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد افتتاح 

فرع/ الشقه رقم 2 بالدور الول برج الطحان - شارع عبدالفتاح الجمل - طرح البحر

827 - الشركه الدوليه للخدمات البريديه) ايجي سيرف ( شركة سبق قيدها برقم     10751 قيدت فى 

14-01-2004 برقم ايداع    236وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر افتتاح 

فرع/ شارع الزهراء المتفرع من شارع التلفزيون - مدينة القصر

828 - الشركه الدوليه للخدمات البريديه) ايجي سيرف ( شركة سبق قيدها برقم     10751 قيدت فى 

14-01-2004 برقم ايداع    236وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر 

افتتاح فرع/ شارع سيد كريم الغردقه - الدور الول شقه رقم 1

829 - الشركه الدوليه للخدمات البريديه) ايجي سيرف ( شركة سبق قيدها برقم     10751 قيدت فى 

14-01-2004 برقم ايداع    236وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح 

فرع/ 29 شارع جول جمال -  العجوزه

830 - الشركه الدوليه للخدمات البريديه) ايجي سيرف ( شركة سبق قيدها برقم     10751 قيدت فى 

14-01-2004 برقم ايداع    236وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر 

افتتاح فرع/ منفذ برج الشيماء شارع سيد كريم الغردقه - خلف المستشفى العام المنشيه الدهار
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831 - الشركه الدوليه للخدمات البريديه) ايجي سيرف ( شركة سبق قيدها برقم     10751 قيدت فى 

14-01-2004 برقم ايداع    236وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح 

فرع/ الشقه 102 بالدور الول فوق البدروم والرضي بالعقار رقم 5 - بلوك 28 المنطقه الولى - مدينة نصر

832 - الشركه الدوليه للخدمات البريديه) ايجي سيرف ( شركة سبق قيدها برقم     10751 قيدت فى 

14-01-2004 برقم ايداع    236وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

افتتاح فرع/ 15 شارع الظاهر محرم بك برج يثرب

833 - شركه برومو برنتPROMO PRINT شركة سبق قيدها برقم     11704 قيدت فى 2004-08-12 

برقم ايداع    5841وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع/ وحده 

بالقطعه رقم )3( التوسعات الشماليه

834 - شركه برومو برنتPROMO PRINT شركة سبق قيدها برقم     11704 قيدت فى 2004-08-12 

برقم ايداع    5841وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع بالعنوان : 

وحدة B6 - B7 بمساحة 98 م2 القطعة رقم 3 التوسعات الشمالية وامتدادها

835 - تسويق للتجاره والتوزيع شركة سبق قيدها برقم     16723 قيدت فى 07-11-2005 برقم ايداع    

15311وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ الكائن 110 ش 9 

المعادي - قسم المعادي

COMMERCIAL INTERNATIONAL                            836 - المجموعه التجاريه الدوليه

GROUP- )C I G( شركة سبق قيدها برقم     20578 قيدت فى 20-09-2006 برقم ايداع    14809وفى 

تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الغاء الفرع - ورشة بالعنوان ) الورشة 

الصناعية رقم 87 مجمع ب بمنطقة المجماعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الجنوبية - العاشر من رمضان

837 - الشركة الدولية للتجارة والتعدين والتوكيلت التجارية ش .م .م شركة سبق قيدها برقم     35725 قيدت 

فى 23-11-2008 برقم ايداع    24718وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس 

اضافه فرع - القطع ارقام ) 13- 17( بالقطاع ) C ( المنطقه القتصاديه والصناعيه شمال غرب خليج السويس

838 - الشمس لداره المنشات السياحيه )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     55103 قيدت فى 2011-11-23 

برقم ايداع    22257وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح تعديل عنوان فرع 

الشركة الكائن فى الوحدة CB6-6- مراسى – سيدى عبد الرحمن – طريق اسكندرية/ مطروح الكليو 125)

أوليفو(ليصبح فى الوحدة CB6-6- مراسى – سيدى عبد الرحمن – طريق اسكندرية/ مطروح الكليو 125)أوليفو 

"OLIVO MARINA")مارينا

839 - الشمس لداره المنشات السياحيه )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     55103 قيدت فى 2011-11-23 

برقم ايداع    22257وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان فرع 

الشركة الكائن فى الوحدة رقم R5 بالدور الرضى – مشروع سكويروان – التجمع الول – القاهرة الجديدة – 

القاهرة )أوليفو( ليصبح فى الوحدة رقم R5 بالدور الرضى – مشروع سكويروان – التجمع الول – القاهرة 

"BIG OLIVO ")الجديدة – القاهرة )بيج أوليفو

840 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الشرقية افتتاح فرع/ 305 ب شارع احمد عرابي - مركز ههيا

841 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الدقهلية افتتاح فرع/ الكائن 22 المل - حفير شهاب الدين - مركز بلقاس

Page 724 of 1644 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

842 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

كفر الشيخ افتتاح فرع/ الشقه رقم 2 الدور الول علوي/ مدخل 1 بلوك أ/ مجمع الصفا بجوار مسجد الرياض 

الكبير - الشارع الرئيسي - الرياض

843 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

كفر الشيخ افتتاح فرع/ امام حديقة العائلت - منزل الحاج/ كمال عثمان - ارض نافع

844 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الدقهلية افتتاح فرع/ العقار الكائن في 4 حاره عامر متفرع من شارع عاطف الشرقاوي - مركز طلخا

845 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة افتتاح فرع/ بالدور الرضي والكائن بالعقار الكائن شارع التحرير ناصية شارع سلمه الفيومي -الشوربجي 

- زنين - بولق الدكرور

846 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة افتتاح فرع/ العقار رقم 6 شارع البنك الزراعي واعلى محل خضير تكس للقماش - مركز كرداسه

847 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة افتتاح فرع/ ناهيا البلد بجوار مسجد شرق القنطره - منزل/ محمود عثمان - المريوطيه غرب - مركز 

كرداسه

848 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

البحيرة افتتاح فرع/ الكائن بالعقار رقم 6 شارع بيبرس)شارع موقف المنشيه والعوائد( خلف التأمين الصحي - 

الميزانه - كفر الدوار

849 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

البحيرة افتتاح فرع/ محل تجاري بالدور الرضي والميزانين والكائنين بالعقار رقم 2/30 نموذج 13 - مديرية 

التحرير )القطاع الجنوبي( / كوم حماده - مركز بدر

850 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الدقهلية افتتاح فرع/ بالعقار الكائن ترعة زقلمه/ خلف ميدان الشهيد بجوار د/اكمل المنسي عمارة الحاج/ الشربيني 

فتوح - الستاموني - مركز الستاموني

851 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

سوهاج افتتاح فرع/ الشقه )يمين السلم( بالدور الرضي والكائنه ش التحرير من ش عبدالسلم عارف - امام 

مستشفى ساقتله العام - ساقتله
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852 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

البحيرة افتتاح فرع/ شقتين الدور الثاني علوي طريق كوبري المركز امام المستشفى العام - ابو المطامير

853 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الدقهلية افتتاح فرع/ الكائن ببرج البدر شارع هشام المسيري امام مدرسة الحرية البتدائيه - مركز تمي المديد

854 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

قنا افتتاح فرع/ الدور الول علوي والكائن بالعقار بشارع المحطه بجوار محطة القطار - مركز قفط

855 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

قنا افتتاح فرع/ الشقه الكائنه بالدور الول علوي بالعقار الكائن بشارع السفلت السويقه بجوار مجمع التداوي - 

حجازه قبلي - مركز قوص

856 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الدقهلية افتتاح فرع/ المعرض الكائن بالدور الرضي بشارع النادي الرياضي - مركز منية النصر

857 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الدقهلية افتتاح فرع/ بالدور الرضي الكائن بحوض حنفي 149 قسم اول شارع الجلء - شارع احمد البرعي سابقا 

- وشارع الشونه امام موبيليات الصباغ عمارة طارق مجاهد مهدي مجاهد - مركز بلقاس

858 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الدقهلية افتتاح فرع/ الكائن بالشقه الكائنه بشارع عبدالسلم عبدا الشهير بالمشيوخ امام مسجد المدينه المنوره 

عزبة مقبل بلقاس

859 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الدقهلية افتتاح فرع/ الكائن بالمعرض بشارع السلك خلف سنترال شربين العمومي امام شركة مشروعي مركز 

شربين

860 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الشرقية افتتاح فرع/ الشقه )يمين السلم( والكائنه بالدور الول علوي والكائن بالعقار الكائن الصالحيه القديمه/ 

الطريق العام موقف فاقوس ومول الرفاعي - الصالحيه - مركز فاقوس

861 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الشرقية افتتاح فرع/ شقتين )منفصلتين( والكائنتين على كامل مساحة الدور الول علوي والكائن بالعقار الكائن 

شارع المركز بجوارالسوق والمدرسه الثانويه المشتركه - منشأة ابو عمر - الحسينيه
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862 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الدقهلية افتتاح فرع/ الشقه الكائنه علي كامل مسطح الدور الثاني والكائن بالعقار الكائن ميت العامل بجوار موقف 

ميت العامل وامام الجمعيه الزراعيه - مركز اجا

863 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة افتتاح فرع/ امام موقف الجيزه وبجوار سوبر ماركت الخبيري ومقر احمد عبده شابون عضو مجلس الشعب 

السابق بالدور الثاني علوي - مركز العياط

864 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

كفر الشيخ افتتاح فرع/ ش النادي الرياضي - مركز سيدي سالم

865 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الدقهلية افتتاح فرع/ شارع عزبة المحطه خلف مسجد محلب وامام الكوبري الجديد - مركز الجماليه

866 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

سوهاج افتتاح فرع/ الكائن شارع الضباع امام محطة قطار المراغه - برج المدينه المنوره - مركز المراغه

867 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

كفر الشيخ افتتاح فرع/ الكائن ش الجيش عمارات الوقاف امام البنك الهلي واستراحة السيد/ مدير المن بالدور 

الثاني علوي - اعلى حلواني الصعيدي - قسم كفر الشيخ

868 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية افتتاح فرع/ الشقه الكائنه يسار السلم بالدور الثالث علوي الثاني بعد الميزانين بالعقار رقم 2 شارع 

الطالبيه ش خط سكة حديد ابو قير/ قبلي السكه الحديد بجوار مزلقان الشرطه العسكريه واعلى سنتر بلطه 

للسيراميك وامام موقف رشيد والطالبيه قسم المنتزه - المعموره

869 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السماعيلية افتتاح فرع/ اول مدخل ابو صرير بجوار محطة مياه الشرب الدور الثالث/ مركز ابو صرير

870 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القصر افتتاح فرع/ الشقه الكائنه بالدور الرضي )علي كامل الدور( والكائنه بالعقار الكائن العبابده امام معرض 

الشهاب للجهزه - الحبيل - مركز القصر

871 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القصر افتتاح فرع/ الشقه )رقم3/ بجوار السلم( والكائنه بالدور الول علوي والكائن قرية الشغب, عمارة الحاج/ 

محمد مرتضى وبجوار بنزينة فكري - مركز اسنا
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872 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الدقهلية افتتاح فرع/ الكائن شارع المحكمه بجوارالنساجون الشرقيون - منية النصر

873 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

قنا افتتاح فرع/ المعرض محل رقم 1 من الوحده 2 والكائن بالدور الرضي بالعقار رقم 3 ب - شارع الربعين 

امتداد شارع التأمين الصحي وامام مركز تدريب المعلمين - الشئون - منطقة الكنوز - قنا

874 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

البحيرة افتتاح فرع/ الشقه رقم 1 بالدور الثاني علوي/ بشارع صلح سالم - وسط البلد ناصية شارع مكتب البريد 

القديم وبجوار التأمين الصحي/ برج الفرقان - مركز الدلنجات

875 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية افتتاح فرع/ بالدور الول علوي بالقطعه رقم 9 الحي الول - منطقة الورش الشرقيه خلف التأمين 

الصحي - برج العرب الجديده - برج العرب

876 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الدقهلية افتتاح فرع/ الكائن بالشقه الكائنه بالدور الول شارع غنيم خلف سنترال شربين العمومي

877 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

اسوان افتتاح فرع/ الكائن بالدور الرضي بالعقار رقم 1 عمارات الزهور حي الزهور/ مركز كوم امبو

878 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

اسوان افتتاح فرع/ الكائن بالشقه الكائنه بالمحل الكائن بالدور الرضي بشارع البشاريه امام المشرحه وامام ورشه 

الحاج/ زكري - عمارة الحاج/ محمد ركابيي الدارسه

879 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

اسوان افتتاح فرع/ شقه 9 عقار 1 عمارات السكان الداري المعماريه - البصبله بحري - ادفو

880 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

اسوان افتتاح فرع/ الشقه الكائنه بالدور الرابع بالعقار رقم 141 شارع ابطال التحرير بجوار المستشفى العام - 

طريق مصر اسوان دراو - مركز دراو

881 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

اسوان افتتاح فرع/ شقه رقم 2 الكائنه بالدور الول علوي بشارع العمدا بجوار الخبز البلدي التابع للوحده المحليه 

لمركز نصر النوبه - مركز نصر النوبه
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882 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الشرقية افتتاح فرع/ اول شارع القطاع/ المحطه /عمارة بقشيش امام سوبر ماركت محمد حامد وفوق محل عبوده 

للمجوهرات - مركز صان الحجر بالدور الول علوي

883 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

كفر الشيخ افتتاح فرع/ امتداد شارع مركز الشرطه امام حديقة العائلت واعلى معمل تحاليل الفنار - ارض نافع - 

الدور الثاني علوي

884 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

اسوان افتتاح فرع/ طريق مصر/ اسوان الزراعي السريع - عمارة عتيق مسكن - العقبه الجديده - قرية الحجز 

البحري - مركز ادفو

885 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

اسوان افتتاح فرع/ الشقه )يمين السلم( والكائنه بالدور الول علوي والكائن بالعقار الكائن شارع موقف القاليم 

بجوار مطعم الخديوي - ابو الريش قبلي

886 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

اسوان افتتاح فرع/ كامل مسطح الدور الرضي )شقه( والكائن بالعقار الكائن الرمادي قبلي/ قرية الزنيقه بجوار 

مكتب البريد - مركز ادفو

887 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

اسوان افتتاح فرع/ محل تجاري بالدور الرضي والكائن شارع ابطال التحرير بجوار محل باريس 2000 والبنك 

الهلي - اول اسوان

888 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

اسوان افتتاح فرع/ الكائن بالدور الرضي بالعقار الكائن بشارع المطحن خلف بنك التسليف - مركز كوم امبو

889 - شان فودز shane foods شركة سبق قيدها برقم     73756 قيدت فى 12-05-2014 برقم ايداع    

11291وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - القطعة رقم 77 - 

المنطقة الصناعية الثانية

890 - شان فودز shane foods شركة سبق قيدها برقم     73756 قيدت فى 12-05-2014 برقم ايداع    

11291وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - القطعة رقم 46 

بالقطعة رقم 6 - بتجمع الولى الصناعى - ارض المطورين

891 - فريند شيب تريدنج التجارية friend ship trading  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     88226 قيدت 

فى 26-11-2015 برقم ايداع    33956وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان /  7 ش مـــخلص اللفي
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892 - مصر للتأمين التكافلى-ممتلكات ومسئوليات شركة سبق قيدها برقم     107655 قيدت فى 2017-07-19 

برقم ايداع    25480وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح فرع/ الشقه 

رقم )204( بالدور الثاني العلوي الداري بعد الرضي والول التجاري - برج ريتاج الكائن بامتداد شارع د/طلبه 

عويضه - الزقازيق

893 - بتر فلى تكس للصناعة BUTTER FLY TEX FOR INDUSTRY شركة سبق قيدها برقم     

109320 قيدت فى 05-09-2017 برقم ايداع    32262وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية افتتاح فرع/ المنطقه الصناعيه - المنطقه الجنوبيه 6 مليون م2 مجمع )1( قطعه رقم 3 العاشر من 

رمضان

894 - شركه صناعة البلستيكات الهندسيه ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     109720 قيدت فى 2015-04-09 

برقم ايداع    10452وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان الفرع : 

القطع ارقام M26 - M19 - O24 بقطعه الرض رقم 3 بمنطقة التوسعات الشمالية وامتداوها

895 - الفا للنظمة الصناعية)Alpha Industrial System )AIS شركة سبق قيدها برقم     114966 

قيدت فى 31-12-2017 برقم ايداع    53819وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان : قطعة الرض رقم 199 مجاورة الصناعات المتنوعه - حي الصناعي - التجمع الثالث

896 - الفا للنظمة الصناعية)Alpha Industrial System )AIS شركة سبق قيدها برقم     114966 

قيدت فى 31-12-2017 برقم ايداع    53819وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة الغاء الفرع : قطعة الرض رقم 199 مجاورة الصناعات المتنوعه - حي الصناعي - التجمع الثالث

897 - وليد سعيد عبد الحميد العدوى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     115767 قيدت فى 17-01-2018 برقم 

ايداع    2804وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان : القطعة 

رقم 215 بلوك صناعات صغيرة - منطقة صناعيه )ب,ح( - مدينة العبور

898 - شركة الشنب لتكنولوجيا المنتجات السمنتيه وحديد التسليح شركة سبق قيدها برقم     119082 قيدت فى 

22-03-2018 برقم ايداع    13945وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع/4 ناصية عباس الحفناوي - العباسيه

899 - شركة الشنب لتكنولوجيا المنتجات السمنتيه وحديد التسليح شركة سبق قيدها برقم     119082 قيدت فى 

22-03-2018 برقم ايداع    13945وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء الفرع -  25 ش الجناين

900 - ستيل لينك إيچيبت Steel Link Egypt شركة سبق قيدها برقم     122622 قيدت فى 2018-07-03 

برقم ايداع    28420وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - 

218 أ - ش السودان - المهندسين الجيزة وبذلك تم نقل القيد لستثمار اكتوبر

901 - محمد احمد بى ابو دبوس  وشريكه شركة سبق قيدها برقم     125026 قيدت فى 13-09-2018 برقم 

ايداع    38384وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الدور الرضى و الول 

و الثانى من المصنع المقام على قطعة رقم 11 بلوك 20007 المنطقة الصناعية – المتداد الغربى

902 - فنار فودز FANAR FOODS شركة سبق قيدها برقم     126805 قيدت فى 28-10-2018 برقم 

ايداع    45434وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح فرع/ مجمع 

التبريد - مرغم - قسم العامريه اول

903 - فنار فودز FANAR FOODS شركة سبق قيدها برقم     126805 قيدت فى 28-10-2018 برقم 

ايداع    45434وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح فرع/ ناصية 

السفاينه - مركز طوخ
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904 - كاسيل فير للصناعات السمنتية و الخرسانة Castle Fair شركة سبق قيدها برقم     137136 قيدت 

فى 08-07-2019 برقم ايداع    28181وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا 

تعديل العنوان :  شقة بقرية الخوالد – ابو تشت – قنا وبذلك يتم نقل القيد الي استثمار قنا

905 - دريم تيم دايفرز لقامة وتشغيل مراكز الغوص Dream Team Divers شركة سبق قيدها برقم     

141133 قيدت فى 17-10-2019 برقم ايداع    43776وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة البحر الحمر تصحيح الخطأ المادى بعنوان الفرع ليصبح - مركز غوص دريم تيم دايفرز - فمدق ثرى 

كورنز ريحانة - الجونة - الغردقه

906 - دريم تيم دايفرز لقامة وتشغيل مراكز الغوص Dream Team Divers شركة سبق قيدها برقم     

141133 قيدت فى 17-10-2019 برقم ايداع    43776وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة البحر الحمر الغاء الفرع - فندق كوكس كلوب الكائن بمنطقه الجونه -

907 - مكى للمبانى الحديثة شركة سبق قيدها برقم     141581 قيدت فى 28-10-2019 برقم ايداع    45371

وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 109 وحدة رقم 3 الدور 

الول – النرجس 4 – التجمع الخامس – القاهرة الجديدة

908 - ثرى ام للنقل 3M شركة سبق قيدها برقم     146125 قيدت فى 29-01-2020 برقم ايداع    4376وفى 

تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : الدور الول رقم 101 - 17 ب 

- شارع بيتشو امريكان - زهراء المعادى - البساتين

909 - لى ديسونسLIS DECENCE  ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     151480 قيدت فى 

26-07-2020 برقم ايداع    22780وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

اغلق الفرع - الكائن في/ محل رقم 2 بالدور الثاني بعد الرضي- الحرية مول- شارع الهرام

910 - لى ديسونسLIS DECENCE  ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     151480 قيدت فى 

26-07-2020 برقم ايداع    22780وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع/ 6 شارع عباس حلمي - مصر الجديده

911 - ميتال ستوك لتشغيل وطلء المعادن Metal Stock شركة سبق قيدها برقم     159278 قيدت فى 

24-12-2020 برقم ايداع    49728وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان : 5 شارع مستشفى الدكتور نصيف - طريق اللفية اجهور الكبرى - طوخ

912 - زوكا للمقاولت العامة  Zoka Construction شركة سبق قيدها برقم     160827 قيدت فى 

26-01-2021 برقم ايداع    4027وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل 

العنوان - الحى الول - مجاورة 4 - عمارة739- 6اكتوبر - الجيزة - وبذلك ينقل الي استثمار اكتوبر

913 - الختيار الول لتقنية المعلومات First Choice Information Technology Company شركة 

سبق قيدها برقم     160851 قيدت فى 26-01-2021 برقم ايداع    4051وفى تاريخ  19-02-2023   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ شقه رقم 12 بالدور التاسع في العقار رقم 17 شارع دار الدفاع 

الجوي التابع لقسم شرطة مدينة نصر اول

RUVALUE Design ,advertising 914 - روفاليو للتصميم و العلن والنشر المتخصص

and specialized publishing                   شركة سبق قيدها برقم     161621 قيدت فى 

11-02-2021 برقم ايداع    6832وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل 

العنوان : برج ايليت الدارية - زهراء المعادى - مكتب 3 - الدور 4 - المعادى
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915 - النخبه لصناعه الجهزه الكهربائيه ومستحضرات التجميل Elite شركة سبق قيدها برقم     170637 

قيدت فى 16-08-2021 برقم ايداع    37297وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية افتتاح فرع/ المحل التجاري رقم 28 الكائن بالعقار رقم 28 شارع الشهيد مصطفى حافظ - بالطابق 

الرضي - قسم المنشيه

916 - مصر المتكاملة للستشارات شركة سبق قيدها برقم     175821 قيدت فى 14-11-2021 برقم ايداع    

54164وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح فرع/ المصنع بالقطعه رقم 

171 - المنطقه الجنوبيه 6 مليون متر 2 العاشر من رمضان

917 - مصر المتكاملة للستشارات شركة سبق قيدها برقم     175821 قيدت فى 14-11-2021 برقم ايداع    

54164وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الشقة رقم 5 - 

الدور التاسع - العقار رقم 6 - ش طه حسين - قسم النزهة الجديدة

918 - جلورى لداره الفنادق شركة سبق قيدها برقم     177544 قيدت فى 09-12-2021 برقم ايداع    

59754وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة جنوب سيناء افتتاح فرع/ عنوان 36 

هضبه ام السيد-شرم الشيخ- فندق الخان EL KHAN - لشركة جلوري لدارة الفنادق

919 - مصطفى فاروق محمود على و محمد فاروق محمود على شركة سبق قيدها برقم     177636 قيدت فى 

12-12-2021 برقم ايداع    60036وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - الكائن سابقا حوش التموين رقم 11869 وحاليا - ضمن القطعه رقم d/588 والمنطقه الصناعيه - 

شق الثعبان - طره - المعادى- القاهره .

920 - فل فينجيرز للمطاعم والكافيهاتFull Fingers شركة سبق قيدها برقم     178175 قيدت فى 

20-12-2021 برقم ايداع    61915وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء الفرع :  كشك ستيل استراكتشر - بمشروع مول وان جولدن سكوير - نهاية شارع التسعين - ميدان النافورة - 

بجوار نادي رويال

921 - اية كية اند اتش للستشارات الهندسية AK&H Engineering Consultants شركة سبق قيدها برقم     

180378 قيدت فى 26-01-2022 برقم ايداع    5078وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - 44 ش احمد محمد ابراهيم من ش عباس العقاد - المنطقة الثامنة

922 - جاليريا كيتشنز ارت للصناعات الخشبية Gallerya Kitchens Art شركة سبق قيدها برقم     

184756 قيدت فى 13-04-2022 برقم ايداع    22975وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القليوبية تعديل العنوان ليصبح : كامل المصنع المقام على قطعة رقم )18( بلوك )13013( المنطقة 

الصناعية الولى

923 - سينابس فارم للصناعات الدوائية والمكملت الغذائية Synapse Pharm شركة سبق قيدها برقم     

185953 قيدت فى 21-04-2022 برقم ايداع    25343وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان : شقه رقم 1207 بالدور الثاني عشر فوق الرضي بالعقار رقم 12 الكائن الفريق 

محمود شكري - كوبري القبة الوايلى القاهرة

924 - ريتش كيميكالز Rich Chemicals شركة سبق قيدها برقم     198639 قيدت فى 2022-12-08 

برقم ايداع    83204وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان : 

قطعه ارض رقم ) 20 ( بلوك ) C6 (  بقطعه الرض رقم ) 5 ( – مدينه السادات

925 - انجاز للصناعات الغذائية Injaz Food Industries Company (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم     

199998 قيدت فى 22-03-2022 برقم ايداع    1372وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية افتتاح فرع // مصنع جديد للشركة بالمنطقة الصناعية ببساتين السماعيلية طريق مطار انشاص 

القطعة 9 ضمن المسلسل 1 بالمنطقة 12
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926 - انترناشيونال جروب للصناعات الكيماوية والسمده الزراعية شركة سبق قيدها برقم     202856 قيدت 

فى 21-01-2021 برقم ايداع    500وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 

افتتاح فرع/ قطعه 74 محور المنطقه الصناعيه السابعه - مدينة السادات

927 - تالنت نافيجيتور  Talent Navigator شركة سبق قيدها برقم     203412 قيدت فى 2020-07-21 

برقم ايداع    3138وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة حجره بالدور 11 برج 

4  بافاريا تاون – قطعة 10أ منطقة استثمار القطامية – الطريق الدائري وذلك يتم نقل القيد الى استثمار القاهرة

928 - بوديو ميديا للنتاج الفني والتوزيع Podu Media شركة سبق قيدها برقم     203414 قيدت فى 

10-01-2019 برقم ايداع    211وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح 

وحدة ادارية 230 بمبني الحرم اليوناني  الكائن في 171 شارع التحرير - باب اللوق  وبذلك يتم نقل مقر القيد

929 - شركه فيرست باور شركة سبق قيدها برقم     295336 قيدت فى 23-11-1996 برقم ايداع    21259

وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 12 عمارات رامو - ش 

عمر بن الخطاب

930 - شركه الدلتا مصر للستثمار الزراعي والنتاج الحيواني شركة سبق قيدها برقم     3138 قيدت فى 

23-05-1998 برقم ايداع    447وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل 

العنوان : بالقطعة رقم 74 رمزي زمام الخطاطبة مركز السادات -

931 - شركة طيبة للتجارة والتوكيلت والتنمية الزراعية شركة سبق قيدها برقم     9976 قيدت فى 

23-06-2003 برقم ايداع    3020وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية 

اغلق الفرع - السماعيلية - القنطرة شرق - جلبانه - اول طريق العريش

932 - الشركه الدوليه للخدمات البريديه) ايجي سيرف ( شركة سبق قيدها برقم     10751 قيدت فى 

14-01-2004 برقم ايداع    236وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل 

عنوان الفرع - الهرم  : 50 برج الوفاء شارع المستشفى ناصية شارع جامع السنية الكوم الخضر

933 - الشركه الدوليه للخدمات البريديه) ايجي سيرف ( شركة سبق قيدها برقم     10751 قيدت فى 

14-01-2004 برقم ايداع    236وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا تعديل 

عنوان الفرع - قنا  : شارع الشيخ يونس متفرع من شارع الشنهورية

934 - الشركه الدوليه للخدمات البريديه) ايجي سيرف ( شركة سبق قيدها برقم     10751 قيدت فى 

14-01-2004 برقم ايداع    236وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل 

عنوان الفرع - طنطا : 6 شارع المأذون خلف مدربة الزراعة قسم ثانى طنطا

935 - الشركه الدوليه للخدمات البريديه) ايجي سيرف ( شركة سبق قيدها برقم     10751 قيدت فى 

14-01-2004 برقم ايداع    236وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تعديل عنوان الفرع - سيدى بشر : 25 شارع خالد بن الوليد سيدى بشر

936 - الشركه الدوليه للخدمات البريديه) ايجي سيرف ( شركة سبق قيدها برقم     10751 قيدت فى 

14-01-2004 برقم ايداع    236وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل 

عنوان الفرع - الزقازيق :  الشقة رقم 1-2 الدور الثانى علوى ش الشهيد علوى قنصوة برج عليوة قسم النحال

937 - الشركه الدوليه للخدمات البريديه) ايجي سيرف ( شركة سبق قيدها برقم     10751 قيدت فى 

14-01-2004 برقم ايداع    236وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل 

عنوان الفرع - المعادى :   2شارع مصر حلوان الزراعى
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938 - الشركه الدوليه للخدمات البريديه) ايجي سيرف ( شركة سبق قيدها برقم     10751 قيدت فى 

14-01-2004 برقم ايداع    236وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل 

شبين الكوم : 54 شارع مصطفى كامل عنوان الفرع - 

939 - الشركه الدوليه للخدمات البريديه) ايجي سيرف ( شركة سبق قيدها برقم     10751 قيدت فى 

14-01-2004 برقم ايداع    236وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية 

تعديل عنوان الفرع السماعلية:  ارض الجمعيات بلوك 57 بجوار مسجد الصابرين السماعلية

940 - سبترانترناشيونال مصر للتجاره شركة سبق قيدها برقم     16535 قيدت فى 12-10-2005 برقم ايداع    

14366وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ شقه بالدور الول 

بالعقار رقم 13 الكائن في شارع خالد بن الوليد - مساكن شيراتون

941 - سبترانترناشيونال مصر للتجاره شركة سبق قيدها برقم     16535 قيدت فى 12-10-2005 برقم ايداع    

14366وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة خذف الفرع - مربع 1154 قطعة 

10 - قسم النزهة - شيراتون هليوبوبلس

942 - العالمية للصناعات المعدنية ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     34293 قيدت فى 20-08-2008 برقم 

ايداع    18335وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق فرع/ القطعه رقم 

141 - مجمع صناعي CPC الصناعي بالتوسعات الشماليه وامتدادها - مدينة السادس من اكتوبر

943 - العالمية للصناعات المعدنية ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     34293 قيدت فى 20-08-2008 برقم 

ايداع    18335وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان : القطعه 

رقم 141 - مجمع صناعي CPC الصناعي بالتوسعات الشماليه وامتدادها - مدينة السادس من اكتوبر

agriculture investment and  ) 944 - شركة الستثمارات والتنمية الزراعية ) مزيد

development.co . mazeed ش . م . م شركة سبق قيدها برقم     37628 قيدت فى 2009-03-15 

برقم ايداع    5238وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا افتتاح فرع قطعة 

الرض الكائنة في الصحراوى الغربى

945 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القليوبية افتتاح فرع/ 1 ش الفلفل امام ش المدرسه الجبل الصفر - الخانكه

946 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

اسوان افتتاح فرع/ العقار الكائن قرية ماريا طريق مصر اسوان السريع/ تبعد عن بنك مصر 700متر - كلبشه - 

مركز نصر النوبه

947 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

اسوان افتتاح فرع/ ش العمدا بجوار المخبز البلدي التابع للوحده المحليه لمركز نصر النوبه الشقه رقم 3 - مركز 

نصر النوبه

948 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

اسوان افتتاح فرع/ العقار رقم 34 شارع 6 بعد نقطة الشرطه - بلنه اول
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949 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

اسوان افتتاح فرع/ الكائن شارع العروبه بجوار البوسطه القديمه - دراو

950 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القصر افتتاح فرع/ الشقه الكائنه بالدور الول والكائنه )قريه العشى( بجوار الكوبري الرئيسي نجع الحمامصه 

بجوار صيدلية الدكتوره/ منى سيد - مركز الزينيه

951 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القصر افتتاح فرع/ الكائن شارع المحطه بجوار عيادة د/ رجب علي امين محمود للنساء والتوليد/ الطود غرب/ 

نجع الدار - العديسات بحري - ارمنت شرق - مركز القصر

952 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القصر افتتاح فرع/ الشقه يمين السلم والكائنه بالدور الول علوي بالعقار الكائن بشارع مستشفى ارمنت الجديده - 

اعلى توكيل جي ال سي للبويات - مركز ارمنت

953 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

البحر الحمر افتتاح فرع/ المحل )بابين/ احدهما على الواجهه والخر على الشارع الجانبي بجوار مدخل العقار/ 

كوحده واحده( والكائن بالدور الرضي/ شارع ناصرالرئيسي بجوار توكيل زهران وامام توكيل غبور للصيانه - 

مدينة الغردقه

954 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة افتتاح فرع/ الشقه رقم )7( والكائنه بالدور الثاني فوق الرضي والكائن بالعقار الكائن شارع 9 بالقطعه رقم 

8913 منطقة )جنوب س( بالهضبه العليا )المقطم( بجوار جزارة حسني - قسم الخليفه

955 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الغربية افتتاح فرع/ عمارات رياض طريق مصر اسكندرية الزراعي بجوار طنطا اسكان بجوار موقف سوق 

الجمله - طنطا

956 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة افتتاح فرع/ ش سيد حنفي من ش الفيوم - الدور الثالث علوي - دار السلم - البساتين

957 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة افتتاح فرع/ 263 ش احمد زكي - فايده كامل - دار السلم

958 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة افتتاح فرع/ 60 شارع الحجاز - مصر الجديده
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959 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة افتتاح فرع/ الشقه رقم 5 الكائنه بالدور الثاني بعد الرضي بالعقار رقم 18 شارع جمال عبدالناصر بجوار 

مسجد الهدى - حدائق حلوان

960 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القليوبية افتتاح فرع/ الشقه بالدور الول علوي والكائنه بالعقار بشارع صلح سالم بجوار محكمة طوخ وبجوار 

السنترال - مركز طوخ

961 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القليوبية افتتاح فرع/ كاملل مسطح كوحده واحده بسلم داخلي )الميزان الرضي: عباره عن بدروم ومحلين كوحده 

واحده/ والميزان العلوي: عباره عن محلين بحمام/ كوحده واحده( والكائن في شارع الشهداء امام مدرسة السلم 

البتدائيه مركز كفر شكر

962 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القليوبية افتتاح فرع/ 116 شارع 15 مايو )الشارع الجديد( وامام حي شرق شبرا الخيمه ثان بالدور الول علوي - 

بهتيم - شبرا الخيمه ثان

963 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القليوبية افتتاح فرع/ الشقه اعلى كامل الدور الثاني علوي الكائنه بالعقار بشارع الثلثين تقاطع شارع سمير الشامي 

- مدخل 2 - برج العثيمي - تقسيم مدينة السلم - مركز قليوب

964 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الدقهلية افتتاح فرع/ شارع عزبة حافظ حي السكندرانيه الجديده طريق الجماليه السكندرانيه بجوار توكيل كابسي 

- الجماليه

965 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

سوهاج افتتاح فرع/ الشقه الكائنه بالدور الثالث والكائن بالعقار الكائن بشارع ناصر الزراعي غرب مجلس المدينه 

فوق شركة مياه الشرب - مركز اخميم

966 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

سوهاج افتتاح فرع/ الشقه )مدخل خاص( والكائنه بالدور الول علوي والكائن بالعقار الكائن بشارع الحريه بجوار 

صيدلية فادي وامام سكة حديد محطة المنشأه

967 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

سوهاج افتتاح فرع/ العقار الكائن مدخل جهينه القبلي برج الحاج/ فايق الجمل/ الدور الثالث - ميدان الشهداء - 

صليبة عبدربه - مركز جهينه
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968 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الدقهلية افتتاح فرع/ الدور الول علوي - العقار الكائن بشارع مجلس المدينه - برج عبدالعزيز - مركز دكرنس

969 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الدقهلية افتتاح فرع/ الدور الول ارضي - حي الريس مسلم بجوار محل وائل لكسسوار الموتيسكل والتوكتوك - 

طريق دماص - سنفا - ميت غمر

970 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة افتتاح فرع/ الشقه )رقم 13/ يمين السلم/ باب زجاج( والكائنه بالدور الثالث والكائن بالعقار رقم 1 شارع 

جامعة الدول العربيه - ميدان سفنكس - قسم العجوزه

971 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة افتتاح فرع/ الشقه الكائنه على كامل مسطح الدور الثالث بعد الرضي والكائنه بالعقار الكائن كوبري 

الخصاص امام المسجد الشرقي - الخصاص - مركز الصف

972 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الدقهلية افتتاح فرع/ نوسا الغيط/ الطريق العمومي امام مسجد الشيخ السعيد - اجا

973 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة افتتاح/ شقتين وحده واحده والكائنتين بالدور الثالث بشارع شكري القواتلي امام مزلقان السكه الحديد ومكتب 

البريد عمارة ابو عطيه - العياط شرق

974 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة افتتاح فرع/ شقتين )يسار السلم( كوحده واحده الكائنه بالدور الول علوي بالعقار رقم 4 شارع ترعة 

المنصوريه امام قهوة العرب - موقف العربي - برطس - مركز اوسيم

975 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة افتتاح فرع/ الكائن بالدور الرضي بالعقار رقم 9 شارع عدوي سليم )شارع الزهراء( العمرانيه الغربيه

976 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الدقهلية افتتاح فرع/ الشقه رقم 4 الكائنه بالدور الثاني علوي بشارع علي مبارك اعلى شركة بيع المصنوعات - 

مركز منية النصر

977 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الشرقية افتتاح فرع/ المحل الكائن الطريق العمومي بحر البقر بجوار شركة المجد للسمده ومنزل السيد عباس 

المحامي - مركز الحسينيه
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978 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الشرقية افتتاح فرع/ الشقه علي كامل مساحة الدور الول علوي والكائنه بالعقار رقم 7 شارع المدير - حي الزهور 

- منشية اباظه - الزقازيق اول

1003 - تك تا ون Tech Town شركة سبق قيدها برقم     146859 قيدت فى 12-02-2020 برقم ايداع    

7006وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : شقة رقم 1 بالدور 

الرضي عقار رقم 64 شارع جمال الدين دويدار -

979 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

البحيرة افتتاح فرع/الشقه )رقم3/يمين/الشارع العمومي( والكائنه بالدور الثاني علوي والكائن بالعقار الكائن شارع 

عبدالسلم عارف امام بنك السكندريه والموقف القديم- برج/ قصر العز - مركز رشيد

980 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

البحيرة افتتاح فرع/ يمين السلم بالدور الثاني علوي بالعقار بشارع الجمهوريه امام مركز شرطة حوش عيسى 

وبجوار المستشفى العام والمطافئ - مركز حوش عيسى

981 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة افتتاح فرع/ )سندره/ يسار مدخل العقار( الكائن بالدور الرضي والكائن بالعقار رقم 72 شارع القصر -

المنيره الغربيه - امبابه

982 - الشركة المصرية السعودية لثاثات اللومنيوم ايه سى بى ديزاين ACP Design شركة سبق قيدها برقم     

83657 قيدت فى 03-06-2015 برقم ايداع    16051وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح فرع : قطعة رقم 150 بالمنطقة الصناعية  الولى - مدينة بدر

983 - الشركة المصرية السعودية لثاثات اللومنيوم ايه سى بى ديزاين ACP Design شركة سبق قيدها برقم     

83657 قيدت فى 03-06-2015 برقم ايداع    16051وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة الغاء الفرع : 16 بالمنطقه المخازن )شباب( - مدينه 6 أكتوبر - محافظه الجيزه

984 - الشركة المصرية السعودية لثاثات اللومنيوم ايه سى بى ديزاين ACP Design شركة سبق قيدها برقم     

83657 قيدت فى 03-06-2015 برقم ايداع    16051وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة الغاء الفرع : قطعه رقم 133 بالمنطقه الحرفيه الولي - مدينه بدر - القاهره

985 - الشركة المصرية السعودية لثاثات اللومنيوم ايه سى بى ديزاين ACP Design شركة سبق قيدها برقم     

83657 قيدت فى 03-06-2015 برقم ايداع    16051وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة الغاء الفرع : قطعه 4 المنطقه الصناعيه الحرفيه الولي - مدينه بدر - القاهره

986 - المصرية السعودية لثاثات اللومنيوم ايه سى بى ديزاين شركة سبق قيدها برقم     83657 قيدت فى 

14-06-2018 برقم ايداع    1758075وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

الغاء الفرع

987 - الشركة المصرية السعودية لثاثات اللومنيوم ايه سى بى ديزاين ACP Design شركة سبق قيدها برقم     

83657 قيدت فى 17-07-2017 برقم ايداع    25135وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة الغاء الفرع
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988 - كيه . أم . أس . أم  لتجارة وتصنيع المعادن والتصدير k.M.S.M شركة سبق قيدها برقم     84027 

قيدت فى 15-06-2015 برقم ايداع    17419وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة افتتاح فرع/ قطعه رقم )4( ص )5( المنطقه الصناعيه - القطاميه - القاهره الجديده

989 - احمد عبد المنعم الصادق و شريكة شركة سبق قيدها برقم     87173 قيدت فى 22-10-2015 برقم ايداع    

30022وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : وحدة رقم 4 

بالعقار رقم 7 بكمبوند الحياة دجل - زهراء المعادي

990 - مصر للتأمين التكافلى-ممتلكات ومسئوليات شركة سبق قيدها برقم     107655 قيدت فى 2018-01-01 

برقم ايداع    1757814وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

991 - مصر للتأمين التكافلى-ممتلكات ومسئوليات شركة سبق قيدها برقم     107655 قيدت فى 2017-07-19 

برقم ايداع    25480وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء فرع فرع - 17 

ش قصر النيل- عابدين -

992 - سولكس للتطوير الرقمى Solex شركة سبق قيدها برقم     117938 قيدت فى 01-03-2018 برقم 

ايداع    10197وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح : 

عقار رقم 16 شارع 208 دجله

993 - شركة لروز للعطور  LA ROSE PERFUME شركة سبق قيدها برقم     121515 قيدت فى 

27-05-2018 برقم ايداع    23440وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع/ كشك رقم FFKK80 - بمول كايرو فستيفال سيتي - التجمع الخامس - القاهره الجديده

994 - شركة لروز للعطور  LA ROSE PERFUME شركة سبق قيدها برقم     121515 قيدت فى 

27-05-2018 برقم ايداع    23440وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع/ كشك رقم SFKK19 - بمول كايرو فستيفال سيتي - التجمع الخامس - القاهره الجديده

995 - لوكس شوز )lox shoes( شركة سبق قيدها برقم     131653 قيدت فى 19-02-2019 برقم ايداع    

7993وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان - المصنع الكائن 

علي القطعة رقم 178 بلوك الصناعات الصغيرة المنطقة الصناعية ب , ج

996 - كاسيل للتنمية العمرانية CRED )ش.م.م( شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقا لحكام القانون المصرى 

شركة سبق قيدها برقم     138095 قيدت فى 31-07-2019 برقم ايداع    32122وفى تاريخ  2023-02-20   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الوحده رقم 312 بالدور الول فوق الرضى ) مبنى 3 ( - ) أركان - 1 ( 

محور كريزى ووتر - مدخل زايد "2"

997 - ناجح عبدا معتمد محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     138406 قيدت فى 08-08-2019 برقم 

ايداع    33450وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : قطعه 

D / 563  – شق الثعبان – طره

998 - فرست جرين لتنمية الثروة الحيوانية والستثمار الزراعي  - لتصبح شركة مساهمة مصرية خاضعة لحكام 

القانون 72لسنة 2017 شركة سبق قيدها برقم     138563 قيدت فى 19-08-2019 برقم ايداع    33939وفى 

تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا افتتاح فرع/ ممارسة نشاط الستصلح الزراعي 

والحيواني والداجني: قطعة الرض البالغ مساحتها 2846.77 فدان بمنطقة امتداد غرب المنيا ضمن اراضي 

مشروع استصلح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان

999 - احمد ابو سريع احمد على وشركاه شركة سبق قيدها برقم     146385 قيدت فى 04-02-2020 برقم 

ايداع    5353وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع اداري/ 69د 

جاردنيا - حدائق الهرام
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1000 - احمد ابو سريع احمد على وشركاه شركة سبق قيدها برقم     146385 قيدت فى 04-02-2020 برقم 

ايداع    5353وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان : 

مبنى مصنع مقام على القطعة رقم )بدون / 9( _ امتداد المنطقة الصناعية الرابعة

1001 - احمد ابو سريع احمد على وشركاه شركة سبق قيدها برقم     146385 قيدت فى 04-02-2020 برقم 

ايداع    5353وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية الغاء الفرع : 

مبنى مصنع مقام على القطعة رقم )بدون / 9( _ امتداد المنطقة الصناعية الرابعة

1002 - تك تا ون Tech Town شركة سبق قيدها برقم     146859 قيدت فى 12-02-2020 برقم ايداع    

7006وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ 18 شارع فؤاد 

البرواني - مدينة نصر

1004 - عمرو عبد العزيز عبد الفتاح عطايا وشركائة شركة سبق قيدها برقم     151013 قيدت فى 

14-07-2020 برقم ايداع    20979وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع/ الكائن في التجمع الول - المجاوره الثانيه - قطعه 31 - القاهره الجديده

1005 - كازازيان شركة سبق قيدها برقم     155643 قيدت فى 18-10-2020 برقم ايداع    37077وفى 

تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - كبماوند سوديك - الوحدة رقم 4 

/ 2 / 4 مبنى4 ادارى بوابة رقم 9 - شارع التسعين الجنوبى بعد الجامعة المريكية - التجمع الخامس - القاهرة 

الجديدة - القاهرة

1006 - سيرفكوال للدعايه والعلن والتوريدات العمومية Servqual شركة سبق قيدها برقم     157524 

قيدت فى 29-11-2020 برقم ايداع    44524وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان - 61 شارع العباسية - قسم الوايلى

SUPER SPEED FOR CUSTOMS  1007 - سوبر سبيد سيرفيسز للخدمات الجمركية

SERVICES شركة سبق قيدها برقم     157863 قيدت فى 03-12-2020 برقم ايداع    45389وفى تاريخ  

20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة 2 - الدور الرضى - عقار 9 - 

ش الشيخ على محمود - النزهة

1008 - الكسير للتوريدات Alexir شركة سبق قيدها برقم     158529 قيدت فى 13-12-2020 برقم ايداع    

the ( 47154وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع/ في مبنى

lane( بمنتجع بالم فالي - التوسعات الشرقيه - مدينة 6 اكتوبر

1009 - محمد محمود احمد حميدو وشريكه شركة سبق قيدها برقم     158774 قيدت فى 16-12-2020 برقم 

ايداع    47987وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان :81 شارع 

محمد مقلد متفرع من شارع ياسين راغب-مدينه نصر-القاهره

1010 - تيم كير للرعاية الصحية شركة سبق قيدها برقم     159418 قيدت فى 28-12-2020 برقم ايداع    

50258وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع 42 حاليا 48 سابقا – 

مستشفي المقريزي التخصصي – شارع منشية البكري

1011 - جرين فاليو للتشكيل المعمارى شركة سبق قيدها برقم     163386 قيدت فى 15-03-2021 برقم ايداع    

12386وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية اغلق الفرع -  عقار رقم 2 

شارع النرش من الشارع الجديد - الباجور - المنوفية
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1012 - امونتكس للتجارة والتوريدات 

Amontex شركة سبق قيدها برقم     165262 قيدت فى 20-04-2021 برقم ايداع    18794وفى تاريخ  

20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ الوحده رقم c2-26 الدور الول - سيتي 

سنتر الماظه الكائن في 296-295 حي الملتقى العربي - طريق القاهره السويس - شيراتون

1013 - ذا زى لدارة الندية )داينامو( The Z Clubs Management)Dynamo( شركة سبق قيدها برقم     

165971 قيدت فى 11-05-2021 برقم ايداع    21481وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح : مكتب رقم )b1( و )b1- 01- 07(, مشروع ويست مارك- 1 - الحي 

السابع - التوسعات الشرقية

TARGET POTENTIAL شركة سبق قيدها برقم     166054 قيدت فى  1014 - تارجيت بوتنشل 

17-05-2021 برقم ايداع    21632وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

اضافة فرع رقم 8 )فرع( الرض المملوكة للهيئة العامة للطرق والكباري الكائنة بالطريق الدائري وفي الشريحة 

المحصورة بين الطريق الداعم والطريق الرئيسي اتجاه من كوبري المشير الى المعادي بمساحة )100000متر 

مسطح( فقط مائة الف متر مسطح ل غير.

1015 - توكلنا لدارة وتشغيل المطاعم والكافيهات شركة سبق قيدها برقم     168703 قيدت فى 2021-07-11 

برقم ايداع    31753وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ 1 شارع 

عبدالحميد بدوي - اسفل كوبري نادي الشمس - قسم النزهه

1016 - عدد مصر للتجارة والتوريدات EDAD MISR شركة سبق قيدها برقم     173022 قيدت فى 

26-09-2021 برقم ايداع    44982وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

افتتاح فرع/ المحل رقم 7 المشروع الستثماري رقم 2 عماره 3 مركز المدينه - الردنيه العاشر من رمضان

1017 - هاى سبيد للبرمجيات High Speed For Software Technology شركة سبق قيدها برقم     

176988 قيدت فى 30-11-2021 برقم ايداع    57788وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة المنوفية تعديل العنوان - عمارة 2 - شارع جمال عبدالناصر البحرى - برج الطيبات - امام نادى الغزل - 

شبين الكوم

1018 - الصبار لتكنولوجيا المعلومات 

AL SABBAR FOR INFORMATION TECHNOLOGY شركة سبق قيدها برقم     182548 

قيدت فى 02-03-2022 برقم ايداع    13537وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان : الوحده )L13( رقم )53( مول كاتيل خلف المحكمه  التجمع الخامس

1019 - شركة رويال ناتس للمواد الغذائيهROYAL NUTS شركة سبق قيدها برقم     182881 قيدت فى 

09-03-2022 برقم ايداع    14876وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

افتتاح فرع/ الوحده التجاريه )كشك( الكائن في المول التجاري )بلزا اسبانيا( والكائن في مدينة الشيخ زايد

1020 - شركة رويال ناتس للمواد الغذائيهROYAL NUTS شركة سبق قيدها برقم     182881 قيدت فى 

09-03-2022 برقم ايداع    14876وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

افتتاح فرع/ محل تجاري 105 ب مدينة بيتكو بالعقار رقم 32 شارع الهرم - بجوار جامع الصباح

1021 - هابينس لمستحضرات التجميل شركة سبق قيدها برقم     184808 قيدت فى 14-04-2022 برقم ايداع    

23617وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح فرع/ عنبر مستأجر من 

شركة رمسس للصناعة والتوزيع اسفل الرضي بمساحة 2000م2 الكائن في القطع رقم 11+جزء من 10 -10 

ب بلوك 13020 المنطقه الصناعيه الولى - بمدينة العبور
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1022 - ديمورا للتجاره Damura شركة سبق قيدها برقم     191940 قيدت فى 24-08-2022 برقم ايداع    

53416وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عقار رقم 15 - شقه 4 – الدور 

الثالث فوق الرضى – شارع شهاب الدين ناصيه محمد على البقلى من شارع عبالعزيز فهمى – مصر الجديده

1023 - فى ياه للستيراد و التصدير V yeah import and export شركة سبق قيدها برقم     194412 

قيدت فى 29-09-2022 برقم ايداع    63347وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان - 67 عمارات امتداد المل

1024 - إنترأكت للبرمجيات INTERACT       FOR       SOFTWARE شركة سبق قيدها برقم     

203415 قيدت فى 28-03-2019 برقم ايداع    1837وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة شقة رقم 5 بالدور الثاني فوق الرضي في العقار رقم 9 شارع 153 وذلك يتم نقل القيد

1025 - شركه الزهراء للستثمار والتنميه العقاريه شركة سبق قيدها برقم     9385 قيدت فى 2002-12-31 

برقم ايداع    6132وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان -  18 

شارع البطل محمد حسن الرزاز )نوال سابقا( العجوزة – الجيزة

 FASHMORE EGYPT IMPORT & EXPORT 1026 - فاشمور ايجيبت للستيراد والتصدير

شركة سبق قيدها برقم     18429 قيدت فى 12-04-2006 برقم ايداع    4860وفى تاريخ  2023-02-21   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 18 شارع ابن النفيس - بالدور الرضى - مدينة نصر

1027 - التربى للصناعات الحديدية ) جمال نصر مصطفى التربى وشريكته ( شركة سبق قيدها برقم     

25377 قيدت فى 27-06-2007 برقم ايداع    12333وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة شقة رقم 6 الدور شمال المدخل بالعقار 

رقم 192 يالقرية السياحية السادسة – 6 اكتوبر – الجيزة

1028 - التربى للصناعات الحديدية ) جمال نصر مصطفى التربى وشريكته ( شركة سبق قيدها برقم     

25377 قيدت فى 27-06-2007 برقم ايداع    12333وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة افتتاح فرع عرب ابو ساعد خارج زمام التبين

1029 - العالمية جروب للستيراد والصيانة والتوكيلت التجارية)ش.م.م.( شركة سبق قيدها برقم     26864 

قيدت فى 18-06-2009 برقم ايداع    12671وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة الغاء فرع 119 شارع احمد عبد ا - التجاريين - جسر السويس - السلم

1030 - العالمية جروب للستيراد والصيانة والتوكيلت التجارية)ش.م.م.( شركة سبق قيدها برقم     26864 

قيدت فى 18-06-2009 برقم ايداع    12671وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة الغاء فرع  العقار الكائن في منتجع النخيل - تقسيم جمعية 6 اكتوبر - اول طريق مصر اسماعيلية 

الصحراوي - قطعة رقم )1( عمارة رقم )1( - شقة )103( الدور الول - قسم السلم ثان -

1031 - الشركة العالمية للستيراد والصيانة والتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم     26864 قيدت فى 

20-01-2019 برقم ايداع    1710382وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء فرع

1032 - الشركة العالمية للستيراد والصيانة والتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم     26864 قيدت فى 

26-09-2018 برقم ايداع    1758046وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء فرع

1033 - ميكستا ايجيبت للتنمية العمرانية والفندقية ش م م شركة سبق قيدها برقم     27006 قيدت فى 

03-09-2007 برقم ايداع    18239وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء 

الفرع : شقة 13 بالعقار رقم 60 شارع جزيرة العرب المهندسين
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1034 - ميكستا ايجيبت للتنمية العمرانية والفندقية ش م م شركة سبق قيدها برقم     27006 قيدت فى 

03-09-2007 برقم ايداع    18239وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل العنوان ليصبح : 60 شارع جزيرة العرب المهندسين وبذلك يتم نقل القيد الى استثمار اكتوبر

1035 - التخصصية للمقاولت الكهروميكانيكية ) سيمكو ( ش م م شركة سبق قيدها برقم     30734 قيدت فى 

02-03-2008 برقم ايداع    4452وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل 

العنوان - 42 ب شارع الرياض - الدور الثانى والثالث - شقة 2 , 3 - متفرع من شارع شهاب - المهندسين

1036 - كاميتشيريا فالوتى المحدودة Camiceria Valoti Limited ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     

31499 قيدت فى 06-04-2008 برقم ايداع    7261وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة اصبح المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط قطعة  رقم  ) 143( بمساحة ) 5620 م2 ( بالمنطقة 

الصناعية عرب ابو ساعد

1037 - فود فاكتورى ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     44296 قيدت فى 28-02-2010 برقم ايداع    4300

وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع -  مشروع سيتى بلزا مول 

القطعه 81 نموذج رقم 10 الدور الثالث علوى

1038 - بلنيت نايل كروز شركة سبق قيدها برقم     44410 قيدت فى 04-03-2010 برقم ايداع    4791

وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع  شقة بالدور الرضى – العقار 

رقم 20 شارع طيبة – المهندسين

1039 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة افتتاح فرع/ الشقه )رقم2/ يسار السلم( والكائنه بالدور الرضي بالعقار شارع الجزائر امام كارفور 

اكسبريس - الشطر الثامن - المعادي

1040 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الغربية افتتاح فرع/ محل تجاري )بابين/ كوحده واحده( كائن بالدور الرضي وشقه )البحريه/ يسار السلم( كائنه 

بالدور الول علوي والكائنتين بالعقار شارع 23 يوليو الرئيسي متفرع من حارة حماد وبجوار منزل/ محمد 

العيسوي - مركز بسيون

1041 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الغربية افتتاح فرع/ الكائن بالدور ارضي بشارع محمد بركات امام مدرسة التمريض الكائنه بمستشفى قطور العام - 

قطور

1042 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

المنوفية افتتاح فرع/ الدور الول علوي بعد الميزانين يسار السلم والكائنه بالعقار الكائن الكوادي مدخل البلد موقف 

الكوادي منزل حامد عبدالسلم - مركز اشمون

1043 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

المنوفية افتتاح فرع/ العقار رقم 96 شارع السادات بجوار قاعة جزيرة النخيل - الخطاطبه المحطه - مركز 

السادات
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1044 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة افتتاح فرع/ الشقه الكائنه علي كامل مسطح الدور الول علوي والكائن بالعقار رقم 42 شارع ذو الفقار/ 

برج سما بجوار مسجد الصحابه - حلوان

1045 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة افتتاح فرع/ بالعقار رقم 31 شارع مصنع النسيج من شارع مؤسسة الزكاه امام مستشفى اليوم الواحد - كفر 

الشرفا القبليه - المرج

1046 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة افتتاح فرع/ الدور الثاني بعد الرضي والكائن بالعقار رقم 31 شارع مصنع النسيج من شارع مؤسسه 

الزكاه امام مستشفى اليوم الواحد - كفر الشرفا القبليه -المرج

1047 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

المنوفية افتتاح فرع/ الشقه )يمين السلم( والكائنه بالدور الول علوي بعد الميزانين والكائن بالعقار الكائن شارع 

الروضه )شارع مدرسة الزراعه( امام مدرسة المعارف - منوف

1048 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

المنوفية افتتاح فرع/ الشقه يمين السانسير/ امام السلم بالدور الرابع بالعقار الكائن بشارع عبدالمنعم رياض مع 

شارع مدرسة البنات العداديه - اعلى معمل المختبر - وامام فودافون واورانج/ برج الرضا - مركز بركة السبع

1049 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الغربية افتتاح فرع/ بالدور الثالث علوي والكائن بالعقار الكائن شارع هندسة الري امام المدرسه العداديه بنات 

وبجوار مزلقان المستشفى العام )منطقة السوق( عمارة د/ابتسام - مركز السنطه

1050 - ميكستا ايجيبت للتنمية العمرانية والفندقية ش م م شركة سبق قيدها برقم     71917 قيدت فى 

23-02-2014 برقم ايداع    4408وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الـغـاء 

الـفـرع

1051 - داينامكس للتوزيع  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     73813 قيدت فى 14-05-2014 برقم ايداع    

11514وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/  قبل محطة وقود شل 

اوت النخيل الواقعه جنوب نهاية طريق محور الشهيد ثبل نفق الدائري - القطاميه

1052 - داينامكس للتوزيع  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     73813 قيدت فى 14-05-2014 برقم ايداع    

11514وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ قطعة الرض رقم )

واحد( بمنطقة امتداد المروحه - القطاميه - حي شرق مدينه نصر

1053 - كاروزوس اميريكان كافيه CARUSOS AMERICAN CAFE شركة سبق قيدها برقم     

85760 قيدت فى 30-08-2015 برقم ايداع    24243وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة اغلق الفرع -  وحدة رقم 253 بالسوق التجارى بمدينة الرحاب - القاهرة الجديدة
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1054 - كاروزوس اميريكان كافيه CARUSOS AMERICAN CAFE شركة سبق قيدها برقم     

85760 قيدت فى 30-08-2015 برقم ايداع    24243وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة اغلق الفرع -  

مول العرب وحدة رقم ) GF 15 (  الفوت كورت ) مدينة السادس من اكتوبر (

1055 - كاروزوس اميريكان كافيه CARUSOS AMERICAN CAFE شركة سبق قيدها برقم     

85760 قيدت فى 30-08-2015 برقم ايداع    24243وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة اغلق الفرع - كايرو فستيفال سيتى مول وحده رقم 110- 2 الفوت كورت - التجمع الخامس - 

القاهره الجديده -

1056 - محمد فاتح رشيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     85943 قيدت فى 03-09-2015 برقم ايداع    

24902وفى 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

1057 - محمد فاتح رشيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     85943 قيدت فى 03-09-2015 برقم ايداع    

24902وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع 

المحل رقم 7 بالدور الرضي - بمشروع مركز علي الدين التجاري – منطقة خدمات المجاورة الثالثة – الحي 

الثاني

1058 - لوزينا سويت لقامة وتشغيل مصنع للحلويات والشيكولتة شركة سبق قيدها برقم     90982 قيدت فى 

23-02-2016 برقم ايداع    5937وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل 

العنوان - البدروم والدور الرضى من المصنع المقام على قطعه رقم 493 المنطقه الصناعيه شمال القطامية العين 

السخنه التجمع الثالث القاهرة الجديدة - القاهرة

1059 - ديزيرف للتجارة و التوكيلت )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     98799 قيدت فى 2016-11-10 

برقم ايداع    35089وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 329 - 330شارع 

التسعين الشمالي , تريفيوم سكوير , وحدة رقم 315 , التجمع الخامس

1060 - الهلى للصرافة  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     100623 قيدت فى 03-01-2017 برقم ايداع    

370وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم افتتاح فرع/ الكائن المحل التجاري 

بالعقار الكائن شارع الجمهوريه - برج المراكبي

1061 - الهلى للصرافة  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     100623 قيدت فى 03-01-2017 برقم ايداع    

370وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ الكائن المحل التجاري 

الكائن بالعقار رقم 26 ب عمارة الوموبيليا - شارع شريف

1062 - الهلى للصرافة  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     100623 قيدت فى 03-01-2017 برقم ايداع    

370وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع/ الكائن المحل التجاري 

الكائن بالعقار رقم 3 ميدان 26 يوليو - برج سفنكس - المهندسين

1063 - الهلى للصرافة  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     100623 قيدت فى 03-01-2017 برقم ايداع    

370وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ الكائن المحل التجاري 

رقم 1 ميدان الوبرا

1064 - الهلى للصرافة  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     100623 قيدت فى 03-01-2017 برقم ايداع    

370وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ الكائن المحل رقم 401 

الدور الول الكائن بمشروع المركز العالمي 5 بالتجمع الخامس - القطعه رقم 36
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1065 - الهلى للصرافة  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     100623 قيدت فى 03-01-2017 برقم ايداع    

370وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ المحل التجاري الكائن 

بالعقار رقم 3 شارع وهيب دوس - ميدان المحطه - المعادي

1066 - الهلى للصرافة  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     100623 قيدت فى 03-01-2017 برقم ايداع    

370وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ المحل التجاري بالدور 

الرضي بالعقار رقم 31 مشروع دارنا - القطعه رقم 4 - ارض تقسيم الستثمار - البساتين

1067 - الهلى للصرافة  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     100623 قيدت فى 03-01-2017 برقم ايداع    

370وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ المحل التجاري رقم 6 

بالدور فوق الرضي بالعقار رقم 46 الكائن شارع 77ج - المعادي

1068 - الهلى للصرافة  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     100623 قيدت فى 03-01-2017 برقم ايداع    

370وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع/ المحل التجاري الكائن 

مركز هنيدي مجمع المريكين - 6 اكتوبر

1069 - الهلى للصرافة  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     100623 قيدت فى 03-01-2017 برقم ايداع    

370وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع/ المحل التجاري الكائن 

بالعقار رقم 113 شارع التحرير - ميدان الدقي

1070 - الهلى للصرافة  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     100623 قيدت فى 03-01-2017 برقم ايداع    

370وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع/ المحل التجاري الكائن 

بالمحور المركزي - الداون تاون - الشيخ زايد

1071 - الهلى للصرافة  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     100623 قيدت فى 03-01-2017 برقم ايداع    

370وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع/ المحل التجاري الكائن 

بالعقار رقم 24 شارع دجله تقاطع شارع شهاب - المهندسين

1072 - الهلى للصرافة  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     100623 قيدت فى 03-01-2017 برقم ايداع    

370وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية افتتاح فرع/ مساحة 60 متر2 بالدور 

الرضي الملصقه للبنك الهلي المصري ضمن فرع شركه عمر افندي الكائن بطريق الحريه - بلقاس

1073 - الهلى للصرافة  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     100623 قيدت فى 03-01-2017 برقم ايداع    

370وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح فرع/ الكائن المحل 

التجاري بالعقار رقم 2 شارع مسرح النجوم ويطل على شارع البيطاش - العجمي - الدخيله

1074 - الهلى للصرافة  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     100623 قيدت فى 03-01-2017 برقم ايداع    

370وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم افتتاح فرع/ الكائن مقر فرع البنك 

الهلي المصري القديم الكائن بشارع الجمهوريه بمدينة ابشواي

1075 - الهلى للصرافة  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     100623 قيدت فى 03-01-2017 برقم ايداع    

370وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع/ الكائن المحل التجاري 

رقم 1 بالعقار رقم 16 شارع البحر العظم

1076 - الهلى للصرافة  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     100623 قيدت فى 03-01-2017 برقم ايداع    

370وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر افتتاح فرع/ المحل التجاري 

بالدور الول الكائن بالعقار رقم 285 تقسيم الكوثر - الغردقه
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1077 - المصرية الخليجية للعنايه بالرجال بيوتى سنتر)سعيد ربيع و شركاه( شركة سبق قيدها برقم     

107917 قيدت فى 26-07-2017 برقم ايداع    26398وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة بافتتاح   الفرع الكائن - رقم )1( بالعقار رقم 14 شارع سوريا ناصية شارع الحجاز – المهندسين

1078 - المصرية الخليجية للعنايه بالرجال بيوتى سنتر)سعيد ربيع و شركاه( شركة سبق قيدها برقم     

107917 قيدت فى 26-07-2017 برقم ايداع    26398وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح الفرع الكائن / رقم )1( الكائن مول اوسكار شارع التسعين الشمالى – التجمع الخامس

1079 - السلطان فارما للصناعات الدوائيه شركة سبق قيدها برقم     109354 قيدت فى 06-09-2017 برقم 

ايداع    32391وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الوحدة رقم 2  الكائنة 

بالمبني رقم 6 -  الدور الثالث  - مدينة الشيخ زايد  - ) مشروع ذا وك – بكمبوند بفرلي هيلز ( وذلك يتم نقل القيد

1080 - ماونتن فيو لدارة الندية شركة سبق قيدها برقم     117313 قيدت فى 18-02-2018 برقم ايداع    

8064وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان :- القطعة 183 

القطاع الثاني – مركز المدينة – التجمع الخامس

1081 - شركة الشنب لتكنولجيا المنتجات السمنتيه وحديد التسليح شركة سبق قيدها برقم     119082 قيدت فى 

06-08-2018 برقم ايداع    33485وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء الفرع -  25 ش الجناين

1082 - ال اشرف شاكر شركة سبق قيدها برقم     130614 قيدت فى 28-01-2019 برقم ايداع    4037وفى 

تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - عقار رقم ) ر ( - 176 

جاردينيا 1 - جاردينيا - التجمع الخامس

1083 - جى بى الدولية لستيراد وتجارة وتأجير المعدات G.B شركة سبق قيدها برقم     134698 قيدت فى 

28-04-2019 برقم ايداع    19162وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع اداري/ عماره رقم 25 بنفسج - الدور الول - شقه رقم 3 - 5 بالتجمع الول

1084 - جولدن إس أر GOLDEN S.R شركة سبق قيدها برقم     138030 قيدت فى 30-07-2019 برقم 

ايداع    31916وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اغلق الفرع - للشركة 

بالمبنى المقام على القطعة رقم 9 بلوك 20008 المتداد الغربي  -

1085 - دريم تيم دايفرز لقامة وتشغيل مراكز الغوص شركة سبق قيدها برقم     141133 قيدت فى 

17-08-2021 برقم ايداع    37659وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر 

الحمر الغاء الفرع - فندق كوكس كلوب الكائن بمنطقه الجونه -

1086 - دريم تيم دايفرز لقامة وتشغيل مراكز الغوص Dream Team Divers شركة سبق قيدها برقم     

141133 قيدت فى 24-08-2022 برقم ايداع    53312وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة البحر الحمر تعديل العنوان :مركز غوص دريم تيم ديفرز - فندق ثري كورنز رياحانه - الجونة - الغردقه

1087 - الفريقية لدارة المشروعات شركة سبق قيدها برقم     147293 قيدت فى 20-02-2020 برقم ايداع    

8353وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان :- 18 شارع عبد 

الرحمن صدقي – المنطقة السادسة

1088 - ريفان للستثمار العقارى شركة سبق قيدها برقم     149436 قيدت فى 02-06-2020 برقم ايداع    

15975وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح : وحده رقم 

A3  الدور الثالث - مول كلود ناين - 10أ المستثمرين الشماليه - التجمع الول
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1089 - نوى للستثمار الزراعى شركة سبق قيدها برقم     152464 قيدت فى 18-08-2020 برقم ايداع    

26337وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح : المكتب 

الداري رقم 1 بالعقار رقم 11خ بيفرلي هيلز

1090 - فلت اند فيل للوساطه التجارية FLAT AND VILLA شركة سبق قيدها برقم     153941 قيدت فى 

15-09-2020 برقم ايداع    31251وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل عنوان الشركة :-   الدور الثانى شمال شقة )4(  - عقار )72( – شارع النصر

1091 - اكرم جمال محمد و شريكته شركة سبق قيدها برقم     154358 قيدت فى 23-09-2020 برقم ايداع    

32747وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 36 ش احمد 

فخري الدور الخامس - قسم مدينة نصر اول

1092 - شركة بروجكتا للستشارات المالية ونظم المعلومات PROJECTA CONSULT شركة سبق قيدها 

برقم     155342 قيدت فى 12-10-2020 برقم ايداع    36027وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الغرفة رقم 9 بالدور الثاني بالمبني رقم 67 شارع الحرية - مصر 

الجديدة -

1093 - ذا واى لدارة المولت THE WAY شركة سبق قيدها برقم     162180 قيدت فى 2021-02-22 

برقم ايداع    8680وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان :  مبنى 

ذا واي )م1 ,6,7( )م2 ,3,4,5,م2د1( )5/8( -الحي الثاني – المنطقة الخامسة – التجمع الخامس - القاهرة 

الجديدة

1094 - رزق هوسبيتالتىRizk Hospitality شركة سبق قيدها برقم     162586 قيدت فى 2021-03-02 

برقم ايداع    9896وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع -  المحل 

Lia الكائن بالعقار رقم 10 شارع حسن صادق - مصر الجديدة- القاهرة . مطعم ليا

1095 - تونتي تو للستثمار الرياضي  ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     167619 قيدت فى 2021-06-17 

برقم ايداع    27619وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 

وحدة بالمكتب رقم 503 - الدور الخامس مبنى رقم A10 - مول بايونير بلزا MU23A - محور المل - 

العاصمة الدارية

1096 - نيكيل ستون للتصدير شركة سبق قيدها برقم     177540 قيدت فى 09-12-2021 برقم ايداع    

59750وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة رقم 13 - 

بالعقار رقم 1 / 5 - شارع الجزائر - البساتين

1097 - فيتال نيوترشن إيجيبت 

Vital Nutrition Egypt شركة سبق قيدها برقم     178389 قيدت فى 21-12-2021 برقم ايداع    62654

وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 5 مربع 1153 - ش سيد 

زكريا - شيراتون المطار

1098 - الشموخ للستثمار الزراعى ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     179990 قيدت فى 2022-01-20 

برقم ايداع    3781وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان : وحدة 

رقم 9 المنطقة الثانية عشر

1099 - بيكو مصر لصناعة الجهزة المنزلية   ش.ذ م.م 

Beko Egypt Home Appliances Industries شركة سبق قيدها برقم     184377 قيدت فى 

04-04-2022 برقم ايداع    21267وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان / المبنى رقم )p4( أرض الفطيم ,شارع طه حسين, كايرو فستيفال سيتي, جنوب أكاديمية الشرطة, 

التجمع الخامس
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1100 - بيكو مصر لصناعة الجهزة المنزلية   ش.ذ م.م 

Beko Egypt Home Appliances Industries شركة سبق قيدها برقم     184377 قيدت فى 

04-04-2022 برقم ايداع    21267وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

موقع ممارسة النشاط الصناعى / قطعة رقم 104, المنطقة الصناعية- جنوب العاشر 6 مليون

1101 - الريادة للستشارات التقنية AL Reyada Technical Consulting شركة سبق قيدها برقم     

188678 قيدت فى 16-06-2022 برقم ايداع    38152وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة رقم 3 الدور الول - عقار رقم 20 - شارع القصر العينى - امام البنك الهلى 

المصرى

1102 - ابيكساتك لتكنولوجيا المعلومات Apexa Tech for Information Technology شركة سبق 

قيدها برقم     192922 قيدت فى 12-09-2022 برقم ايداع    57977وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - وحدة F410 بالمبنى الفلكى الكائن بالعنوان 28 ش الفلكى - باب 

اللوق - عابدين - القاهرة

1103 - دلمار للتنمية السياحية ش . م . م شركة سبق قيدها برقم     201414 قيدت فى 21-12-2004 برقم 

ايداع    765وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية افتتاح فرع/ فندق بورتو 

السخنه والكائن في ك 85 شمال ابو الدرج قطاع السخنه السويس

1104 - دلمار للتنمية السياحية ش . م . م شركة سبق قيدها برقم     201414 قيدت فى 21-12-2004 برقم 

ايداع    765وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية افتتاح فرع/ مول بورتو 

السخنه والكائن في ك 85 شمال ابو الدرج قطاع السخنه السويس

1105 - زيدان جروب للستثمار الزراعي وإدارة المشروعات شركة سبق قيدها برقم     203320 قيدت فى 

26-05-2021 برقم ايداع    3643وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقة 

4 – بالعقار رقم 42 المنطقة السادسة – الشروق -وبذلك يتم نقل القيد الى استثمار القاهرة

1106 - المتحدة للمقاولت العامة والتوريدات شركة سبق قيدها برقم     203620 قيدت فى 09-12-2019 برقم 

ايداع    917وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقه رقم 103- الدور الول 

- عماره رقم 27- ش عين شمس برج الفتح -  وبذلك يتم نقل القيد الى مكتب سجل تجارى استثمار القاهره

1107 - شركه حلواني اخوان شركة سبق قيدها برقم     119 قيدت فى 25-06-1994 برقم ايداع    138وفى 

تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع : سوق القنال الدولي جسر السويس

1108 - شركه حلواني اخوان شركة سبق قيدها برقم     119 قيدت فى 25-06-1994 برقم ايداع    138وفى 

تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع : شقة 102 الدور الثانى 4 ش 

احمد غاربو زيزينيا

1109 - شركه حلواني اخوان شركة سبق قيدها برقم     119 قيدت فى 25-06-1994 برقم ايداع    138وفى 

تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع : 4 شارع احمد غاربو عماره 

قصر الفرات - شقة رقم 201 الدور الثانى زيزينيا- قسم اول الرمل

1110 - شركه حلواني اخوان شركة سبق قيدها برقم     119 قيدت فى 25-06-1994 برقم ايداع    138وفى 

تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع : الشقتين 401 ,402 بالدور الرابع 

والخامس من العقار رقم 167 شارع العروبة - النزهة

1111 - ماسا لمواد التعبئه والتغليف شركة سبق قيدها برقم     1412 قيدت فى 29-06-1999 برقم ايداع    

886وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان - المنطقة الصناعية 

بالقطعتين 10 , 11 بلوك 13023 مدينة العبور
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1112 - الشركة المصرية لتكنولوجيا الصناعات البلستيكية والمعدنية ) بولى تك POLY TECH ( خالد 

عسران وشركاه ) شركة توصية بسيطة ( . شركة سبق قيدها برقم     2419 قيدت فى 08-10-2000 برقم ايداع    

906وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر اغلق الفرع -  بالعقار رقم 

349 تقسيم امتداد ناصر الغردقة البحر الحمر بمحلت ارقام 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - بالدور الرضى

1113 - شركه حلواني اخوان ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     3243 قيدت فى 10-11-2001 برقم ايداع    

995وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق

1114 - رونا لتشغيل المعادن حسن عبد العزيز وشركاه شركة سبق قيدها برقم     5037 قيدت فى 

27-01-2004 برقم ايداع    111وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح 

فرع / الشركه 69 شارع مصر والسودان- حدائق القبه

1115 - رونا لتشغيل المعادن حسن عبد العزيز وشركاه شركة سبق قيدها برقم     5037 قيدت فى 

27-01-2004 برقم ايداع    111وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح 

فرع/ للشركه 14 حاره حافظ متفرع من شارع الترعه - الجلد

1116 - شركة يونيفرس للكمبيوتر شركة سبق قيدها برقم     7281 قيدت فى 12-07-2001 برقم ايداع    

3967وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع / 20 من بلوك رقم 13

تقسيم المنطقه العاشره- بناحيه وقسم مدينه نصر

1117 - شركة يونيفرس للكمبيوتر شركة سبق قيدها برقم     7281 قيدت فى 12-07-2001 برقم ايداع    

H 3967وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : قطعة 6 بلوك

مركز  خدمات التجمع الول -

1118 - شركه المل للخرسانه الجاهزه شركة سبق قيدها برقم     12456 قيدت فى 31-01-2005 برقم ايداع    

570وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : / مول ايجيبت 

ميدكال سنتر- المنطقة العاشرة قطعة رقم 6 بلوك 43 -الوحدات رقم 406 - 407 - 408 ادارى بالدور الرابع بعد 

البدورمين والرضى والميزانين - مدينة نصر

1119 - شركه المل للخرسانه الجاهزه شركة سبق قيدها برقم     12456 قيدت فى 31-01-2005 برقم ايداع    

570وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع - مول ايجيبت ميدكال 

سنتر- المنطقة العاشرة قطعة رقم 6 بلوك 43 -الوحدات رقم 406 - 407 - 408 ادارى بالدور الرابع بعد 

البدورمين والرضى والميزانين - مدينة نصر

1120 - شركه المل للخرسانه الجاهزه شركة سبق قيدها برقم     12456 قيدت فى 29-04-2009 برقم ايداع    

8619وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المركز الرئيسي : 

مول ايجيبت ميدكال سنتر- المنطقة العاشرة قطعة رقم 6 بلوك 43 -الوحدات رقم 406 - 407 - 408 ادارى 

بالدوار الرابع بعد البدورمين والرضى والميزانين

1121 - شركه المل للخرسانه الجاهزه شركة سبق قيدها برقم     17820 قيدت فى 24-10-2021 برقم ايداع    

49992وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

1122 - النور للصناعة ) محمد عزت عيسى عبد النور وشركاه ( شركة سبق قيدها برقم     32544 قيدت فى 

25-02-1998 برقم ايداع    464وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس تعديل 

العنوان - المنطقة الصناعية - عتاقة - قطعة رقم 10 / ب - محافظة السويس - وبذلك يتم نقل القيد الى مكتب 

استثمار السماعيلية
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1123 - عباد الرحمن لصناعه وسائل النقل الثقيل HA شركة سبق قيدها برقم     43063 قيدت فى 

29-12-2009 برقم ايداع    26512وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية 

19ش امون واسكندريه- المحطه الجديده

1124 - عباد الرحمن لصناعه وسائل النقل الثقيل HA شركة سبق قيدها برقم     43063 قيدت فى 

29-12-2009 برقم ايداع    26512وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح 

افتتاح فرع/ ش الجلء - خلق مدرسه السيده عائشه بنات -مركز مرسى مطروح

1125 - عباد الرحمن لصناعه وسائل النقل الثقيل HA شركة سبق قيدها برقم     43063 قيدت فى 

29-12-2009 برقم ايداع    26512وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية 

افتتاح فرع / الطريق السريع طنطا السكندريه - بجوار قاعه الطاووس دريم الند

1126 - عباد الرحمن لصناعه وسائل النقل الثقيل HA شركة سبق قيدها برقم     43063 قيدت فى 

29-12-2009 برقم ايداع    26512وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 

افتتاح فرع / ابو الريش - مركز دمنهور

1127 - عباد الرحمن لصناعه وسائل النقل الثقيل HA شركة سبق قيدها برقم     43063 قيدت فى 

29-12-2009 برقم ايداع    26512وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية 

تعديل العنوان : الطريق السريع طنطا السكندرية- بجوار قاعة الطاووس دريم لند - طنطا -

1128 - عباد الرحمن لصناعه وسائل النقل الثقيل HA شركة سبق قيدها برقم     43063 قيدت فى 

29-12-2009 برقم ايداع    26512وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس 

افتتاح فرع /شارع ابوالعارف الجديد بجوار مجمع المخابز الفورى - كفر محمد سليمان  حى الربعين محافظة 

السويس

1129 - عباد الرحمن لصناعه وسائل النقل الثقيل HA شركة سبق قيدها برقم     43063 قيدت فى 

29-12-2009 برقم ايداع    26512وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

افتتاح فرع / وادي القمر - خلق السمنت - مركز الدخيله

Tuv Nord Egypt For Inspection  1130 - تى او فاو نورد ايجيبت لخدمات التفتيش ومنح الشهادات

And Certification Servises شركة سبق قيدها برقم     49410 قيدت فى 08-12-2010 برقم ايداع    

26611وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع /3شارع على بن ابى 

طالب المهندسين -العجوزة -الجيزة

1131 - الرايه للتجاره العامه والتوريدات ش م م شركة سبق قيدها برقم     50876 قيدت فى 2014-04-23 

برقم ايداع    9901وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء فرع للشركة 

الكائن في : المحلت ارقام ) 1 , 2 , 3  ( بالعقار رقم ) 120 ( شارع مصر و السودان.

1132 - الرايه للتجاره العامه والتوريدات ش م م شركة سبق قيدها برقم     50876 قيدت فى 2011-03-15 

برقم ايداع    4371وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع الدارى 

الكائن فى الدور الثانى و الثالث فوق الرضي و البدروم بالعقار رقم ) 24 ( – بلوك ) 45 ( – المنطقة التاسعه

1133 - الرايه للتجاره العامه والتوريدات ش م م شركة سبق قيدها برقم     50876 قيدت فى 2011-03-15 

برقم ايداع    4371وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان افتتاح فرع بالعنوان 

بدروم و دور ارضي ودور اول علوى ) عمارة الحاج / احمد عبد المنعم بشير ( – شارع المخبز اللى – السبعين
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1134 - الرايه للتجاره العامه والتوريدات ش م م شركة سبق قيدها برقم     50876 قيدت فى 2011-03-15 

برقم ايداع    4371وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان 

الكائن فى : الدور الرضى والول علوى والثانى بالضافة الى جزء من المخزن الموجود بالمول المقام على 

القطعة رقم ) 18E ( – التجمع الول

1135 - الرايه للتجاره العامه والتوريدات ش م م شركة سبق قيدها برقم     50876 قيدت فى 2011-03-15 

برقم ايداع    4371وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء فرع للشركة 

الكائن في : المحلت ارقام ) 1 , 2 , 3  ( بالعقار رقم ) 120 ( شارع مصر و السودان

1136 - دياموند بلست شركة سبق قيدها برقم     62734 قيدت فى 18-12-2012 برقم ايداع    26878وفى 

تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع -  مدينة العبور قطعة رقم 11 

بلوك 13039 -

1137 - الشركة المصرية لتكنولوجيا صناعة المواسير و لوازمها ) بولى تك - وايت تك ( خالد ابو بكر عسران 

محمود و شركاه شركة توصية بسيطة شركة سبق قيدها برقم     63089 قيدت فى 01-01-2013 برقم ايداع    

31وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر اغلق الفرع

1138 - دياموند بلست لصناعة قوالب الشيكولتة شركة سبق قيدها برقم     72375 قيدت فى 2014-03-12 

برقم ايداع    6101وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع : مدينة 

العبور قطعة رقم 3 بلوك 13039 المنطقه الصناعيه

1139 - اى بلنيت للخدمات التعليمية ش م م شركة سبق قيدها برقم     77978 قيدت فى 20-11-2014 برقم 

ايداع    27886وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح افتتاح فرع/ برج المالكي 

امام  السنترال- طريق اسكندريه مطروح

1140 - اى بلنيت للخدمات التعليمية ش م م شركة سبق قيدها برقم     77978 قيدت فى 20-11-2014 برقم 

ايداع    27886وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع / 162 ش 

شبرا

1141 - اى بلنيت للخدمات التعليمية ش م م شركة سبق قيدها برقم     77978 قيدت فى 20-11-2014 برقم 

ايداع    27886وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء فرع - 7 ش 306 

المعادي - قسم البساتين

1142 - اى بلنيت للخدمات التعليمية ش م م شركة سبق قيدها برقم     77978 قيدت فى 20-11-2014 برقم 

ايداع    27886وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح الغاء فرع/ برج المالكي 

امام  السنترال- طريق اسكندريه مطروح

1143 - شركة مركز المنصورة للشعه المتطوره شركة سبق قيدها برقم     79939 قيدت فى 1996-10-21 

برقم ايداع    7477وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع جديد 

للشركة ) مركز العاصمة للشعة( بالعنوان الكائن الوحدات الدارية الطبية أرقام1, 2, 3 , 4 , 5, 6, 7 , 8 , 9 

, 10 , 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18بالطابق الثاني- مشروع River green المقام علي قطعة 

الرض كود رقم G14 بمنطقة الستعمالت المختلطة )MU23(- محور المل - العاصمة الدارية الجديدة - 

محافظة القاهرة

1144 - شركة بيمنيرز للخدمات الهندسية )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     81463 قيدت فى 

29-03-2015 برقم ايداع    9042وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل 

العنوان - شقة رقم 6 - الدور الثالث - العقار رقم 11 - ش الدكتور محمد مندور - المنطقة الولى - رابعة العدوية
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1145 - فكتورى انترناشيونال تريد Victory International Trade شركة سبق قيدها برقم     90750 

قيدت فى 16-02-2016 برقم ايداع    5172وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة 93 شارع رمسيس - قسم الزبكية

1146 - صني دايز للقري السياحيه SUNNY DAYS شركة سبق قيدها برقم     97840 قيدت فى 

16-10-2016 برقم ايداع    31338وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان ليصبح : شقة رقم 1 - بالدور الرضى - 29 ش البادية

1147 - شركة سوليدير للتشييد والبناء ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     104722 قيدت فى 2017-04-19 

برقم ايداع    14280وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 46 

ش عبد المنعم حافظ - الماظة -

1148 - كى تى كى لصناعة الملبس KTK شركة سبق قيدها برقم     107656 قيدت فى 06-06-2022 برقم 

ايداع    35156وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع

1149 - كى تى كى لصناعة الملبس KTK شركة سبق قيدها برقم     107656 قيدت فى 19-07-2017 برقم 

ايداع    25481وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع الكائن في 

قطعه رقم 8 بلوك 13001 المنطقه الصناعية الولي

1150 - كى تى كى لصناعة الملبس KTK شركة سبق قيدها برقم     107656 قيدت فى 19-07-2017 برقم 

ايداع    25481وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان : قطعه 

رقم 8 بلوك 13001 المنطقه الصناعية الولي العبور – القليوبية – ماعدا كل من جزء من الدور الرضى 

بمساحة 1240 متر مربع  وجزء من الدور الثانى على الواجهة الرئيسية بمساحة 165 متر مربع وجزء من الدور 

الثانى الواجهه الشرقيه مساحة 630 متر مربع والدور الثالث كامل ومساحته 1800متر مربع .

1151 - نيوترفيت لصناعه العلف NUTRIVET شركة سبق قيدها برقم     109194 قيدت فى 

28-08-2017 برقم ايداع    31659وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

افتتاح فرع/ الشقه رقم 3 -الدور الول - فيل رقم )8(- المجاوره )13(- غرب السوميد - شارع النباتات- 6 اكتوبر

1152 - حلول للتطوير والتدريب والستشارات الدارية شركة سبق قيدها برقم     113074 قيدت فى 

21-11-2017 برقم ايداع    45613وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - عقار رقم 7 - شارع 162 ب - حدائق المعادى

1153 - ذا فود هاب The Food Hub شركة سبق قيدها برقم     120351 قيدت فى 24-04-2018 برقم 

ايداع    19063وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع / المحل رقم 

fc-10 - الدور الرضي بالمول التجاري المعروف  باسم سيتي سنتر الماضه- الكائن في القطعه رقم )295 ‘ 

296( - طريق القاهره السويس - شيراتون

1154 - إيجيبت لوهافر)اى إل إتش ( EGYPT LE HAVRE - ELH شركة سبق قيدها برقم     122536 

قيدت فى 28-06-2018 برقم ايداع    28025وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية الغاء الفرع 10 شارع النصر  - المنشية - قسم الجمرك - السكندرية

1155 - إيجيبت لوهافر)اى إل إتش ( EGYPT LE HAVRE - ELH شركة سبق قيدها برقم     122536 

قيدت فى 28-06-2018 برقم ايداع    28025وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية افتتاح فرع / الشقه رقم 312بالدور الثالث العلوى بالعقار رقم 5 بشارع الفراعنة -العطارين السكندرية
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1156 - المصرية السعودية للمياه والصناعات الغذائية شركة سبق قيدها برقم     122902 قيدت فى 

12-07-2018 برقم ايداع    29832وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - برج راما - الوحدة الدارية 112 - الدور الحادى عشر - قطعه رقم 10 أ - طريق القطامية - 

جنوب الطريق الدائرى - معمار المرشدى - البساتين

1157 - ايه تو زد لصناعة وسائل النقل A To Z شركة سبق قيدها برقم     124193 قيدت فى 2018-08-14 

برقم ايداع    34998وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح فرع / شقه 

دور اول علوي - بناحيه كفر فرج - بجوار المرور

1158 - ايه تو زد لصناعة وسائل النقل A To Z شركة سبق قيدها برقم     124193 قيدت فى 2018-08-14 

برقم ايداع    34998وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع / مكتب 

اداري بقاعه كرستال بلس - امام مسجد الرحمن الرحيم - طريق صلح سالم

1159 - شركة مجموعة النيل و الهرام للتطوير العقارى شركة سبق قيدها برقم     130810 قيدت فى 

31-01-2019 برقم ايداع    4685وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل 

العنوان ليصبح :  الوحدات رقم) A2.2.1-A2.2.2-A2.2.3-A2.2.4( بالمركز التجاري الداري الكائن 

مشروع )ميفيدا المبنى رقم A2( الكائن بالقاهرة الجديدة

1160 - ريتيل كونيكت للتجارة شركة سبق قيدها برقم     131092 قيدت فى 18-03-2021 برقم ايداع    

13343وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع -  49 ش حسن 

افلطون - قسم اول مدينة نصر

1161 - بيتزون للتجارة Bytezone Trading Est شركة سبق قيدها برقم     135868 قيدت فى 

02-06-2019 برقم ايداع    23392وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - الرحاب - مجموعة 95 - عمارة 2 - شقة 3 القاهرة الجديدة

1162 - ربيع هير أند بيوتي لمستحضرات التجميل Rabie Hair and Beauty شركة سبق قيدها برقم     

147636 قيدت فى 26-02-2020 برقم ايداع    9496وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح فرع / الشركه بالعنوان الكائن بفندق فيرمونت نايل سيتي ابراج نايل سيتي 2005 ب 

كورنيش النيل- رمله بولق

1163 - ربيع هير أند بيوتي لمستحضرات التجميل Rabie Hair and Beauty شركة سبق قيدها برقم     

147636 قيدت فى 26-02-2020 برقم ايداع    9496وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح فرع / الشركه باعنوان الكائن وحده رقم ca 02 مدينتي اوبن اير مول بمشروع مدينتي 

طريق القاهره السويس

1164 - دويتش للستيراد والتصدير DEUTSHE FOR IMPORT AND EXPORT شركة سبق 

قيدها برقم     155595 قيدت فى 18-10-2020 برقم ايداع    37024وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : بلوك رقم 32 اللوتس _التجمع الخامس _ أمام ايستاون سوديك _ 

القاهره الجديده

1165 - دويتش للستيراد والتصدير DEUTSHE FOR IMPORT AND EXPORT شركة سبق 

قيدها برقم     155595 قيدت فى 18-10-2020 برقم ايداع    37024وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة دمياط افتتاح فرع / دمياط الجديده- المجاوره 29-الحي الخامس شارع القدس - عقار رقم 

419/49

1166 - اكس براند للستيراد والتصدير ـ X BRAND شركة سبق قيدها برقم     159023 قيدت فى 

21-12-2020 برقم ايداع    48854وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

محل رقم )2( بالعقار رقم 41 ش عبد العزيز
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1167 - آيه تى أوه فيلم A T O FILM شركة سبق قيدها برقم     159489 قيدت فى 29-12-2020 برقم 

ايداع    50529وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - فيل 

231 - ش عبد الرحمن تاج - منطقة البنفسج 9 - التجمع الول

1168 - فلورا للتنمية الزراعية ش م م شركة سبق قيدها برقم     164047 قيدت فى 25-03-2021 برقم ايداع    

14548وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع / حوض العشره 3 

قطعه رقم ص 56 ق 48 ناحيه ناهيا - مركز امبابه

1169 - كي آرابيا للتجارة اللكترونية 

Key Arabia for E-Commerce شركة سبق قيدها برقم     166790 قيدت فى 01-06-2021 برقم 

ايداع    24310وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ 31 ش 

سليمان الحلبي البنفسج 9 التجمع الول القاهرة

1170 - إيزى تو باى اند بوست

 EASY TO BUY & BOOST )ETB( شركة سبق قيدها برقم     167309 قيدت فى 2021-06-13 

برقم ايداع    26409وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان 

: بالعقار رقم 144 شارع تقسيم المطار – الكوثر – اول الغردقة

1171 - بيتسيرا

BITSERA شركة سبق قيدها برقم     169652 قيدت فى 03-08-2021 برقم ايداع    34872وفى تاريخ  

22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الوحدة رقم)1( بالشقة رقم 17الكائنة بالدور السادس 

بالعقار رقم 3 شارع مكرم عبيد

1172 - أدوات مصر ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     170365 قيدت فى 10-08-2021 برقم ايداع    

36465وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - محل تجارى رقم 

8 بالدور الرضى بالعقار المقام على القطعة 9457 جنوب س - شارع كريم بنونه - الهضبة العليا - المقطم

1173 - كاتشى للتوريدات العموميةCATCHY FOR GENERAL SUPPLY  ش.ذ.م.م شركة سبق 

قيدها برقم     170520 قيدت فى 15-08-2021 برقم ايداع    37020وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - قسم ثان القاهرة الجديدة - التجمع الول  - شارع شباب جنوبى - 

عقار رقم 97 ب  - شقة رقم 5 - بملك نجلء حسن عبد المتجلى

1174 - مدينتي هايتس للتسويق العقارى 

MADINATY HEIGHTS OF REAL ESTATE شركة سبق قيدها برقم     172606 قيدت فى 

20-09-2021 برقم ايداع    43806وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - المكتب الدارى رقم ) 201 ( - مجمع البنوك - مركز خدمة القطاع السكنى الشمالى بمدينتى

1175 - الخير للتمويل متناهى الصغر شركة سبق قيدها برقم     174103 قيدت فى 14-10-2021 برقم ايداع    

48668وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان افتتاح فرع / الكائن في شقه بالدور 

الول علوي بالعقار الكائن بناحيه كوم امبو - حوض 87 للمربع رقم 7 بتقسيم حي الزهور-

1176 - ليون لدارة وتشغيل المراكز الطبية  ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     174313 قيدت فى 

19-10-2021 برقم ايداع    49313وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع/ في فيل 421 بوابه 5 خط 8 جمعيه احمد عرابي

1177 - شركة مجموعة فائز المتطورة للصناعات - اف بي بي FBB شركة سبق قيدها برقم     174336 قيدت 

فى 19-10-2021 برقم ايداع    49336وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

افتتاح فرع / عقار رقم 3433- الحي الخامس
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1178 - هامزى لدارة الصيدليات HAMZEY شركة سبق قيدها برقم     175778 قيدت فى 2021-11-14 

برقم ايداع    54078وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ رقم 2 

الكائن بمول الحمد - التجمع الخامس

1179 - لند ستيل للتوريدات وتشكيل المعادن LANDSTEEL شركة سبق قيدها برقم     178875 قيدت فى 

02-01-2022 برقم ايداع    23وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل 

العنوان - 36 ش حسنين عبدالقادر - مدينة نصر

1180 - وايت نايت للغذية والمشروبات White night شركة سبق قيدها برقم     179147 قيدت فى 

05-01-2022 برقم ايداع    927وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح 

فرع / الوحده رقم )B/13( بالدور الرضي - بمحطه FUEL Up WATANYA - خلف اكاديميه الشرطه - 

بمحور مصطفي كامل - التجمع الول - قسم القاهره الجديده

1181 - وايت نايت للغذية والمشروبات White night شركة سبق قيدها برقم     179147 قيدت فى 

05-01-2022 برقم ايداع    927وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح 

فرع / الوحده رقم 5 - بمشروع ويست ووك - المجاور لمحطه وقود شيل اوت - وصله دهشو مدخل الشيخ زايد 3

1182 - شركة مستشفى علء عزت شركة سبق قيدها برقم     180314 قيدت فى 26-01-2022 برقم ايداع    

4814وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع / الدور الرضي باعقار 

رقم 9 يلوك 64 الشطر العاشر- زهراء المعادي

1183 - شركة مستشفى علء عزت شركة سبق قيدها برقم     180314 قيدت فى 26-01-2022 برقم ايداع    

4814وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 73 ش طريق 

حلوان الزراعى - المعادى

1184 - دى اتش فوتوجرافى للتصوير الفوتوجرافى DH Photography شركة سبق قيدها برقم     

180328 قيدت فى 26-01-2022 برقم ايداع    4828وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - غرفة مكتب A5  بغرفة رقم 1 بالدور الثانى - 52 شارع الطيران الرئيسي - امام 

مستشفى التأمين الصحى - مدينة نصر

1185 - فيل تشيكن شركة سبق قيدها برقم     184218 قيدت فى 31-03-2022 برقم ايداع    20774وفى 

تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح فرع : الوحدات رقم )4,3 ( بمشروع 

the walk  الكائنة باللسان البحرى فندق جولدن جويل بمنطقة مصطفى كامل

1186 - فيل تشيكن شركة سبق قيدها برقم     184218 قيدت فى 31-03-2022 برقم ايداع    20774وفى 

 )D5 -D6( تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح : الوحده رقم

بالدور الثالث فوق الرضى بالمركز التجارى أركاديا مول الكائن فى 4,4 أ شارع البحر - كورنيش النيل رمله 

بولق - اركاديا

1187 - فيرست سوليوشن لخدمات الدارة First Solution Management  Services شركة سبق قيدها 

برقم     184802 قيدت فى 14-04-2022 برقم ايداع    23605وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة السكندرية فرع ادارى العقار رقم 5 بميدان عرابي- بالمنشية السكندرية

1188 - فيرست سوليوشن لخدمات الدارة First Solution Management  Services شركة سبق قيدها 

برقم     184802 قيدت فى 14-04-2022 برقم ايداع    23605وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

ثانيا: اضافه فرع ادارى الشقه رقم 12 بالدور التاسع برج ادارى ))Aريحانه بلزا- منطقة خدمات)د(الشطر 

الول- شارع زهراء المعادي القاهرة

Page 756 of 1644 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

1189 - فيرست سوليوشن لخدمات الدارة First Solution Management  Services شركة سبق قيدها 

برقم     184802 قيدت فى 14-04-2022 برقم ايداع    23605وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع ادارى الكائن الشقه رقم 11 بالدور التاسع برج ادارى ))Aريحانه 

بلزا- منطقة خدمات)د(الشطر الول- شارع زهراء المعادي القاهرة

1190 - فيرست سوليوشن لخدمات الدارة First Solution Management  Services شركة سبق قيدها 

برقم     184802 قيدت فى 14-04-2022 برقم ايداع    23605وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة اسيوط 

ثالثا: اضافه فرع ادارى رقم 609 في برج ال البيت الكائن شارع الهللي ميدان الحمامة بالدور الول علوى 

ادارى-  محافظه اسيوط

1191 - محمد فايز عبدل خليل وشريكه شركة سبق قيدها برقم     192643 قيدت فى 06-09-2022 برقم 

ايداع    56501وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع : الوحده رقم 

G006 الدور الول - القطاع الثالث - التجمع الخامس

1192 - محمد فايز عبدل خليل وشريكه شركة سبق قيدها برقم     192643 قيدت فى 06-09-2022 برقم 

ايداع    56501وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : شقة رقم 

301 بالعقار رقم 53 شارع عبدا بن طاهر - مدينة نصر اول

1193 - تاسكتى لدارة التطبيقات اللكترونية T.A.S.K.T.Y شركة سبق قيدها برقم     196712 قيدت فى 

07-11-2022 برقم ايداع    73780وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية 

 بشارع الفاتح تقاطع شارع النصر أمام سوق الجملة المعروف بإسم برج الوجهاء )1(  فى الدور الول العلوى فوق 

الرضى

1194 - كيه اند اس للتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم     198812 قيدت فى 12-12-2022 برقم 

ايداع    84194وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 30 ش 

مسطرد القديم - الدور الرضي - المطرية

1195 - وليد محمد نبيل الجربى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     199270 قيدت فى 19-12-2022 برقم 

ايداع    86342وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - القطعة 

رقم ) 16 ( المنطقة الصناعية 800 فدان

1196 - شركه سقاره للستثمارات السياحيه ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     290611 قيدت فى 

14-08-1995 برقم ايداع    17532وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - مبنى نادى الجولف - ميراج سيتى - التجمع الول

1197 - شركه حلواني اخوان شركة سبق قيدها برقم     292808 قيدت فى 04-12-1995 برقم ايداع    

18455وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

1198 - بى تك للتجارة والتوزيع )ش.م.م ( شركة سبق قيدها برقم     302446 قيدت فى 27-02-1997 برقم 

ايداع    3658وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع /المركز 

التجارى السياحى الترفيهى ستارز سنتر ضمن مشروع سيتى ستارز بشارع عمروابن الخطاب

1199 - بى تك للتجارة والتوزيع )ش.م.م ( شركة سبق قيدها برقم     302446 قيدت فى 27-02-1997 برقم 

ايداع    3658وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع /مول الحلمية 

ميدان حلمية الزيتون -حلمية الزيتون
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1200 - بى تك للتجارة والتوزيع )ش.م.م ( شركة سبق قيدها برقم     302446 قيدت فى 27-02-1997 برقم 

ايداع    3658وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع / المحل رقم 

G004-G003-G002 المركز التجارى تاون سنتر تقاطع طريق القاهرة /السماعيلية مع الطريق الدائرى القديم 

-مدينة السلم  القاهرة

1201 - بى تك للتجارة والتوزيع )ش.م.م ( شركة سبق قيدها برقم     302446 قيدت فى 27-02-1997 برقم 

ايداع    3658وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع /شارع السودان 

الدقى الكائن بالعنوان 10شارع السودان الدقى -الجيزة

1202 - ناسكو للسيارات شركة سبق قيدها برقم     311312 قيدت فى 02-02-1998 برقم ايداع    1585وفى 

تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق فرع الشركة بالعنوان : 24 شارع عبد 

الرازق السنهوري - بلوك 5 - قطعة 2/1 - مدينة نصر

1203 - المتحدة لتصنيع لفتات العلنات ) مصطفى احمد حسن احمد وشريكية ( شركة سبق قيدها برقم     

333645 قيدت فى 27-08-2000 برقم ايداع    15652وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القليوبية تعديل العنوان : قطعة رقم 3-4 بلوك 20006 – المتداد الغربي – مدينة العبور – المنطقة 

الصناعية

1204 - اندماج الشركة العالمية للصناعات الغذائية)زيلنديامصر(احمد هشام يوسف وشركاة الشركة المصرية 

للخامات الغذائية في شركة الخامات الولية للصناعات الغذائية )بيك لند ( شركة سبق قيدها برقم     1893 قيدت 

فى 25-10-1998 برقم ايداع    557وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

تعديل العنوان - المنطقه الصناعية C-1 القطع ارقام .XX .A.B.C. D . وF15 .مدينة العاشرمن رمضان

1205 - شركه المين لصناعه المواسير ومنتجات البلستيك ش0م0م شركة سبق قيدها برقم     3311 قيدت فى 

16-09-2000 برقم ايداع    971وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة فتتاح  

فرع انتاجى :القطعة رقم 110–أمتداد المنطقة الصناعية الثالثة

1206 - شركه المين لصناعه المواسير ومنتجات البلستيك ش0م0م شركة سبق قيدها برقم     3311 قيدت فى 

16-09-2000 برقم ايداع    971وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 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

1207 - سكاي ماكس هوليدايز للسياحه شركة سبق قيدها برقم     3944 قيدت فى 10-10-1999 برقم ايداع    

5509وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع/ شقه رقم 8 الدور الثالث 

بعد الرضي عقار 29 شارع الفلح - المهندسين - العجوزه

1208 - سكاي ماكس هوليدايز للسياحه شركة سبق قيدها برقم     3944 قيدت فى 10-10-1999 برقم ايداع    

5509وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة جنوب سيناء اغلق الفرع الكائن منطقة 

الخدمة CB3 -  )Q5 ( 3بالحى اليمنى – منتجع مرتفعات طابا – جنوب سيناء  لنقله الى العنوان الكائن شقه رقم 

8 الدور الثالث بعد الرضى عقار 29 شارع الفلح – المهندسين – العجوزة -الجيزة

1209 - شركة دولفينا شركة ذات مسئولية محدودة شركة سبق قيدها برقم     9953 قيدت فى 2003-06-17 

برقم ايداع    2903وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن في 

/ القاهره الجديده - رقم 245أ بمنطقه الورش الحرفيه - المنطقه الصناعيه - التجمع الثالث

1210 - محمد على ابو خشبة وشريكته شركة سبق قيدها برقم     19590 قيدت فى 12-07-2006 برقم ايداع    

10432وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان - الدور الول 

علوى بالمبنى الكائن عرب العبايدة شارع ابراهيم ابو الفتوح - حوض الجرد 2 الخانكة -القليوبية ملك محمد محمود 

عثمان عبداللطيف
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1211 - شركة قنوات لخدمات التصالت والنترنت ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     23677 قيدت فى 

02-04-2007 برقم ايداع    6023وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل 

عنوان -عمارة 1 مربع 1194 / 11 – وحدة رقم 2 بالدور الرضي عمارات شركة مصر الجديدة للسكان 

والتعمير – شارع المشير أحمد إسماعيل – مساكن الشيراتون

1212 - ريتال داينمكس للنظمة الحديثة ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     35760 قيدت فى 2008-11-24 

برقم ايداع    24857وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - 39 

العقار رقم 14 - ش سوريا - المهندسين

1213 - عباد الرحمن لصناعه وسائل النقل الثقيل HA شركة سبق قيدها برقم     43063 قيدت فى 

29-12-2009 برقم ايداع    26512وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ 

مبتول-كفر الشيخ

1214 - برفكت فود جروب للستثمارات السياحية ش م م شركة سبق قيدها برقم     63759 قيدت فى 

30-01-2013 برقم ايداع    12441وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

اغلق فرع انوش الكائن بالعنوان الوحدة رقم FC03 الدور الرضي اوبن اير مول - مدينتي - القاهرة الجديدة

1215 - برفكت فود جروب للستثمارات السياحية ش م م شركة سبق قيدها برقم     63759 قيدت فى 

30-01-2013 برقم ايداع    12441وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح 

اغلق فرع ايادينا وبليز الكائن في الموقع رقم 11 الدور الرضي بمشروع تلل الساحل - الضبعة - مطروح

1216 - برفكت فود جروب للستثمارات السياحية ش م م شركة سبق قيدها برقم     63759 قيدت فى 

30-01-2013 برقم ايداع    12441وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

الغاء فرع الكائن بالعقار رقم 6 شارع الفريد ليان - رشدي - شقة رقم 8 الدور الثالث - سيدي جابر -

1217 - كلركسون شيبنج ايجينسى Clarkson Shipping Agency  ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     

65300 قيدت فى 03-04-2013 برقم ايداع    7488وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة GO 3- البرجF2 -سيتي ستارز

1218 - شمال افريقيا للصناعات الغذائية NORICA شركة سبق قيدها برقم     66319 قيدت فى 

16-05-2013 برقم ايداع    11098وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : فيل 26 النرجس 1 - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة اول

1219 - شركه مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E شركة سبق قيدها برقم     69586 

قيدت فى 12-11-2013 برقم ايداع    23972وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

كفر الشيخ افتتاح فرع/ )معرض( ومخزن بالدور الرضي بالعقار بالمنطقه الرابعه طريق فوه/ مطوبس الزراعي 

بجوار معرض الفضالي للجهزه الكهربائيه

1220 - المتحدة للتجارة والتوكيلت والستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم     79911 قيدت فى 

23-09-2019 برقم ايداع    39834وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء الفرع

1221 - إنفستمينت جيت للتطوير والتجارة ) ش . م . م ( شركة سبق قيدها برقم     90535 قيدت فى 

09-02-2016 برقم ايداع    4254وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح 

فرع/ بالعقار رقم 48 شارع الخليفه المأمون - منشية البكري - مصر الجديده

1222 - لى كونسيرج ايجبت les concierges egypt شركة سبق قيدها برقم     91170 قيدت فى 

28-02-2016 برقم ايداع    6631وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح 

فرع/ المكتب رقم )4( بالجهه الغربيه البحريه بالدور الثاني بالعماره رقم )31( شارع محمد مظهر - الزمالك
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1223 - نيوهوريزون NEW HORIZON شركة سبق قيدها برقم     91782 قيدت فى 17-03-2016 برقم 

ايداع    9100وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اغلق الفرع - محل تجاري 

رقم 21 الكائن بالحي 16مول بدر الدين مدينه الشيخ زايد

1224 - نيوهوريزون NEW HORIZON شركة سبق قيدها برقم     91782 قيدت فى 17-03-2016 برقم 

ايداع    9100وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - المحل رقم 

22 بعقار المركز التجارى الحديث - بالحى الثانى - مجاورة 7 - شارع محور الكفراوى - قسم اكتوبر اول

1225 - كلودز ايجيبتClouds Egypt )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     102498 قيدت فى 

23-02-2017 برقم ايداع    6945وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح 

فرع/ الوحده التجاريه رقم B15 - F&B - U03 الكائنه بالمرحله الولى بمشروع ممشى اهل مصر السياحي 

وذلك في الجزء الواقع بين كوبري امبابه وحتى كوبري 15 مايو - قسم بولق ابو العل

1226 - كلودز ايجيبتClouds Egypt )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     102498 قيدت فى 

23-02-2017 برقم ايداع    6945وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح 

فرع/ محل رقم f7 الكائن بمنطقة مشروع ذا استريت والكائن على قطعة ارض فضاء رقم )a8-p-gs( الكائنه 

بكايرو فستيفال سيتي مول - القاهعره الجديده

1227 - كلودز ايجيبتClouds Egypt )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     102498 قيدت فى 

23-02-2017 برقم ايداع    6945وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح 

فرع/ المساحه رقم )cpk03( والكائنه بالمركز التجاري - مول العرب - ميدان جهينه - مدينة 6 اكتوبر

1228 - كلودز ايجيبتClouds Egypt )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     102498 قيدت فى 

23-02-2017 برقم ايداع    6945وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح 

فرع/ المساحه رقم )kde02( بخارج المبنى d بالمركز التجاري المفتوح - بمشروع مدينتي

1229 - كلودز ايجيبتClouds Egypt )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     102498 قيدت فى 

23-02-2017 برقم ايداع    6945وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء 

الفرع -  وصله دهشور - مدخل 4 الشيخ زايد - الممشي السياحي - الشيخ زايد

1230 - الشركة الفنية للمطاعم و التنمية السياحية فوود كلوب )Food Club( شركة سبق قيدها برقم     

108323 قيدت فى 03-08-2017 برقم ايداع    27718وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة الغاء الفرع - العقار رقم 125 أ شارع السيد الميرغني

1231 - الشركة الفنية للمطاعم و التنمية السياحية فوود كلوب )Food Club( شركة سبق قيدها برقم     

108323 قيدت فى 03-08-2017 برقم ايداع    27718وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة الغاء الفرع - وحده رقم )1/ 2( الكائنة بالدور الرضي بمول النرجس - شارع التسعين -

1232 - الشركة الفنية للمطاعم و التنمية السياحية فوود كلوب )Food Club( شركة سبق قيدها برقم     

108323 قيدت فى 03-08-2017 برقم ايداع    27718وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة الغاء الفرع - محل رقم 1 بالدور الرضي العقار رقم 80 شارع 9

1233 - أبعاد للتجارة والمقاولت شركة سبق قيدها برقم     108858 قيدت فى 20-08-2017 برقم ايداع    

30062وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : شقة رقم 1 الدور 

الرضي - العقار رقم 5410 بلوك 5 المجاورة - المعراج - قسم البساتين -

1234 - ماى شوز لصناعة الحذية شركة سبق قيدها برقم     109183 قيدت فى 10-09-2019 برقم ايداع    

37599وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اغلق الفرع
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1235 - ماي شوز لصناعة الحذية شركة سبق قيدها برقم     109183 قيدت فى 28-08-2017 برقم ايداع    

31595وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اغلق الفرع - القطعة رقم 178 

منطقة الصناعات الصغيرة - المنطقة الصناعية )ب, ج ( مدينة العبور -

1236 - نيوترفيت لصناعه العلف NUTRIVET شركة سبق قيدها برقم     109194 قيدت فى 

28-08-2017 برقم ايداع    31659وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل العنوان -  ق )1018(- المجاوره )5(– الحى الرابع– 6 اكتوبر– محافظه الجيزه

1237 - التوبه للملبس الجاهزه شركة سبق قيدها برقم     115780 قيدت فى 17-01-2018 برقم ايداع    

2824وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة إلغاء الفرع الكائن فى / 62 س ابن 

النفيس - مكرم عبيد - المنطقه السادسه

1238 - التوبه للملبس الجاهزه شركة سبق قيدها برقم     115780 قيدت فى 17-01-2018 برقم ايداع    

2824وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية مبني رقم 11 بلوك 20015 الدور 

التاني - المنطقه الصناعيه الولي

1239 - التوبه للملبس الجاهزه شركة سبق قيدها برقم     115780 قيدت فى 17-01-2018 برقم ايداع    

2824وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية إلغاء الفرع الكائن فى / مبني رقم 

11 بلوك 20015 الدور التاني - المنطقه الصناعيه الولي

 Notion For Training And Development Programing 1240 - نوشن للتدريب و تطوير البرامج

شركة سبق قيدها برقم     128124 قيدت فى 28-11-2018 برقم ايداع    50650وفى تاريخ  2023-02-23   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان :  شارع 151 المعادى ـ عمارة 4 الدور 12 - المعادى

1241 - أمورتى لصناعة الملبس الجاهزة شركة سبق قيدها برقم     130182 قيدت فى 23-01-2019 برقم 

ايداع    1710406وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان : عنبر 

رقم 4  قطعة 10 ش رقم 900 بلوك 20020 المنطقة الصناعية الولى المتداد الغربي

1242 - أمورتى لصناعة الملبس الجاهزة شركة سبق قيدها برقم     130182 قيدت فى 16-01-2019 برقم 

ايداع    2352وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان : عنبر رقم 

4  قطعة 10 ش رقم 900 بلوك 20020 المنطقة الصناعية الولى المتداد الغربي

1243 - تطوير مصر للنشاءات شركة سبق قيدها برقم     135117 قيدت فى 13-05-2019 برقم ايداع    

20679وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 42 شارع عباس العقاد - شقه 25 

- الدور التاني - المنطقه السادسه

1244 - كوين للسياحة النيلية شركة سبق قيدها برقم     136081 قيدت فى 11-06-2019 برقم ايداع    

24136وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر افتتاح فرع/ المكتب رقم 1 بدور 

الميزانين على يمين المدخل بفندق سونستا سان جورج بشارع خالد بن الوليد - بندر القصر

1245 - ستوبيا CTOPYA شركة سبق قيدها برقم     136238 قيدت فى 16-06-2019 برقم ايداع    

24779وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة 61 بالعنوان 

129 شارع الميرغنى مصر الجديدة

1246 - إيـجـى مكس للنشاء والتعمير EGY mix For Constructions شركة سبق قيدها برقم     

140221 قيدت فى 26-09-2019 برقم ايداع    40431وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان : شقه 5 بالعقار رقم 190 الشروق التجمع الخامس القاهره الجديده وبذلك ينقل القيد 

الي مكتب استثمار القاهرة
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1247 - صن رايز لدارة الفنادق العائمه شركة سبق قيدها برقم     140880 قيدت فى 17-11-2021 برقم 

ايداع    55142وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر اغلق الفرع

1248 - صن رايز لدارة الفنادق العائمه شركة سبق قيدها برقم     140880 قيدت فى 13-10-2019 برقم 

ايداع    42823وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر اغلق الفرع - 

الكائن فندق صن رايز رومانس - سهل حشيش

1249 - كي تي سي ايجيبت للستيراد والتصدير K T C Egypt For Import & Export شركة سبق 

قيدها برقم     146490 قيدت فى 05-02-2020 برقم ايداع    5645وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة عماره الكنوز - 12 شارع مصطفى الشرقاوى متفرع من جمال عبد الناصر - 

الحرفيين

1250 - فلنكرز للبحوث التطبيقية والتطوير THE FLANKERS شركة سبق قيدها برقم     146652 

قيدت فى 10-02-2020 برقم ايداع    6181وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية تعديل العنوان - 14 شارع ط . الجيش ابراج شيراتون المنتزه - اسكندرية . وبذلك ينقل القيد الى 

استثمار السكندرية

1251 - بيل تريند إيجيبت )المصرية البلجيكية( للصناعات شركة سبق قيدها برقم     151014 قيدت فى 

14-07-2020 برقم ايداع    20980وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

افتتاح فرع/ بقطعة ارض مساحتها )13000 متر مربع( )ثلثة عشر الف متر مربع( )مصنع مواد ومستلزمات 

البناء والمنتجات السمنتيه( كائنه بناحية طريق بلبيس القاهره الصحراوي )ارض جمعية المدينة المنوره( مركز 

بلبيس

1252 - بيل تريند إيجيبت )المصرية البلجيكية( للصناعات شركة سبق قيدها برقم     151014 قيدت فى 

14-07-2020 برقم ايداع    20980وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

افتتاح فرع/ بقطعة ارض مساحتها )3000 متر مربع( )ثلثة الف متر مربع( )مصنع تقطيع وتجهيز الخشاب( 

كائنه بناحية طريق بلبيس القاهره الصحراوي )ارض جمعية المدينه المنوره( مركز بلبيس

1253 - بيل تريند إيجيبت )المصرية البلجيكية( للصناعات شركة سبق قيدها برقم     151014 قيدت فى 

14-07-2020 برقم ايداع    20980وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

افتتاح فرع/ بقطعة ارض مساحتها )1000 متر مربع( )الف متر مربع( )مصنع رخام( كائنه بناحية طريق بلبيس 

القاهره الصحراوي )ارض جمعية المدينه المنوره( مركز بلبيس

1254 - بيل تريند إيجيبت )المصرية البلجيكية( للصناعات شركة سبق قيدها برقم     151014 قيدت فى 

14-07-2020 برقم ايداع    20980وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

افتتاح فرع/ بقطعة ارض مساحتها )1300 متر مربع( )الف وثلثمائة متر مربع( كائنه بناحية طريق بلبيس 

القاهره الصحراوي )ارض جمعية المدينه المنوره( مركز بلبيس )معرض لبيع السيراميك والبورسلين(

1255 - بيل تريند إيجيبت )المصرية البلجيكية( للصناعات شركة سبق قيدها برقم     151014 قيدت فى 

14-07-2020 برقم ايداع    20980وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان :- بالدورالول بالعقار المقام  علي القطعه رقم )127(حي م – الكاديميه – المنطقه الثالثه – التجمع 

الول

1256 - ووش بوكس Wash Box شركة سبق قيدها برقم     151057 قيدت فى 15-07-2020 برقم ايداع    

21186وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - برج 92 ابراج 

امتداد المل الوتوستراد المعادى - القاهره محلت ارقام 2 - 3 - 4 - 5 .

Page 762 of 1644 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

1257 - توب لين لنظمة السلمة        Top Line Safety Systems شركة سبق قيدها برقم     

153303 قيدت فى 03-09-2020 برقم ايداع    29019وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل عنوان - 23 شارع البطراوى برج سارة الدور الثالث عباس العقاد

1258 - الحفناوي للتعمير والستثمار شركة سبق قيدها برقم     157070 قيدت فى 22-11-2020 برقم ايداع    

43088وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان :  228ع عمارات  

النرجس - التجمع  الخامس

1259 - تى سى إل ألفا للضاءة شركة سبق قيدها برقم     159682 قيدت فى 03-01-2021 برقم ايداع    37

وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل عنوان الفرع - الدور الثانى - 

القطعة رقم 58 - المنطقة الثامنة - بمساحة )1000 م2(  - منطقة بساتين السماعيلية الصناعية – بلبيس

1260 - مصر للمسبوكات المحابس شركة سبق قيدها برقم     164212 قيدت فى 30-03-2021 برقم ايداع    

15232وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح فرع/ 2 شارع مسبك خليل 

حاليا - شارع مسجد نور السلم سابقا بالعكرشه - قسم الخانكه

1261 - مصر للمسبوكات المحابس شركة سبق قيدها برقم     164212 قيدت فى 30-03-2021 برقم ايداع    

15232وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح فرع/ 3 شارع نور 

السلم - متفرع من شارع مسبك خليل العكرشه - الرشاح - قسم الخانكه

 )TOGETHR GROUP FOR CONSULTING_)PET( 1262 - توجزر جروب للستشارات

شركة سبق قيدها برقم     165257 قيدت فى 05-02-2023 برقم ايداع    9877وفى تاريخ  2023-02-23   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية الـغـاء الـفـرع

 )TOGETHR GROUP FOR CONSULTING_)PET( 1263 - توجزر جروب للستشارات

شركة سبق قيدها برقم     165257 قيدت فى 19-04-2021 برقم ايداع    18726وفى تاريخ  2023-02-23   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية الوحدة رقم F205 - سيتي مول - الدور الثاني علوي - السادات

 )TOGETHR GROUP FOR CONSULTING_)PET( 1264 - توجزر جروب للستشارات

شركة سبق قيدها برقم     165257 قيدت فى 19-04-2021 برقم ايداع    18726وفى تاريخ  2023-02-23   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية الغاء الفرع : الوحدة رقم F205 - سيتي مول - الدور الثاني علوي - 

السادات

1265 - اتش فيتنس للياقة البدنية H FITNESS شركة سبق قيدها برقم     173876 قيدت فى 

12-10-2021 برقم ايداع    47904وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع للشركة بالعنوان / قطعة )3( تقسيم جمعية العاملين بهيئة النقل العام – الواحة – الحى العاشر .

1266 - جى ام هونش للرخام والجرانيت G M .honch For marble and Granete شركة سبق قيدها 

برقم     174732 قيدت فى 27-10-2021 برقم ايداع    50664وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ المصنع المقام على القطعه رقم 5 المنطقه الصناعيه السادسه - مدينة 

بدر

1267 - جوبلنز يارد لداره المطاعم و المنشأت الترفيهيه GOBLINS YARD شركة سبق قيدها برقم     

175122 قيدت فى 02-11-2021 برقم ايداع    51892وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح فرع/ 106 شارع عباس العقاد - بدور البدروم - مدينة نصر
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1268 - موانئ دبى  العالميه  مصر  للخدمات اللوجستيه

DP World Egypt Logistics Services شركة سبق قيدها برقم     175294 قيدت فى 2021-11-04 

برقم ايداع    52536وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع : الوحدة 

رقم 115 بالدور الرضى داخل المبنى الدارى لشركة مطار للشحن الجوى - بمنطقة مطار القاهرة الجوى قرية 

البضائع

1269 - المنديل والسعود شركة سبق قيدها برقم     181610 قيدت فى 20-02-2022 برقم ايداع    10545

 ) F20 ( وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الوحدة رقم

الدور الخامس بالمبنى التجارى اركيديا مول والكائن مقره فى 4 - 4 أ كورنيش النيل - رملة بولق

1270 - ذا بيكنيك تابل فاكتورى للتصنيع The Picnic Table Factory شركة سبق قيدها برقم     

187226 قيدت فى 25-05-2022 برقم ايداع    31656وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القليوبية تعديل العنوان - قطعة رقم 17 بلوك 20002 - المتداد الغربى - العبور

1271 - دالس لدارة المشروعات Dallas Project Management شركة سبق قيدها برقم     187245 

قيدت فى 25-05-2022 برقم ايداع    31775وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان : 

قطعة رقم 12 بلوك 4 تقسيم العبور - السلم

1272 - لى دا للصناعة والتصدير 

LI DA شركة سبق قيدها برقم     188745 قيدت فى 16-06-2022 برقم ايداع    38367وفى تاريخ  

23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - قطعة الرض رقم 11457 سابقا 

وحاليا برقم D / 314 بالمنطقة الصناعية - شق الثعبان - طره

1273 - تاكس اجيبت للتطبيقات TAX Egypt شركة سبق قيدها برقم     190516 قيدت فى 2022-07-28 

برقم ايداع    46677وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقه 

رقم 6 عمارة 8013 شارع 9 - المقطم

1274 - الشركة العالمية لكسسوار البواب والواجهات شركة سبق قيدها برقم     197479 قيدت فى 

20-11-2022 برقم ايداع    77140وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

افتتاح فرع/ مجمع العبور الصناعي - بلوك 27 - قسم العبور

1275 - الشركة العالمية لكسسوار البواب والواجهات شركة سبق قيدها برقم     197479 قيدت فى 

20-11-2022 برقم ايداع    77140وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع/ العقار 106 تقسيم الخالدي - قسم السلم - مدينة السلم

1276 - الشركة العالمية لكسسوار البواب والواجهات شركة سبق قيدها برقم     197479 قيدت فى 

20-11-2022 برقم ايداع    77140وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

افتتاح فرع/ العقار 23 ش خفاجه - الرابعه الناصريه - رمل ثاني - مدخل 2

1277 - الشركة العالمية لكسسوار البواب والواجهات شركة سبق قيدها برقم     197479 قيدت فى 

20-11-2022 برقم ايداع    77140وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

افتتاح فرع/ العقار 164 ش 66 سيدي بشر قبلي - المنتزه

1278 - الشركة العالمية لكسسوار البواب والواجهات شركة سبق قيدها برقم     197479 قيدت فى 

20-11-2022 برقم ايداع    77140وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

افتتاح فرع/ معرض رقم 4 بالعقار 2 ش التكافل - المتفرع من شارع محمد المهدي - العمرانيه - الهرم

Page 764 of 1644 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

1279 - سويكال للصناعات الدوائية Suecal  ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     203302 قيدت فى 

05-04-2012 برقم ايداع    847وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية افتتاح 

فرع/ مدينة المنصوره ش قناة السويس و ش محمود حسين برج القناه

1280 - سويكال للصناعات الدوائية Suecal  ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     203302 قيدت فى 

05-04-2012 برقم ايداع    847وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح 

فرع/ قطعة الرض رقم 245 بالمنطقه الصناعيه A5 بمدينة العاشر من رمضان

Egyptian Cooperation For  1281 - ايجيبشن كوربريشن فور كونستركشن للمقاولت العامة

Construction ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     203303 قيدت فى 15-03-2018 برقم ايداع    1437وفى 

تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية افتتاح فرع/ 2 شارع المام محمد عبده - 

السنبلوين

1282 - زيدان جروب للستثمار الزراعي وإدارة المشروعات شركة سبق قيدها برقم     203320 قيدت فى 

26-05-2021 برقم ايداع    3643وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان افتتاح 

فرع موقع ممارسة نشاط زراعى منطقة توشكى

1283 - مرتجل للتدريب و الستشارات شركة سبق قيدها برقم     203324 قيدت فى 06-05-2021 برقم 

ايداع    3251وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 4 ش قوله

1284 - ار اف اس جروب  R .F . S Group شركة سبق قيدها برقم     203719 قيدت فى 2021-01-24 

برقم ايداع    562وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اوبن اير مول - مدينتى 

- دور ارضى - مبنى C- وحدات رقم  -cc04-cc05 - cc06-  لقاهرة الجديدة تم نقل القيد الى استثمار القاهرة

1285 - شركه السواق الحره والتجاره------ امــــــــر منع شركة سبق قيدها برقم     299236 قيدت فى 

30-10-1996 برقم ايداع    19135وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل العنوان : طريق سقارة السياحي شبرا منت - طريق سقارة السياحي وبذلك يتم نقل السجل لمكتب استثمار 

اكتوبر

1286 - نيوهوريزون NEW HORIZON شركة سبق قيدها برقم     91782 قيدت فى 28-06-2017 برقم 

ايداع    22855وفى تاريخ  25-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اغلق الفرع

1287 - بامبول لتجاره الجمله والتجزئه شركة سبق قيدها برقم     134840 قيدت فى 05-05-2019 برقم 

ايداع    19679وفى تاريخ  25-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان 

 كامل المصنع الكائن بالقطعه رقم 8 – شارع 900 – بلوك 20018 – بالمنطقه الصناعيه الولى – العبور - 

القليوبيه.

1288 - أراسمكو للتخليص الجمركى Arasmco Global Logistics شركة سبق قيدها برقم     192675 

قيدت فى 06-09-2022 برقم ايداع    56658وفى تاريخ  25-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان - غرفة بالدور الرضى - شقة ) 1 ( - عمارة 37 - بلوك 45 - ش اسماعيل وهبه - المنطقة 

التاسعة

1289 - انيرجى اند مور للوقود الحيوى Energy & More شركة سبق قيدها برقم     203028 قيدت فى 

20-02-2023 برقم ايداع    14528وفى تاريخ  25-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

اضافة الفرع الكائن // القطعة رقم 323 - منطقة مرغم الصناعية - حوض زاوية عبد القادر و أبو خديجة خلف 

شركة العامرية للبترول قبلى سكة حديد اسكندرية مطروح الكيلو 14 - مرغم - أول العامرية
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1290 - شركه العالميه لتكنولوجيا البلستيك )شاركي(ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     16046 قيدت فى 

24-08-2005 برقم ايداع    12029وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

إلغاء الفرع الكائن فى / ش عبدا الدبرديري مدينة الحرفيين المنطقة الصناعية

1291 - سفنكس لصناعة السمدة والكيماويات ش م م شركة سبق قيدها برقم     29774 قيدت فى 

17-01-2008 برقم ايداع    1000100وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 

تعديل العنوان - مدينة النوبارية الجديدة - المنطقة الصناعية الولى - قطع ارقام ) 14 / 20 / 21 / 22 (

1292 - وى رفريش للستيراد والتصدير ش م م شركة سبق قيدها برقم     30445 قيدت فى 2008-02-18 

برقم ايداع    3383وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : قطعة 

رقم 85 - بمنطقة اللف مصنع - القطامية - التجمع الثالث

1293 - شركة اجرى كابيتال للصناعة والتجارة شركة سبق قيدها برقم     49437 قيدت فى 2010-12-08 

برقم ايداع    26740وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 

الوحدة رقم 75 - الدور السابع – مشروع )وان قطامية(

1294 - حسام عبد الكريم يحيى زهرة وشركاه شركة سبق قيدها برقم     63899 قيدت فى 06-02-2013 برقم 

ايداع    2834وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان :  الدور 

الرضى في العقار الكائن 8 /12 شارع عماد نصر / المنطقة الصناعية- الكيلو 18- مصر أسماعيلية الصحراوى- 

قسم السلم

1295 - المتحده للتجزئه شركة سبق قيدها برقم     64984 قيدت فى 20-03-2013 برقم ايداع    6346وفى 

تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر افتتاح فرع/ المحل التجاري رقم 

)33b5( الكائن بالطابق )الرضي( بمساحة )388م2( )ثلث مائه وثمانية وثمانون مترا مربعا( بالسوق التجاري 

سينزو مول )اسواق سينزو( جنوب مجاويش - مدينة الغردقه

1296 - سيفنتي للصناعة و التجارة)SEVENTY( )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     72347 قيدت فى 

11-03-2014 برقم ايداع    5985وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح 

فرع/ المحل رقم )1( بالدور الرضي بالمول التجاري )بلزا مول( والكائن في شارع الهرم الرئيسي ناصية شارع 

الوفاء والمل - قسم الهرم

1297 - سيفنتي للصناعة و التجارة)SEVENTY( )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     72347 قيدت فى 

11-03-2014 برقم ايداع    5985وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح 

فرع/ المحل رقم 9 شارع لبنان - المهندسين - العجوزه

1298 - فريدج Fridge لنشاء وتشغيل وادارة المطاعم ش م م شركة سبق قيدها برقم     78663 قيدت فى 

16-12-2014 برقم ايداع    30455وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

العقار رقم 5 شارع سكة الفضل طلعت حرب – وسط البلد - الدور 4 مبني القنصلية

1299 - زينو تريد )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     83874 قيدت فى 10-06-2015 برقم ايداع    

16925وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مبنى المركز التجارى جنينه مول 

) B ( الدور ) BO50 ( رقم

1300 - ليجسى للستثمار العقارى شركة سبق قيدها برقم     86564 قيدت فى 29-09-2015 برقم ايداع    

27158وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل العنوان - برج ليجسى ) 5 

( - امتداد ش طلبه عويضة - الزقازيق ثان - الشرقية - وبذلك يتم نقل القيد الى استثمار العاشر من رمضان
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1301 - زياكس فارماسيوتيكال Ziax Pharmaceutical )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     98601 قيدت 

فى 06-11-2016 برقم ايداع    34349وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : عماره 2 شقة 2 شارع البستان – مساكن شيراتون

1302 - احمد سامى صبحى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     108465 قيدت فى 08-08-2017 برقم ايداع    

28300وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع/ شقه بالعقار رقم 

)261( مجاوره )2( الحي الرابع - المحور المركزي - 6 اكتوبر

1303 - تى اتش اة فارما لدارة الصيدليات THAP شركة سبق قيدها برقم     109150 قيدت فى 

27-08-2017 برقم ايداع    31378وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : 42 شارع المنيل - مصر القديمة

1304 - الشركة الدولية للحلول الهندسية وانظمة التحكم U.SAFE SYSTEMS شركة سبق قيدها برقم     

113811 قيدت فى 10-12-2017 برقم ايداع    48517وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان :20 أ  شارع عمارات العبور – صلح سالم  -  مصر الجديدة –

1305 - احمد محمد ابراهيم عبدالواحد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     120758 قيدت فى 2018-05-07 

برقم ايداع    20522وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا افتتاح فرع/ قطعه رقم 

403 بمنطقة غرب غرب المنيا بمشروع المليون ونصف مليون فدان -

1306 - كورام للبرمجيات والتجارة اللكترونية                          

KOrAM FOR programming Ecommerce& شركة سبق قيدها برقم     126741 قيدت فى 

25-10-2018 برقم ايداع    45187وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - شقة بالدور الرابع - المبنى الدارى - القطعة رقم 9G - ش احمد كامل اللسلكى

1307 - استادات لدارة المنشأت والمناسبات الرياضية شركة سبق قيدها برقم     130888 قيدت فى 

03-02-2019 برقم ايداع    5000وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 

افتتاح فرع/ برج المنوفيه ومقره مدخل مدينة قويسنا على الطريق الزراعي القاهره/ السكندريه

1308 - أصول للوساطة التأمينية     Osoul  Insurance Brokerage شركة سبق قيدها برقم     

136059 قيدت فى 10-06-2019 برقم ايداع    23959وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة رقم 107شارع عمر مكرم النرجس -التجمع التجمع الخامس

1309 - أرينا للستشارات والتوريدات شركة سبق قيدها برقم     136065 قيدت فى 10-06-2019 برقم ايداع    

23965وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة رقم 44 - ش 

58 - طريق مصر حلوان الزراعى

1310 - شركة عمرو صابر عبد العزيز وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     136934 قيدت فى 2019-07-02 

برقم ايداع    27418وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف افتتاح فرع/ 

وحده رقم 4 بقطاع الصناعات الهندسيه - بمجمع بياض العرب -

1311 - شركة عمرو صابر عبد العزيز وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     136934 قيدت فى 2019-07-02 

برقم ايداع    27418وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح فرع/ مكتب 

اداري بالعقار رقم 14 - مركز المدينه - العاشر من رمضان

1312 - شركة عمرو صابر عبد العزيز وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     136934 قيدت فى 2019-07-02 

برقم ايداع    27418وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة 

رقم 5 - الدور الول علوى - العقار رقم 112 - دار مصر - الشروق
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1313 - فريندز للتسويق السياحى شركة سبق قيدها برقم     142204 قيدت فى 11-11-2019 برقم ايداع    

47576وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان : 5 برج الكوثر – 

ش العشرين – فيصل – قسم بولق الدكرور - الجيزه - وبذلك يتم نقل القيد الى استثمار اكتوبر

1314 - البناء الجديد المصرى للنشاءات LES NOVEAUX BATISSEURS EGYPTE شركة سبق 

قيدها برقم     146459 قيدت فى 05-02-2020 برقم ايداع    5583وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة إلغاء الفرع الكائن فى / شقة بالدور الثانى فوق الرضى نموذج رقم 2 - بالعقار 

رقم ) 15 , 16 , 17 ( - ش جسر السويس - الف مسكن - عين شمس

1315 - البناء الجديد المصرى للنشاءات LES NOVEAUX BATISSEURS EGYPTE شركة سبق 

قيدها برقم     146459 قيدت فى 05-02-2020 برقم ايداع    5583وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقة 1عمارة 18 الدور الرضي مربع 1186 عمارات منخفض التكاليف شارع 

الصديق في شارع المشير احمد اسماعيل - الشيراتون

1316 - محمود خطاب وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     147461 قيدت فى 24-02-2020 برقم ايداع    

8988وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا افتتاح فرع/ محل 3 يسار الدور 1 

علوي - عقار 1 شارع الصابحه - متفرع من شارع سيف باشا بندر ملوي

1317 - هوم تاون للتطوير العقارى شركة سبق قيدها برقم     150142 قيدت فى 25-06-2020 برقم ايداع    

18602وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الدور الرابع - 

القطعة رقم 340 - مركز المدينة - ش التسعين الجنوبى - التجمع الخامس

1318 - الحفناوي للتطوير والبناء شركة سبق قيدها برقم     150782 قيدت فى 09-07-2020 برقم ايداع    

20329وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان: 228ع عمارات  

النرجس - التجمع  الخامس – القاهره

1319 - أساس للرخام والجرانيت ASASS MARBLE & GRANITE شركة سبق قيدها برقم     

150788 قيدت فى 09-07-2020 برقم ايداع    20335وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان : 2 شارع عبد الحميد بدوى - شيراتون - هليوبوليس - النزهه

1320 - ناينتين نيشن للتجارة NINETEEN NATION شركة سبق قيدها برقم     154113 قيدت فى 

17-09-2020 برقم ايداع    31913وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : 7أ شارع  الفريق /كمال حسن علي – مساكن شيراتون

1321 - روبيكيوتي مصر ـ Robiquity Egypt شركة سبق قيدها برقم     157100 قيدت فى 

22-11-2020 برقم ايداع    43204وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - قطعة رقم 227 - القطاع الثانى - مركز المدينة - التجمع الخامس

1322 - أحمد سعيد النجمى وشريكة شركة سبق قيدها برقم     159986 قيدت فى 10-01-2021 برقم ايداع    

1170وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان : برج التميز بلزا 

اول طريق شبين الكوم - مليج منوفية - الدور الثانى علوى - شقة رقم 201

1323 - ستيتيمنتس للستشارات - Statements شركة سبق قيدها برقم     165559 قيدت فى 

27-04-2021 برقم ايداع    19859وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : 2 شارع عبد الحميد بدوى - شيراتون - هليوبوليس - النزهه
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1324 - السيد محمد السيد عبد التواب وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     166115 قيدت فى 2021-05-18 

برقم ايداع    21815وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان : 

نصف القطعة الشرقي للقطعة رقم ) A - 525/A/524 ( بالمرحلة الثانية بجوار مدرسة المياه بالمنطقة الصناعية 

بقويسنا

1325 - بروتكت لدارة الصيدليات 

PROTECT شركة سبق قيدها برقم     166386 قيدت فى 24-05-2021 برقم ايداع    22786وفى تاريخ  

26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ 22 ش نخله المطيعي - النزهه

1326 - المنصورى للصناعة والتجارة    Elmansoury For       Industry And Trading شركة سبق 

قيدها برقم     166591 قيدت فى 27-05-2021 برقم ايداع    23671وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة الغربية 53 شارع البساتين مع محمد عبدة

1327 - فايف ستارز للصناعات الغذائية والتوريدات Stars 5  شركة سبق قيدها برقم     171234 قيدت فى 

25-08-2021 برقم ايداع    39234وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 

تعديل العنوان - المنطقة الصناعية - بقويسنا - المنوفية قطعة ) 47 ( المرحلة الرابعة

1328 - المطورون لدارة المطاعم شركة سبق قيدها برقم     172614 قيدت فى 20-09-2021 برقم ايداع    

43814وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ محلت ارقام 

)1(,)2( بالدور الرضي بالعقار 113 ش الحجاز - مصر الجديده - النزهه

1329 - المطورون لدارة المطاعم شركة سبق قيدها برقم     172614 قيدت فى 20-09-2021 برقم ايداع    

43814وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - محل رقم 29 / 

30 - الدور الرضى فوق البدروم - برج رقم 5 - ابراج النيل - ش طه حسين - الزمالك

1330 - ايه ام فودز لتجارة الخضروات والفاكهة

AM Foods Trade شركة سبق قيدها برقم     172875 قيدت فى 23-09-2021 برقم ايداع    44595

وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 28 ش مكرم عبيد - قسم 

مدينة نصر اول - ب 17 - شقة 3

1331 - جي تي اي اونلين للتسويق اللكتروني GTE Online شركة سبق قيدها برقم     176176 قيدت فى 

18-11-2021 برقم ايداع    55376وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - العقار رقم 46 - ش الملتقى العربى - مساكن شيراتون

1332 - الحصان الذهبى لتجارة الجمله والتجزئة شركة سبق قيدها برقم     177227 قيدت فى 2021-12-05 

برقم ايداع    58627وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 

محل رقم ) 1 ( - العقار رقم 74 - جسر السويس - تقسيم عمر بن الخطاب

1333 - الحصان الذهبى لتجارة الجمله والتجزئة شركة سبق قيدها برقم     177227 قيدت فى 2021-12-05 

برقم ايداع    58627وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ 30 ش 

محمد ابراهيم - تقسيم عمر بن الخطاب - السلم

1334 - ايه أي ايه للخدمات التعليمية  AIA شركة سبق قيدها برقم     177344 قيدت فى 06-12-2021 برقم 

ايداع    59070وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غرفة بالمكتب الداري 

الكائن فى المنطقه رقم ) B01 - M03 . B01 - G10 . B01 - G09 . B01 - G08  ( , مشروع 

Mindhaus Campus مشروع مجمع القطامية , جنوب طريق العين السخنه
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1335 - فور بي للبناء الحديث شركة سبق قيدها برقم     178666 قيدت فى 28-12-2021 برقم ايداع    

63686وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 35 ش ابن 

الرومى - الحى السابع

1336 - أيه ار تريدنج للتجارة اللكترونية ar trading شركة سبق قيدها برقم     179406 قيدت فى 

11-01-2022 برقم ايداع    1806وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل 

العنوان - 23 ش البطراوى - برج ساره - الدور الثالث - عباس العقاد -

1337 - ابناء عطيه نصيف لصناعة الملبس الجاهزة شركة سبق قيدها برقم     179540 قيدت فى 

13-01-2022 برقم ايداع    2280وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان - الدور الرضى و الول بحوض نجيب باشا رقم 13 مطلة على شارع نان الموان من شارع 

الخصوص العمومى - الخصوص

1338 - ذهاب واياب للنقل شركة سبق قيدها برقم     183934 قيدت فى 28-03-2022 برقم ايداع    19738

وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ بالدور الرضي حجره رقم )

د( بالعقار 122 شارع الجلء - الزبكيه

1339 - سناء عباس عبد الرحيم عبيد وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     184017 قيدت فى 2022-03-29 

برقم ايداع    20068وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ شقه 

407 الدور الرابع - 42 شارع رشدي - عابدين

1340 - سناء عباس عبد الرحيم عبيد وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     184017 قيدت فى 2022-03-29 

برقم ايداع    20068وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ محل 

رقم 1 - بالعقار رقم 10 شارع الجمهوريه - بجوار مسرح الجمهوريه - عابدين

1341 - سناء عباس عبد الرحيم عبيد وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     184017 قيدت فى 2022-03-29 

برقم ايداع    20068وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 

المحل بالدور الول - بالعقار رقم 14 شارع الجمهورية

1342 - ستنا للمقاولت العامة والتوريدات العمومية شركة سبق قيدها برقم     187362 قيدت فى 

29-05-2022 برقم ايداع    32443وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - 97 ش طه الدينارى - الحى السابع

1343 - العظيمة لتجارة استيكرات جمله شركة سبق قيدها برقم     192950 قيدت فى 12-09-2022 برقم 

ايداع    58019وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 6 ش 

البورصة

1344 - العظيمة لتجارة استيكرات جمله شركة سبق قيدها برقم     192950 قيدت فى 12-09-2022 برقم 

ايداع    58019وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ محل تجاري 

بالعقار رقم 17 شارع عرابي - الزبكيه

1345 - جاليليو للصناعات الغذائية Galilio Foods شركة سبق قيدها برقم     195240 قيدت فى 

13-10-2022 برقم ايداع    67034وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

تعديل العنوان - القطعة رقم ) 143 ( - نموذج ) أ ( - المنطقة الصناعية الجنوبية - 6 مليون - العاشر من رمضان 

- محافظة الشرقية - وبذلك يتم نقل المقر الى استثمار العاشر

1346 - زاج للضيافة شركة سبق قيدها برقم     198248 قيدت فى 01-12-2022 برقم ايداع    80918وفى 

تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ )مطعم شكور( الكائن ب قطعة 

243/242 ش التسعين الشمالي - القطاع الثاني جهاز المدينه - مبنى w51 التجمع الخامس
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1347 - ام بى ار جروب اى ام اس M.B.R Group E.M.S شركة سبق قيدها برقم     199045 قيدت فى 

14-12-2022 برقم ايداع    85128وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع/ شارع احمد ابو العل - مدينة نصر - المنطقه الثامنه

1348 - ام بى ار جروب اى ام اس M.B.R Group E.M.S شركة سبق قيدها برقم     199045 قيدت فى 

14-12-2022 برقم ايداع    85128وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع/ محل 217 دريمز مول - ش 15 - التجمع الخامس

1349 - ام بى ار جروب اى ام اس M.B.R Group E.M.S شركة سبق قيدها برقم     199045 قيدت فى 

14-12-2022 برقم ايداع    85128وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

افتتاح فرع/ محل 116 شارع مول الندى - الحي الثاني - الشيخ زايد

1350 - حرفوش لتجارة المواد الغذائية شركة سبق قيدها برقم     199099 قيدت فى 15-12-2022 برقم ايداع    

85444وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل بالعقار رقم 1 شارع ابو 

ستيت من شارع احمد زكى

1351 - حرفوش لتجارة المواد الغذائية شركة سبق قيدها برقم     199099 قيدت فى 15-12-2022 برقم ايداع    

85444وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل بالعقار رقم 2 شارع رضوان 

من شارع عبد الحميد مكى - حدائق المعادي

1352 - ثري سايدز للعمال الهندسية  3sides شركة سبق قيدها برقم     199312 قيدت فى 2022-12-19 

برقم ايداع    86504وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : :  

بالعقار رقم 28 ب 17 شقة 3  شارع مكرم عبيد قسم مدينة نصر أول

1353 - جي بي اس للحاق العماله بالداخل شركة سبق قيدها برقم     200287 قيدت فى 03-01-2023 برقم 

ايداع    915وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع  فرع عقار رقم 

210- شقة 8 - شارع شباب 100م

1354 - الوديان لستخلص وتكرير الزيوت شركة سبق قيدها برقم     202727 قيدت فى 15-02-2023 برقم 

ايداع    13001وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ افتتاح فرع/ مصنع 

بالقطع )72-73-75( بالمرحله الولى ال 160 فدان بالمنطقه الصناعيه بمطويس - مطويس

1355 - جي بي اس للحاق العماله بالداخل شركة سبق قيدها برقم     203649 قيدت فى 21-04-2021 برقم 

ايداع    2995وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع عقار رقم 

210- شقة 8 - شارع شباب 100م

1356 - جي بي اس للحاق العماله بالداخل شركة سبق قيدها برقم     203649 قيدت فى 21-04-2021 برقم 

ايداع    2995وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الغاء الفرع عقار رقم 58 

شارع 2 مجاورة 2 فيل 58

1357 - جي بي اس للحاق العماله بالداخل شركة سبق قيدها برقم     203649 قيدت فى 21-04-2021 برقم 

ايداع    2995وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عقار رقم 3 شقة رقم 1 

شارع ابن مروان - قسم القاهرة - حمامات القبة وذلك يتم نقل القيد

1358 - العالمية للستثمار العقارى و السياحى شركة سبق قيدها برقم     650 قيدت فى 24-05-1998 برقم 

ايداع    1667وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 28 شارع  

محمد توفيق دياب - مكرم عبيد - مدينة نصر
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1359 - دمج شركة ايجبيت لتجارة الدوية ش.ذ.م.م خاضعة لحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 فى شركة  

المجموعة المصرية للصناعات الدوائية E.G.P.I  خاضعة لحكام القانون 8  97 شركة سبق قيدها برقم     

1942 قيدت فى 01-03-2000 برقم ايداع    180وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة اغلق الفرع - شارع محمد فريد ابو حديد متفرع من شارع زاكر حسين

1360 - شريف منير ابراهيم عياد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     14523 قيدت فى 31-05-2005 برقم 

ايداع    6564وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة إلغاء الفرع الكائن فى / 4 

عدن المهندسين

1362 - العربى للصناعات الهندسيه شركة سبق قيدها برقم     16880 قيدت فى 31-01-2023 برقم ايداع    

8686وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية غلق فرع الشركة الكائن في : 

الدور الرضي من مبني البلستيك 4 بجوار مبني المحركات الجديد والكائن مقره الكيلو 47 طريق مصر 

إسكندرية الزراعي بنها القليوبية

1363 - العربى للصناعات الهندسيه ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     16880 قيدت فى 26-09-1999 برقم 

ايداع    1803وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل فرع الشركة من 

إقامة فرع لنتاج بعض موديلت المكانس الكهربائية بموقع شركة العربى للتجارة والصناعة داخل مبانيها )مبنى 

التليفزيون( الكائنة فى الكيلو 47 طريق مصر إسكندرية الزراعى-مدينة بنها ليصبح : الدور الول العلوى والثانى 

العلوى من مبنى التليفزيون والدور الرضى من مبنى البلستيك 4 بجوار مبنى المحركات الجديد والكائنة بالكيلو 

47 طريق مصر إسكندرية الزراعى مدينة بنها

1364 - العربى للصناعات الهندسيه ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     16880 قيدت فى 26-09-1999 برقم 

ايداع    1803وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية غلق فرع الشركة الكائن 

في : الدور الرضي من مبني البلستيك 4 بجوار مبني المحركات الجديد والكائن مقره الكيلو 47 طريق مصر 

إسكندرية الزراعي بنها القليوبية

 ELMO FOR TOURISTIC PROJECTS                      1365 - ايلمو للمشروعات السياحيه

شركة سبق قيدها برقم     17656 قيدت فى 07-02-2006 برقم ايداع    1507وفى تاريخ  2023-02-27   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع/ شقه رقم 6 الدور الثاني بعد الرضي عقار 29 شارع الفلح 

- المهندسين - العجوزه

1366 - شركه بست باي لنظم المعلومات ش0م0م BEST BUY شركة سبق قيدها برقم     18403 قيدت فى 

09-04-2006 برقم ايداع    4726وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح 

فرع/ المحل رقم 2 عماره رقم 1 بلوك 41 - المنطقه التاسعه - مدينة نصر

1367 - شركه بست باي لنظم المعلومات ش0م0م BEST BUY شركة سبق قيدها برقم     18403 قيدت فى 

09-04-2006 برقم ايداع    4726وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح 

فرع/ في محطة الوقود شيل اوت )محور السادات( - التجمع الول )بجوار حي البنفسج(

1368 - شركه بست باي لنظم المعلومات ش0م0م BEST BUY شركة سبق قيدها برقم     18403 قيدت فى 

09-04-2006 برقم ايداع    4726وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

اغلق الفرع - الكائن في المحل رقم 2 بقطعة رقم 4 بلوك 60 بالعقار رقم 50 شارع ذاكر حسين - المنطقة السابعة 

- مدينة نصر

1369 - الشادى لتجارة حديد التسليح شركة سبق قيدها برقم     25128 قيدت فى 10-06-2007 برقم ايداع    

11154وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - قطعة رقم 86 

منطقة المخازن والمستودعات - التجمع الثالث - القاهرة الجديدة -
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1370 - الشادى لتجارة حديد التسليح شركة سبق قيدها برقم     25128 قيدت فى 10-06-2007 برقم ايداع    

11154وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع - 8 ش ابو 

داود الظاهرى

1371 - شركة الشادى لتجاره حديد التسليح ) ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     25128 قيدت فى 2017-10-12 

برقم ايداع    37694وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع 

- 8 ش ابو داود الظاهرى

1372 - اديداس للمنتجات الرياضية المحدودة adidas Sporting Goods Ltd شركة سبق قيدها برقم     

27462 قيدت فى 26-09-2007 برقم ايداع    19967وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة رقم )B10-G04M, B10-G05M, B10-G06M, B10-G07M, B10-G08M( البالغ 

مساحتها )1250( والكائنة بمشروع Mindhaus Campus,  جنوب طريق العين السخنة بعد نفق وادي دجلة 

باتجاه العين السخنة

1373 - ايجى جرين ليمتد EGY GREEN LIMITED ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     28420 قيدت 

فى 14-11-2007 برقم ايداع    23350وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 

الغاء فرع - كفر داود بعد مفارق التحرير مركز السادات بالطريق القليمى من الناحية البحرية بمساحة 665 متر 

مربع

1374 - ايجى جرين ليمتد EGY GREEN LIMITED ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     28420 قيدت 

فى 14-11-2007 برقم ايداع    23350وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 

تعديل العنوان : القطعة 6017 المنطقة الصناعية السادسة التابعة لجهاز - مدينة السادات - المنوفية والغاءه كفرع

1375 - العالمية للصناعات المعدنية ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     34293 قيدت فى 20-08-2008 برقم 

ايداع    18336وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع

1376 - نفرتارى للتجارة الدولية ش م م شركة سبق قيدها برقم     40223 قيدت فى 21-07-2009 برقم ايداع    

15331وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 1 اسماعيل ياسين 

متفرع من شارع فريد الطرش المجاورة 11 / 12 - قسم ثانى التجمع الول  - القاهرة الجديدة

1377 - شركة أسامة عبدا السيد سيد احمد هيكل وشركاه شركة سبق قيدها برقم     62722 قيدت فى 

18-12-2012 برقم ايداع    26858وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - 

شقة رقم )12( الدور الول علوى – عمارة رقم )12( بلوك )41( الشطر الثامن – زهراء المعادى – القاهرة .

1378 - الوجيه للستثمار العقارى والتنمية الزراعية )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     65335 قيدت فى 

04-04-2013 برقم ايداع    7656وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح 

فرع : المساحة 79 فدان والتى تقع بعد حد ال 2 كليو متر خارج الزمام بناحية وادى الفارغ ضمن البئر رقم 130 

وزمام البئر رقم 131 . طريق مصر اسكندرية الصحراوى

1379 - النماء الدولية للحاق العمالة المصرية بالخارج )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     71182 قيدت فى 

23-01-2014 برقم ايداع    1577وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل 

العنوان - عقار رقم 41 – شارع اللبيني فيصل – اعلي ماركت اوكازيون – الهرم – الجيزة .
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1380 - العربى للصناعات الهندسيه ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     72193 قيدت فى 05-03-2014 برقم 

ايداع    5388وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل فرع الشركة من 

إقامة فرع لنتاج بعض موديلت المكانس الكهربائية بموقع شركة العربى للتجارة والصناعة داخل مبانيها )مبنى 

التليفزيون( الكائنة فى الكيلو 47 طريق مصر إسكندرية الزراعى-مدينة بنها ليصبح : الدور الول العلوى والثانى 

العلوى من مبنى التليفزيون والدور الرضى من مبنى البلستيك 4 بجوار مبنى المحركات الجديد والكائنة بالكيلو 

47 طريق مصر إسكندرية الزراعى مدينة بنها

1381 - اكستروكوت 21 لسحب قطاعات اللومنيوم شركة سبق قيدها برقم     74056 قيدت فى 

22-05-2014 برقم ايداع    12374وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

اصبح المركز الشركة الرئيسى وموقع ممارسة النشاط  قطعة T 15  - Z 13 انجنيرينج اسكوير- التوسعات 

الشمالية للمناطق الصناعية.

1382 - هانى محمود احمد ابو المجد و شركاه شركة سبق قيدها برقم     78048 قيدت فى 24-11-2014 برقم 

ايداع    28175وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان : القطع 

ارقام ) 236 ـ 237ـ 238ـ 239 ـ 240 ـ 250 ـ 251 ـ 252 ـ 253 ـ 254 -248 - 249 (     بالمرحلة 

الثانية بالمنطقة الصناعية بقويسنا

1383 - هانى محمود احمد ابو المجد و شركاه شركة سبق قيدها برقم     78048 قيدت فى 24-11-2014 برقم 

ايداع    28175وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح فرع : القطعة رقم  

256  بالمرحلة الثانية  بالمنطقة الصناعية - قويسنا

Bingo Global Group For Trading And Supplies ( 1384 - بينجو العالميه للتجاره و التوريدات

S.A.E (   )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     85996 قيدت فى 06-09-2015 برقم ايداع    25134وفى 

تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع : وحده بمحطة وقود شل اوت البرج 

الكائنه بشارع الطيران بجوار مطعم البرج اتجاه القادم من الحى السابع الى ميدان المستشار هشام بركات - مدينة 

نصر

1385 - محمد ساطع محمد رياض سحلول وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     92882 قيدت فى 2016-04-21 

برقم ايداع    13315وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ الوحده 

رقم )8و7( بالدور الرضي مركز المير التجاري )المير مول( - بالعقار رقم 116 شارع خلوصي - شبرا - قسم 

الساحل

1386 - محمد ساطع محمد رياض سحلول وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     92882 قيدت فى 2016-04-21 

برقم ايداع    13315وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محو الفرع - محل 

بالدور الرضى الكائن فى العقار رقم 105 شارع خلوصى - قسم شبرا

1387 - البدراوي للتجارة )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     100439 قيدت فى 27-12-2016 برقم ايداع    

42110وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  - 28 شارع 

هارون الرشيد - مصر الجديدة

1388 - شركة بريد فاست Breadfast شركة سبق قيدها برقم     101472 قيدت فى 26-01-2017 برقم 

ايداع    3307وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ الوحده الداريه 

رقم )B10-G02M-B10-M01,B10-G03M(الكائنه بمشروع MINDHAUS CAMPUS - جنوب 

طريق العين السخنه بعد نفق وادي دجله اتجاه العين السخنه -القاهره الجديده
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1389 - شركة بريد فاست Breadfast شركة سبق قيدها برقم     101472 قيدت فى 26-01-2017 برقم 

ايداع    3307وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ الوحده رقم 

)G10- G01( الكائنه بمشروع MINDHAUS CAMPUS - جنوب طريق العين السخنه - بعد نفق وادي 

دجله اتجاه العين السخنه - القاهره الجديده )كافيه(

1390 - شركة بريد فاست Breadfast شركة سبق قيدها برقم     101472 قيدت فى 26-01-2017 برقم 

ايداع    3307وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع/ العين الكائنه 

في العقار المقام على القطعه رقم E نموذج رقم 2 - غرب الخمائل - 6 اكتوبر

1391 - شركة بريد فاست Breadfast شركة سبق قيدها برقم     101472 قيدت فى 26-01-2017 برقم 

ايداع    3307وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ الشقه الكائنه 

بالدور السابع بالعقار المقام على القطعه رقم 76/74 شارع 200 بدجله المعادي - قسم شرطة المعادي

1392 - شركة بريد فاست Breadfast شركة سبق قيدها برقم     101472 قيدت فى 26-01-2017 برقم 

ايداع    3307وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع : المحل رقم 

1 الكائن بالعقار رقم 9 شارع 9 المعادي

1393 - شركة بريد فاست Breadfast شركة سبق قيدها برقم     101472 قيدت فى 26-01-2017 برقم 

ايداع    3307وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية اغلق الفرع : المحلين 

الكائنين بالدور الرضي بالعقار رقم 69 برج صفوة النادي طنطا اول

1394 - شركة بريد فاست Breadfast شركة سبق قيدها برقم     101472 قيدت فى 26-01-2017 برقم 

ايداع    3307وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اغلق الفرع : مساحة 

2000 متر مربع بمنطقة 1000 فدان ضمن الـ 44 بيعة المجاورة للمنطقة الصناعية - ك 26 طريق مصر 

اسكندرية الصحراوى - قطعه رقم 373 من تقسيم املك اللوحة رقم 618 / 817 الكائنة خارج زمام ابو رواش

1395 - شركة بريد فاست Breadfast شركة سبق قيدها برقم     101472 قيدت فى 26-01-2017 برقم 

ايداع    3307وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ الشقه الكائنه 

بالدور السادس بالعقار المقام على القطعه رقم 76/74 شارع 200 بدجله المعادي - قسم شرطة المعادي )مكتب 

اداري(

1396 - شركة بريد فاست Breadfast شركة سبق قيدها برقم     101472 قيدت فى 26-01-2017 برقم 

ايداع    3307وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع : محل 

بريدفاست – الكائن في محطة شل اوت بوليفارد – محور محمد نجيب – التجمع الول- بجوار بوابة 13 الرحاب 

– القاهرة الجديدة )مقهى(

1397 - شركة بريد فاست Breadfast شركة سبق قيدها برقم     101472 قيدت فى 26-01-2017 برقم 

ايداع    3307وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع : وحدة 

T01  على القطعة رقم 2 بمركز خدمات منطقة الفيلت حى النرجس - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة 

) مقهى (

1398 - شركة بريد فاست Breadfast شركة سبق قيدها برقم     101472 قيدت فى 26-01-2017 برقم 

ايداع    3307وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل الفرع : الوحدة 

التجارية رقم A14 - بمشروع LINKS بالمبني رقم B214 - F5&B215 - F6 بالقريه الذكية الكيلو 28 

طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي ) مقهى (

1399 - شركة بريد فاست Breadfast شركة سبق قيدها برقم     101472 قيدت فى 26-01-2017 برقم 

ايداع    3307وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل الفرع : الوحدة رقم 

H097 بالمجمع التجاري بمول العرب - الشيخ زايد ) مقهى (
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1400 - شركة بريد فاست Breadfast شركة سبق قيدها برقم     101472 قيدت فى 26-01-2017 برقم 

ايداع    3307وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع : المحل رقم 

1 بالدور الرضي بالعقار المقام علي القطعه رقم 8135 منطقه س الهضبه العليا

1401 - ثرتي نورث Thirty North شركة سبق قيدها برقم     103542 قيدت فى 19-03-2017 برقم ايداع    

10080وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع/ مجمع مباني المتحف 

المصري مجمع GEM محل رقم D16والكائن باعنوان ميدان الرعايه

1402 - محمود وائل محمد كربوج وشريكته شركة سبق قيدها برقم     108704 قيدت فى 15-08-2017 برقم 

ايداع    29244وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - قطعه 

351 - مخازن الشباب – المنطقة الصناعية - مدينة 6 اكتوبر – جيزة

1403 - ترافليتو أدفنتشر لتنظيم المؤتمرات والرحلت شركة سبق قيدها برقم     108807 قيدت فى 

17-08-2017 برقم ايداع    29740وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - مكتب بالعقار رقم 2 ابراج المهندسين - كورنيش النيل - قسم دار السلم - المعادى

1404 - ميدل ايست انظمة Middle East Systems - MES - MES شركة سبق قيدها برقم     

116836 قيدت فى 08-02-2018 برقم ايداع    6506وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان : شقة رقم 24 الدور الثاني عمارة الياسمين المقامة علي القطعة رقم 7108 بلوك 

11 منطقة س شارع 8 قسم المقطم

1405 - ايجيبت انترناشونال لمراكز الغوص شركة سبق قيدها برقم     121485 قيدت فى 24-05-2018 برقم 

ايداع    23303وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر افتتاح فرع/ بفندق 

جاز اكوا مارين - جنوب مجاويش - الغردقه

1406 - ايجيبت انترناشونال لمراكز الغوص شركة سبق قيدها برقم     121485 قيدت فى 24-05-2018 برقم 

ايداع    23303وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر افتتاح فرع/ جاز 

كازا ديلمار - الممشى السياحي - الغردقه

1407 - ايجيبت انترناشونال لمراكز الغوص شركة سبق قيدها برقم     121485 قيدت فى 24-05-2018 برقم 

ايداع    23303وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر افتتاح فرع/ بفندق 

جاز اكوا مارين - جنوب مجاويش - الغردقه - مركز غطس وسوبر ماركت

1408 - ايجيبت انترناشونال لمراكز الغوص شركة سبق قيدها برقم     121485 قيدت فى 24-05-2018 برقم 

ايداع    23303وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر افتتاح فرع/ بفندق 

جاز كازا ديلمار - الممشى السياحي - الغردقه

1409 - ايجيبت انترناشونال لمراكز الغوص شركة سبق قيدها برقم     121485 قيدت فى 24-05-2018 برقم 

ايداع    23303وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر افتتاح فرع/ فندق 

جاز كازا ديلمار - الممشى السياحي - الغردقه

1410 - السويدي اديوكيشن لنشاء الجامعات وإدارة العلوم الحديثة شركة سبق قيدها برقم     123418 قيدت فى 

26-07-2018 برقم ايداع    31875وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : وحده بالدور الثالث - )مبنىc( _ 5أ - المنطقة السياحية التجمع الخامس

1411 - اي اس بي بانل لتصنيع غرف التبريد E.S.B PANEL شركة سبق قيدها برقم     129945 قيدت 

فى 10-01-2019 برقم ايداع    1459وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل العنوان : 177 شارع الهرم - ابراج الشرطة - الهرم -الجيزة وبذلك ينقل القيد الي استثمار اكتوبر
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1412 - نيو ماستر للمن والحراسة ونقل الموال شركة سبق قيدها برقم     131063 قيدت فى 2019-02-06 

برقم ايداع    5591وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 

الوحدة رقم )7( بالدور الخامس بالعمارة السكنية )2( الكائنة بالحي السادس بإمتداد شارع المخيم الدائم خلف قسم 

ثان مدينة نصر

1413 - اي ايفينتس لتنظيم المؤتمرات شركة سبق قيدها برقم     140944 قيدت فى 14-10-2019 برقم ايداع    

43055وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق الفرع / 10ش سراى 

الجزيره - الزمالك

1414 - سانتانا لدارة الفنادق  Santana Hotel Management شركة سبق قيدها برقم     146456 

قيدت فى 05-02-2020 برقم ايداع    5580وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان : بالعقار رقم 3 – شارع صلح الدين – مصر الجديدة - القاهرة - نقل المقر

Zedny Pharm For Veterinary Pharmaceutical 1415 - زيدني فارم للصناعات الدوائية البيطرية

Industries  شركة سبق قيدها برقم     152039 قيدت فى 10-08-2020 برقم ايداع    24659وفى تاريخ  

27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الغاء الفرع -  القطعة رقم 83 المرحلة الثانية بالمنطقة 

الصناعية بوادى النطرون - مركز وادى النطرون -

 O MAMA BURGER RESTAURANT MANAGEMENT 1416 - او ماما برجر لدارة المطاعم

شركة سبق قيدها برقم     155462 قيدت فى 14-10-2020 برقم ايداع    36472وفى تاريخ  2023-02-27   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 1 شارع المشير احمد اسماعيل - مساكن شيراتون - 

النزهة

 O MAMA BURGER RESTAURANT MANAGEMENT 1417 - او ماما برجر لدارة المطاعم

شركة سبق قيدها برقم     155462 قيدت فى 14-10-2020 برقم ايداع    36472وفى تاريخ  2023-02-27   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ محل تجاري رقم 12-9 1 شارع الجيزه الوسطي- الزمالك - 

قصر النيل

1418 - البدرى تريد للتوكيلت التجارية ELBADRY TRADE شركة سبق قيدها برقم     161752 قيدت 

فى 15-02-2021 برقم ايداع    7352وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية 

تعديل العنوان - 56 ش مصطفى فهمى - الدور الول

1419 - ماجز لصناعة وتجارة الملبس 

MAG’S شركة سبق قيدها برقم     163547 قيدت فى 17-03-2021 برقم ايداع    13073وفى تاريخ  

27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - مكتب K16 الكائن بالطابق الرابع - 

عقار رقم 100 - شارع الميرغنى - مصر الجديدة

1420 - لونورى لدارة المطاعم 

L`ONORE شركة سبق قيدها برقم     164111 قيدت فى 29-03-2021 برقم ايداع    14741وفى تاريخ  

27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ حديقة الطفل - مكرم عبيد - مدينة نصر

1421 - فيفتين للستثمار العقارى

FIFTEEN REAL ESTATE شركة سبق قيدها برقم     167293 قيدت فى 13-06-2021 برقم ايداع    

 212A 26393وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - وحدة رقم

الدور الثاني بالمبني الداري تريفيام سكوير – التجمع الخامس – القاهرة الجديدة – القاهرة

1422 - الكفاح للستثمار العقاري شركة سبق قيدها برقم     167748 قيدت فى 21-06-2021 برقم ايداع    

28302وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح فرع / قطعه رقم )23-24( 

A6 بالمنطقه الصناعيه- توسعات جنوب المطاحن
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1423 - هارت كرديك كير

 Heart Cardiac Care شركة سبق قيدها برقم     169538 قيدت فى 01-08-2021 برقم ايداع    

34397وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 55 شارع محمد 

مظهر-الزمالك-

1478 - ذودياك تكستايل ZODIAC TEXTILE شركة سبق قيدها برقم     148591 قيدت فى 

17-03-2020 برقم ايداع    12669وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

افتتاح فرع / المحل رقم A- باعقار رقم45 شارع جامعه الدول العربيه ويطل علي شارع شهاب

1424 - أى ستيشن لتجارة اللكترونيات I STATION FOR ELECTRONICS TRADING شركة 

سبق قيدها برقم     171033 قيدت فى 23-08-2021 برقم ايداع    38633وفى تاريخ  27-02-2023   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع - الكشك الكائن بجانب بوابة نادي وادي دجله الرئيسية - 

بالمركز التجاري ذا ديستريكت  the district - الكائن بالمنطقة الستثمارية B3 بحرم مطار القاهرة الدولي - 

قسم النزهه

1425 - شافل للتجارة Shuffle Trade شركة سبق قيدها برقم     171876 قيدت فى 06-09-2021 برقم 

ايداع    41276وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ غرفه بدروم 

494 شمال الشويفات - التجمع الخامس

1426 - بلك بيرل للستيراد والتصدير Black Pearl for Import and Export شركة سبق قيدها برقم     

173052 قيدت فى 27-09-2021 برقم ايداع    45012وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الغربية تعديل العنوان - 20 شارع صادق الرافعى من بن الفارض - اول طنطا

1427 - شركة دعم لدارة المرافق شركة سبق قيدها برقم     173695 قيدت فى 10-10-2021 برقم ايداع    

47395وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان :32 أ عمارات 

العبور - صلح سالم- مصر الجديدة -

1428 - اوبروتونيتي للتجارة OPPORTUNITY شركة سبق قيدها برقم     178464 قيدت فى 

23-12-2021 برقم ايداع    62963وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

اغلق الفرع

1429 - اصدقاء الهلل جروب لنشاء وتشغيل المراكز الطبية المتخصصة شركة سبق قيدها برقم     201342 

قيدت فى 23-01-2023 برقم ايداع    6475وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الفيوم افتتاح فرع/ شارع عزبة جنيدي بجوار موقف الفيوم - ابشواي

1430 - البحر المتوسط للمقاولت ش0م0م شركة سبق قيدها برقم     258293 قيدت فى 23-08-1989 برقم 

ايداع    10426وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقه بالعقار رقم 9 شارع 

شفيق منصور

1431 - البحر المتوسط للمقاولت ش0م0م شركة سبق قيدها برقم     258293 قيدت فى 23-08-1989 برقم 

ايداع    10426وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان / شقة 

بالعقار رقم 5/7 جزيرة العرب – المهندسين

1432 - سبكترا كوفى شركة سبق قيدها برقم     8950 قيدت فى 05-01-2015 برقم ايداع    151وفى تاريخ  

28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع / الحى المتميز السادس من اكتوبر - القطعة 

رقم 4 بجوار مبني 602 -
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1433 - سبكترا كوفى شركة سبق قيدها برقم     8950 قيدت فى 28-08-2002 برقم ايداع    4124وفى تاريخ  

28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية لغاء فرع الشركة الكائن بالعنوان المحلت من رقم 

22 الى رقم 27بالدور الول علوى بمركز المدينة down town بحديقة السكندرية الدولية ـ مدينة السكندرية

1434 - سبكترا كوفى شركة سبق قيدها برقم     8950 قيدت فى 28-08-2002 برقم ايداع    4124وفى تاريخ  

28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية إلغاء فرع الشركة الكائن بالسكندرية منخفض 

الغزال  بحدائق قصر المنتزة

1435 - سبكترا كوفى شركة سبق قيدها برقم     8950 قيدت فى 28-08-2002 برقم ايداع    4124وفى تاريخ  

28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد إلغاء فرع الشركة الكائن بمحافظة بورسعيد المحل 

بالعقار رقم 98 شارعى ابراهيم سالم 23 يوليو وابراهيم محل رقم 2 واجهة على ابراهيم سالم قسم العرب ومكرر 

باالعنوان بورسعيد 96 شارع 23 يوليو وابراهيم-

1436 - سبكترا كوفى شركة سبق قيدها برقم     8950 قيدت فى 28-08-2002 برقم ايداع    4124وفى تاريخ  

28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء فرع بالعنوان النادى الهلى 3 ش صالح سليم ـ 

الجزيرة

1437 - سبكترا كوفى شركة سبق قيدها برقم     8950 قيدت فى 28-08-2002 برقم ايداع    4124وفى تاريخ  

28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة إلغاء فرع الشركة الكائن ارض زراعية بحوض الجرف 

البحرى زمام المساندة ـ العياط العطف

1438 - سبكترا كوفى شركة سبق قيدها برقم     8950 قيدت فى 28-08-2002 برقم ايداع    4124وفى تاريخ  

28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة ــ إلغاء فرع الشركة الكائن بالعنوان الحى المتميز 

السادس من اكتوبر القطعة رقم 4 بجوار مبنى 602 الجيزة

1439 - سبكترا كوفى شركة سبق قيدها برقم     8950 قيدت فى 17-11-2014 برقم ايداع    1000032وفى 

تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد غلق الفرع /  96 شارع 23 يوليو وابراهيم 

سالم -

1440 - سبكترا كوفى شركة سبق قيدها برقم     8950 قيدت فى 21-03-2010 برقم ايداع    1000038وفى 

تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية غلق الفرع / المحلت رقم 22 الى رقم 27 

بالدور الول علوى بمركز المدينة down town بحديقة السكندرية الدولية -مدينة السكندرية

1441 - سبكترا كوفى شركة سبق قيدها برقم     8950 قيدت فى 08-04-2010 برقم ايداع    1000037وفى 

تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية غلق الفرع / افتتاح فرع - منخفض الغزال 

بحدائق قصر المنتزة -

1442 - سبكترا كوفى شركة سبق قيدها برقم     8950 قيدت فى 27-09-2018 برقم ايداع    1757882وفى 

تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع / افتتاح فرع - ارض زراعيه 

بحوض الجرف البحري زمام المسانده - العياط العطف

1443 - سبكترا كوفى شركة سبق قيدها برقم     9979 قيدت فى 30-12-2014 برقم ايداع    32037وفى 

تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق الفرع / النادي الهلي 3 ش صالح سليم - 

الجزيرة -

1444 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا افتتاح فرع/ بصيدلية البركه والكائنه 

في 52 ش طه حسين - المنيا
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1445 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج افتتاح فرع/ صيدلية د/ حسام الفي 

الجديده الكائنه في شارع سيتي - جراند سيتي مول - قلفاو

1446 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج افتتاح فرع/ صيدلية د/ حمدان 

الجديده بدار السلم والكائنه في شارع السوق بدار السلم

1447 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج افتتاح فرع/ صيدلية د/ طه محمد 

ثروت الجديده والكائنه في جرجا - ش محمد فريد - الحوزه

1448 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتاح فرع/ صيدلية د/ رامي رجاني 

عبد السيد الكائنه في شارع الجمهوريه - ساحل سليم - اسيوط

1449 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج افتتاح فرع/ صيدلية د/ محمد حامد 

الكائنه في المنشأه بجوار مستشفى المنشأه العسكري

1450 - الشركة المصرية الكندية للغذية والمشروبات شركة سبق قيدها برقم     13556 قيدت فى 

24-04-2005 برقم ايداع    4204وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح 

فرع/ مساحة )12م2( اسفل كوبري عبدالرازق السنهوري - المنطقه السادسه

1451 - شركه نور العين للخدمات الطبيه ش م م شركة سبق قيدها برقم     13820 قيدت فى 2005-05-08 

برقم ايداع    4850وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان - البرج 

رقم 7 شارع كورنيش النيل الستاد - طنطا -

1452 - مدارس دار الهدى للغات شركة سبق قيدها برقم     46854 قيدت فى 07-07-2010 برقم ايداع    

15158وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - 8 ش حسن سمود 

- الكوم الخضر - الهرم - الجيزة ) قطعة رقم 307 من 287 من 280 من 62 حوض الكوم الخضر رقم 2 ناحية 

الكوم الخضر قسم العمرانية

1453 - كاريزما مارت للمراكز التجارية والتجارة والتسوق شركة سبق قيدها برقم     48106 قيدت فى 

23-06-2016 برقم ايداع    19936وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

اغلق الفرع - الوحدة ) 094B - 2 ( كايرو فيستيفال سيتى - التجمع الخامس

1454 - الهنا للنتاج الداجنى )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     54475 قيدت فى 16-10-2011 برقم ايداع    

19553وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية افتتاح فرع/ حوض الساحل القبلي 

بزمام ناحية بقلوله مركز السنطه

1455 - برفكت فود جروب للستثمارات السياحية شركة سبق قيدها برقم     63759 قيدت فى 2022-08-18 

برقم ايداع    51991وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق  الفرع

1456 - توب سيكيور للمن و الحراسه و نقل الموال  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     83058 قيدت فى 

21-05-2015 برقم ايداع    14700وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل العنوان : شقة 102  /  الدور الول  /  69 شارع  سوريا  -  المهندسين
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1457 - عبد النبى نصر عبد السلم احمد و شريكه شركة سبق قيدها برقم     83768 قيدت فى 2015-06-07 

برقم ايداع    16441وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح  المركز 

الرئيسي وموقع ممارسة النشاط الصناعي القطعة رقم 5 – المنطقة الصناعية- عرب ابو ساعد

1458 - كومينيتى ريستورانتس  Community Restaurants )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     

84438 قيدت فى 02-07-2015 برقم ايداع    18938وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة 

الغاء فرع للشركة في العنوان التالي : الوحدة رقم )vz301 ( مشروع اركان 2 – محور كريزي ووتر مدخل زايد 

2000

1459 - محمد محفوظ محمد محمد وشريكية شركة سبق قيدها برقم     89068 قيدت فى 24-12-2015 برقم 

ايداع    37116وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان : 14

شارع علوي – بندر بني سويف - بني سويف الجديده –  محافظة بني سويف . وبذلك ينقل القيد

1460 - جيمز تو ايجيبت شركة سبق قيدها برقم     90413 قيدت فى 24-01-2022 برقم ايداع    4526وفى 

تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اغلق الفرع

1461 - شركة جيمز تو ايجيبت Games 2 Egypt شركة سبق قيدها برقم     90413 قيدت فى 

04-02-2016 برقم ايداع    3831وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح 

فرع/ بالدور الول - بالمرحله الولى - بالمركز التجاري الترفيهي )ستارز سنتر( والكائن بشارع عمر بن الخطاب 

- مساكن المهندسين - مدينة نصر

1462 - شركة جيمز تو ايجيبت Games 2 Egypt شركة سبق قيدها برقم     90413 قيدت فى 

04-02-2016 برقم ايداع    3831وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اغلق 

الفرع - العقار رقم ) 5 ( بالدور الول فوق الرضى نموذج ) 7 ( كمبوند ايليت - حدائق الهرام القديمة - الهرم

1463 - شركة جيمز تو ايجيبت Games 2 Egypt شركة سبق قيدها برقم     90413 قيدت فى 

04-02-2016 برقم ايداع    3831وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح 

فرع/ العقار رقم 8 شارع كريمان - من شارع الشوال - مشعل - الهرم

1464 - سيبرون للحلول التكنولوجية شركة سبق قيدها برقم     92157 قيدت فى 30-03-2016 برقم ايداع    

10658وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع / 13 ش الشهيد 

محمود العشري - فسم النزهة

1465 - اوز لدارة المطاعم O,S )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     92639 قيدت فى 13-04-2016 برقم 

ايداع    12488وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع/ 13 ش الغيث 

- العجوزه

1466 - اوز لدارة المطاعم O,S )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     92639 قيدت فى 13-04-2016 برقم 

ايداع    12488وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 159 

شارع 26 يوليو -

1467 - شركة انترفود للمطاعم )Lahalipo( شركة سبق قيدها برقم     105980 قيدت فى 2017-05-23 

برقم ايداع    18725وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع : 

بالعقار 8د سابقا 34 حاليا - حدائق العبور - صلح سالم

1468 - شركة انترفود للمطاعم )Lahalipo( شركة سبق قيدها برقم     105980 قيدت فى 2017-05-23 

برقم ايداع    18725وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : شقة 

رقم 1 - الدور السابع بالعقار رقم 8 د سابقا 34 حاليا - حدائق العبور - صلح سالم - مصر الجديدة
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1469 - ايه سى اس للتنمية البشرية والتوكيلت التجارية 

A.C.S For Human Development And Franchising شركة سبق قيدها برقم     108184 قيدت 

فى 01-08-2017 برقم ايداع    27286وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - شقة 14 بالدور الول عقار 25 شارع 233 - دجلة المعادى - المعادى

1470 - جذور الدولية لداره و تشغيل المطاعم شركة سبق قيدها برقم     118797 قيدت فى 2018-03-15 

برقم ايداع    12903وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع - 67 

شارع ابو بكر الصديق

1471 - أف أند أيه للهندسة F & A Engineering شركة سبق قيدها برقم     129070 قيدت فى 

18-12-2018 برقم ايداع    54157وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - شقة رقم 5 بالعقار رقم 181 محور محمد نجيب - التجمع الول

1472 - عماد سمير عبد الساتر عبد الملك و شريكه شركة سبق قيدها برقم     137110 قيدت فى 

07-07-2019 برقم ايداع    28028وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان : غرفه داخل الوحدة الداريه رقم 1 بالدور الثانى - مدخل 2 - فى القطعة رقم )66 / 67 ( - الحى 

الثانى - مدينة العبور

1473 - حسين عبد الحليم فراج موسى و شريكه شركة سبق قيدها برقم     137921 قيدت فى 2019-07-29 

برقم ايداع    31497وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان - 

غرفة داخل الوحدة الدارية رقم 1 بالدور الثانى مدخل رقم 1 فـ القطعة رقم 64 - 65 الحى الثانى - مدينة العبور

1474 - على عبد الحميد محمد خطاب و شريكه شركة سبق قيدها برقم     137923 قيدت فى 2019-07-29 

برقم ايداع    31499وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان : 

غرفة داخل الوحدة الدارية رقم )1( بالدور الثاني )مدخل رقم2( في  قطعة رقم )64-65( الحي الثاني  -مدينة 

العبور– القليوبية .

1475 - النجار للتنمية الزراعية شركة سبق قيدها برقم     141493 قيدت فى 27-10-2019 برقم ايداع    

45115وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عمارة رقم 6045 تقسيم منطقة ج 

– بلوك 5

1476 - بلك سيد للغذية والمشروبات BLACK SEED FOR FOOD AND BEVERAGE شركة 

سبق قيدها برقم     144452 قيدت فى 30-12-2019 برقم ايداع    55802وفى تاريخ  28-02-2023   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح فرع / حوض القلع - قرية الرملة - بنها

1477 - ذودياك تكستايل ZODIAC TEXTILE شركة سبق قيدها برقم     148591 قيدت فى 

17-03-2020 برقم ايداع    12669وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

اغلق الفرع - المحل التجارى ) 051C ( بالدور ) C ( جنينه مول - مدينة نصر -

1479 - فاب ميندز FAB-MINDS شركة سبق قيدها برقم     151023 قيدت فى 14-07-2020 برقم ايداع    

20989وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 6 شارع مصطفى 

رفعت - شيراتون - النزهة

1480 - بلو هيلز للتصدير والتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم     151504 قيدت فى 2020-07-26 

برقم ايداع    22844وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 

الوحدة رقم )217 – 218 (   شارع 421 – التسعين الجنوبى – التجمع الخامس  - مول  top 90 – القاهرة 

الجديدة – القاهرة

Page 782 of 1644 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

1481 - سوريا ماركت شركة سبق قيدها برقم     152186 قيدت فى 12-08-2020 برقم ايداع    25256وفى 

تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ محل رقم 3 عقار رقم 16 أ 

المجاوره 3 - التجمع الول - القاهره الجديده

1482 - سوريا ماركت شركة سبق قيدها برقم     152186 قيدت فى 12-08-2020 برقم ايداع    25256وفى 

تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع / جزء من الدور الرضي بالمبني ) 

ملحق رقم - 2 مساحة 200 م ( على القطعة رقم 76 - مركز خدمات الحي الخامس - التجمع الخامس

1483 - ناصف سعد بسيس وشريكه شركة سبق قيدها برقم     152393 قيدت فى 17-08-2020 برقم ايداع    

26061وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان :  وحدة رقم 3 

المنطقه الثانيه عشر

1484 - تغيير المظلة القانون 159 لسنة 1981 الي القانون 72 لسنة 2017 شركة سبق قيدها برقم     

153007 قيدت فى 31-08-2020 برقم ايداع    28148وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان : : المنطقة الصناعية 800 فدان قطعة رقم 112

1485 - شركة فلولس Flowless Company شركة سبق قيدها برقم     155276 قيدت فى 2020-10-11 

برقم ايداع    35836وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ الشروق 

terrace - b مبنى - c203 عياده رقم -

1486 - شركة فلولس Flowless Company شركة سبق قيدها برقم     155276 قيدت فى 2020-10-11 

برقم ايداع    35836وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع / عيادة 

رقم 128 الدور الول - مبنى تريفيوم الكائن في قطعتي ارض 423و 422 التجمع الخامس - القاهره الجديده

1487 - ذودياك تكستايل ZODIAC TEXTILE شركة سبق قيدها برقم     156683 قيدت فى 

10-11-2020 برقم ايداع    41442وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

اغلق الفرع

1488 - ايمان محمد عطيتو وشريكها شركة سبق قيدها برقم     157520 قيدت فى 29-11-2020 برقم ايداع    

44492وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل العنوان : القطعة رقم 43 . 

44 بالمنطقة النصاعية الولى قطاع ج - الصالحية الجديدة - وبذلك يتم نقل القيد الى استثمار العاشر من رمضان

1489 - بوسطن فارما سيوتكال للتجارة والتوزيع Boston Pharmaceutical شركة سبق قيدها برقم     

159784 قيدت فى 04-01-2021 برقم ايداع    456وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الدقهلية افتتاح فرع : محل على طريق دماص / اخطاب - بجوار مستودع الغاز بملك/ نادية محمد 

عبدالغني عيسي - دماص

1490 - شركة على السيد محمود محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     160393 قيدت فى 2021-01-18 

برقم ايداع    2593وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الوادى الجديد افتتاح فرع/ 

قطعة ارض 30 فدان - منطقة الشركه - شمال الجامعه - مركز الخارجه

1491 - شركة على السيد محمود محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     160393 قيدت فى 2021-01-18 

برقم ايداع    2593وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : شقة 

رقم 3 – الدور الثانى – 8 ش عبدا فرغلى – سلمة الويفى – زهراء عين شمس

1492 - رسيل مصرلتعبئة وتغليف وتصدير الحاصلت الزراعية

RASEEL EGYPT شركة سبق قيدها برقم     161719 قيدت فى 14-02-2021 برقم ايداع    7059وفى 

تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع/ شقه بالدور الول بالعقار رقم 33 

س بوابة منكاورع هضبة الهرام -

Page 783 of 1644 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

1493 - شركة نيورو درجستور NEURO DRUGSTORE شركة سبق قيدها برقم     164021 قيدت فى 

28-03-2021 برقم ايداع    14491وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل العنوان - برج 14 - الدور الثانى - ش خالد بن الوليد - المطبعة - فيصل - الجيزة -وبذلك ينقل الى استثمار 

اكتوبر

1494 - مايندميز لللعاب الترفيهية ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     166176 قيدت فى 19-05-2021 برقم 

ايداع    22036وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - المنطقة 

رقم FFKK13 بـ كايرو فستيفال سيتى مول - بارض الفطيم بجوار اكاديمية الشرطة - القاهرة الجديدة

1495 - اى اس استيل كمبوني للمعادن Es Steel Company For Metals شركة سبق قيدها برقم     

171913 قيدت فى 06-09-2021 برقم ايداع    41313وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة بنى سويف تعديل موقع ممارسة النشاط الصناعي ليصبح : )جزء من القطع 23إلي 30 – جزء من 

القطعتين 34و41 – القطع من 35 إلي40 - القطع من 45 إلي 53 - جزء من القطعتين 46و54 – جزء من 

الطريق R69 ( بالمنطقة الصناعية بكوم ابو راضي

1496 - بروميد للمراكز والعيادات التخصصية الطبية شركة سبق قيدها برقم     172772 قيدت فى 

22-09-2021 برقم ايداع    44372وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - 13 بلوك 8 - ش مسجد خالد بن الوليد - ش الربعين - قسم ثان السلم

1497 - كويناس للدعاية والعلن شركة سبق قيدها برقم     177773 قيدت فى 14-12-2021 برقم ايداع    

60373وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع/ الكائن مقره في رقم 5 

شارع السلم من شارع علي شيحه الكوم الخضر- فيصل

1498 - شركة المجموعة الرائدة فى فن الطهو جى ال جى Gastronomy Leading Group GLG شركة 

سبق قيدها برقم     178821 قيدت فى 02-01-2022 برقم ايداع    64321وفى تاريخ  28-02-2023   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ محل رقم )Skylight )4 في شارع نيو جيزه في كمبوند نيو 

جيزه - طريق اسكندريه الصحراوي

1499 - شركة المجموعة الرائدة فى فن الطهو جى ال جى Gastronomy Leading Group GLG شركة 

سبق قيدها برقم     178821 قيدت فى 02-01-2022 برقم ايداع    64321وفى تاريخ  28-02-2023   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ مول D5M ديستريكت فايف والكائن بالمجمع التجاري رقم 

)EX037-EO37-EO38-EX 038( الواقع على الكيلو 9 جنوب طريق القاهره - العين السخنه

1500 - شركة المجموعة الرائدة فى فن الطهو جى ال جى Gastronomy Leading Group GLG شركة 

سبق قيدها برقم     178821 قيدت فى 02-01-2022 برقم ايداع    64321وفى تاريخ  28-02-2023   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : مصنع رقم )120( منطقه الف مصنع _التجمع الثالث

1501 - ام تك للمقاولت الهندسية شركة سبق قيدها برقم     179515 قيدت فى 13-01-2022 برقم ايداع    

2255وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - عقار رقم 12 

شارع ميدان ابن سندر قسم الزيتون

1502 - دازلينج للتجارة العامة Dazzling شركة سبق قيدها برقم     181587 قيدت فى 20-02-2022 برقم 

ايداع    10429وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان: مكتب 

بالوحده رقم 5 بالعقار رقم 50 اللوتس الجنوبية 10 - القاهرة الجديدة -
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1503 - كايرو للصرافة

 CAIRO EXCHANGE شركة سبق قيدها برقم     183352 قيدت فى 16-03-2022 برقم ايداع    

16981وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح فرع/ محل رقم 22 - 

بواجهة نادي الجمهوريه بشبين المطله على شارع جمال عبد الناصر - شبين الكوم

1504 - كايرو للصرافة

 CAIRO EXCHANGE شركة سبق قيدها برقم     183352 قيدت فى 16-03-2022 برقم ايداع    

16981وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط افتتاح فرع/ 43 برج البانوراما - 

شارع الجمهوريه - اسيوط

1505 - كايرو للصرافة

 CAIRO EXCHANGE شركة سبق قيدها برقم     183352 قيدت فى 16-03-2022 برقم ايداع    

16981وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ محل رقم 2 الدور 

الرضي - 29 شارع الحجاز - مصر الجديده

1506 - بنك المارات دبى الوطنى شركة سبق قيدها برقم     184276 قيدت فى 10-09-1977 برقم ايداع    

63409وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة جنوب سيناء الغاء الفرع - فرع الركاتو : 

الكائن بالمركز التجارى والدارى والترفيهى والمركاتو مدينة شرم الشيخ

1507 - أر تي اس للتوريدات العمومية R.T.S شركة سبق قيدها برقم     184277 قيدت فى 2022-04-03 

برقم ايداع    20955وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 7 

ش حنين بن اسحاق بتقسيم المنطقة السابعة مدينة نصر - قطعة 18 بلوك 32

1508 - البستانجى للحدائق شركة سبق قيدها برقم     188400 قيدت فى 12-06-2022 برقم ايداع    36655

وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع / قطعة الرض رقم )2( 

بحوض الدايرة الكبريتية ) 49( - ناحية قرية المنصورية - منشأة القناطر - امبابة

1509 - أي سي جي للستثمار التجاري ECG شركة سبق قيدها برقم     192118 قيدت فى 2022-08-28 

برقم ايداع    54135وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 14 

مربع 1164 – مساكن شيراتون – الدور الرضي – شقة رقم2 – النزهة

1510 - ماسترز لصيانة السيارات Masters Auto Service شركة سبق قيدها برقم     192798 قيدت فى 

08-09-2022 برقم ايداع    57227وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان - محلت 26ج - 26 د - منطقة الورش الجديدة - ميدان الصورة - ش الشباب

1511 - رونق المروج للزيوت والمستحضرات الطبيعية شركة سبق قيدها برقم     194436 قيدت فى 

02-10-2022 برقم ايداع    63507وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - 4  شارع حافظ رمضان ابراج دلتا فلور برج 2 - مدينة نصر – القاهرة

1512 - نسيم جروب لدارة الفنادق شركة سبق قيدها برقم     194654 قيدت فى 04-10-2022 برقم ايداع    

64393وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 36 شارع شريف 

– شقة رقم 54 – الدور السابع

1513 - ديتشو لداره وتشغيل المطاعم والكافيهات Decho شركة سبق قيدها برقم     198707 قيدت فى 

11-12-2022 برقم ايداع    83764وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع/ المحل رقم )19( بالمجمع التجاري اسفل كوبري الطيران بشارع الطيران - امام مستشفى التأمين 

الصحي مدينة نصر - مدينة نصر
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1514 - الترافيد لنتاج وتصنيع العلف وأضافاتها Ultra Feed شركة سبق قيدها برقم     202887 قيدت 

فى 19-02-2023 برقم ايداع    13932وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 

افتتاح فرع / مصنع بالدور الرضي الكائن في بنهاي - الباجور

1515 - كابيتال جروب بروبرتيز للتطوير العقاري  Capital Group Properties شركة سبق قيدها برقم     

280813 قيدت فى 05-01-1994 برقم ايداع    264وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح فرع :  قطعة أرض بمساحة 1212 فدانا  بمنطقة مثلث جنيفة ما بين الكيلومتر )43( 

والكيلومتر )48( أيمن طريق القاهرة/السماعيلية الصحراوي.
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النشاط

1 - الدولية لتجارة السكر ش م م شركة سبق قيدها برقم     30984 قيدت فى 11-03-2008 برقم ايداع    

5361 وفى تاريخ  01-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : الستيراد والتصدير والتوكيلت 

التجارية والتجارة العامة مع مراعاة قرار مجلس الوزراء رقم 35 ل 2007 مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية بشرط إستصدار كافه التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها 

مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها 

علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

2 - عامر مختار محمد محمد شحاته و شركاه شركة سبق قيدها برقم     106547 قيدت فى 08-06-2017 برقم 

ايداع    20815 وفى تاريخ  01-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : استصلح و تجهيز 

الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للم تريكة الستصلح والستزراع وتستخدم طرق الري الحديثة 

وليس الري بطريقة العمر( اقل من عشرون الف قدان ( ) فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزة رقم 350 

لسنة 2007 و مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008-  تربية جميع انواع الدواجن 

والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفرع أو لنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم وتربية الغنام والماشية - 

الستزراع السمكي تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 121لسنة 1982في شأن سجل المستوردين 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 

وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة المباشرة نشاطها مع اللتزام بإفراد حسابات مستقلة 

ومركزمالي مستقل لكل نشاط علي حده

ARCHEAN FOR GEOLOGICAL AND MINING  3 - اركيان للخدمات الجيولوجية و التعدينية

SERVICES شركة سبق قيدها برقم     110692 قيدت فى 15-10-2017 برقم ايداع    38070 وفى تاريخ  

01-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط : التدريب وتنمية الموارد البشرية وصيانة معدات الحفر 

والتعدين

4 - جلوبال لين للنقل شركة سبق قيدها برقم     130613 قيدت فى 28-01-2019 برقم ايداع    4036 وفى 

التوريدات العمومية   • المقاولت العامة والمتخصصة  تاريخ  01-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح   •

تقديم الستشارات ) فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم  والمتكاملة   •

بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في 

مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية (   • تقديم 

تقديم الخدمات اللوجيستية    خدمات رجال العمال ) فاكس – تصوير مستندات – كتابة كمبيوتر – تليفون (   •

النقل البري للركاب والبضائع وليتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل  •

داخل القطر المصري او خارجه البعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص بمزاولة النشاط من الهيئة العامة 

للطرق والكباري والنقل البري مع الخذ في العتبار بان الهيئة لتمنح تراخيص مزاولة أنشطة النقل السياحي او 

الرحلت  .  وذلك دون الخلل باحكام 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 علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها 

أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
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20 - كرو للستشارات  العقارية

  CRC   - Crew Real Estate Consultancy شركة سبق قيدها برقم     192819 قيدت فى 

08-09-2022 برقم ايداع    57293 وفى تاريخ  01-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه 

التسويق العقاري - تقديم الستشارات في كافه المجالت  ) فيما عدا مايتعلق باسواق الوراق المالية وكذا 

الستشارات القانونية و الستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زيادة راس المال  والستحواذ وكذا 

الستشارات الماليه عن الوراق المالية لنشطه الشركات العامله في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية  وذلك  دون الخلل  باحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في  

الخارج  .كما يجوز لها أن تندمج فيها  أو تشتريها أوتلحقها بها وذلك  طبقا  لحكام القانون

5 - سمايل تورستيك اند تكنولوجي         Smile Touristic And Technology شركة سبق قيدها برقم     

134199 قيدت فى 14-04-2019 برقم ايداع    17119 وفى تاريخ  01-02-2023    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة هو :  1 ـ التسويق اللكتروني. 2 ـ حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال. 3 ـ 

التوريدات العمومية.4ـ تقديم خدمات رجال العمال .5ـ ادارة المطاعم والكافيهات 6 ـ ادارة البازارات . 7 ـ تنفيذ 

الرحلت  والرحلت البحرية والكوا سنتر ومراكز الغطس.  8 ـ النقل البري للركاب. 9 ـ التعاقد مع شركات 

السياحة ذات الترخيص السياحي وشركات خدمات الطيران والمطارات لتنفيذ خدمات الكاترينج والخدمات 

اللكترونية .  10ـ اقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات ) شرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض علي 

حدة(   11 ـ  الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقري السياحية مع مراعاة القرار 

الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقية ووفقا لما ورد بموافقة واجراءات التراخيص بها . 

12 ـ إقامة إدارة مراكز أنشطة بحرية واللعاب المائية واللعاب المجرورة والمجرورات المتعلقة بالهواء 

والبرشوت المائي والبدالت  .13ـ  إدارة وامتلك وتاجير الوحدات البحرية السابق الحصول لها علي تراخيص  

14 ـ إدارة وتشغيل مراكز الغوص  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما 

يجوز لها تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون (

6 - الشركة العالمية للضيافة شركة سبق قيدها برقم     141292 قيدت فى 21-10-2019 برقم ايداع    44424 

وفى تاريخ  01-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : اقامة وتشغيل وادارة وتملك المطاعم 

الثابتة والكافتيريات والكافيهات وتقديم الماكولت والعصائر. تقديم خدمات الضيافة الكاترينج واوريد وتقديم 

الوجبات سابقة التجهيز - والتسويق اللكترونى بما يخدم نشاط الشركة. البيع بالجملة والتجزئة فى المواد الغذائية 

الطازجة والجافة - حق استغلل العلمات التجارية )الفرانشيز(. تقديم الخدمات والستشارات الدارية واللوجيستيه 

والفنيه والتسويقيه )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بمناسبة زيادة رأس المال 

والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العامله فى مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق المال ولئحته التنفيذية(. شراء الراضي والعقارات بغرض 

استثمارها وتنميتها وتطورها في كافة النشطة المختلفة ومنها اقامة الجبانات. اقامة وتشييد كافة العقارات التجارية 

بيع ومنح حقوق النتفاع والتاجير للمساحات والوحدات  وغير التجارية لممارسة كافة النشطة المرتبطة بها.

التجارية وغير التجارية والوحدات التجارية وغير التجارية المعدة لممارسة النشطة المختلفة وذلك بالشروط 

والكيفية التي تراها ادارة الشركة أو بما يفي باغراض الشركة . بيع وشراء وتاجير الوحدات التجارية وغير 

التجارية والدارية والسكنية والعقارية بمختلف اشكالها بما فيها الجبانات. المقاولت العامة المتكاملة والمتخصصه . 

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجة 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 ان تندمج في الهيئات أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية
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23 - العالمية للستثمار العقارى و السياحى شركة سبق قيدها برقم     650 قيدت فى 24-05-1998 برقم ايداع    

1667 وفى تاريخ  02-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 1. الستثمار العقارى ) بيع 

وشراء العقارات ( 2. المقاولت العمومية 3. التصدير والستيراد والتوكيلت التجارية . 4 .بناء وادارة وانشاء 

القرى السياحية والفنادق والمنشأت السياحية بكافة انواعها . 5. الستثمار السياحى  6.  شراء الراضى وتقسيمها 

وبيعها واقامه المبانى عليها وبيعها وتاجيرها كوحدة واحدة او وحدات متكمله . مع مراعاه احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال 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 .

7 - إنفوبيرز Infopiers شركة سبق قيدها برقم     144567 قيدت فى 31-12-2019 برقم ايداع    56107 

وفى تاريخ  01-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : تقديم الستشارات في مجال الخدمات 

اللوجيستية والتسويق والرعاية الصحية ) فيما عدا الستشارات القانونية والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة رأس 

المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق المال ولئحتة التنفيذية(/تسجيل الدوية البشرية والبيطرية 

المستحضرات الطبية المستوردة والمحلية والمكملت الغذائية والمستلزمات والجهزة الطبية ومستحضرات 

التجميل /التصدير و تلتزم الشركة بأحكام قانون التصدير رقم 118 لسنة 1975م  التصنيع لدي الغير للدوية 

البشرية والبيطرية المستحضرات الطبية المستوردة والمحلية والمكملت الغذائية والمستلزمات والجهزة الطبية 

ومستحضرات التجميل /اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية/ التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح بة قانونا وعلي الخص تجارة الدوية البشرية والبيطرية المستحضرات الطبية المستوردة والمحلية 

والمكملت الغذائية والمستلزمات والجهزة الطبية ومستحضرات التجميل   تسجيل و تجارة و تصنيع لدى الغير 

للمستحضرات الحيوية و أغذية الطفال و المستحضرات العشبية و مستحضرات الغذية الخاصة و المطهرات و 

المبيدات الحشرية و مواد التنظيف و ادوية التكنولوجيا و المصال و اللقاحات و الجسام المضادة - تسجيل و 

تجارة و توزيع الختبارات و التحاليل المعملية و دللت المراض./إعداد البحاث العلمية و الطبية – تقديم 

الستشارات في مجال الصحة – إعداد دراسات الجدوى التسويقية – إعداد دراسات الجدوى القتصادية)فيما عدا 

الستشارات القانونية و الستشارات و الدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبه زيادة راس المال و الستحواذ و كذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 

من قانون راس المال و لئحته التنفيذية(   – التوريدات العمومية –  إنشاء ومراقبة البرامج الداعمة والتعليمية 

للمرضى ./اقامة و تشغيل و ادارة مخازن الدوية - اعداد برامج الرعاية الصحية فيما عدا الوساطة في التامين و 

التامين الصحي , مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية و على الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة   ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجة من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما 

يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

8 - انتيريورز أرام للمفروشات شركة سبق قيدها برقم     145669 قيدت فى 21-01-2020 برقم ايداع    

2990 وفى تاريخ  01-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو : إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم 

السياحية الثابتة والكافتريات لتقديم كافة أنواع المأكولت والمشروبات والتيك أواي . التوريدات العمومية وبيع 

المفروشات . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون
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 Specialized Diagnostics Services SDS 9 - أس دى أس لخدمات التحاليل الطبية المتخصصة

شركة سبق قيدها برقم     148862 قيدت فى 28-04-2020 برقم ايداع    13652 وفى تاريخ  2023-02-01    

سحب  إدارة وتشغيل مركز طبي متخصص في التحاليل الطبية المتخصصة.  2- تم تعديل النشاط ليصبح 1-

التصدير.  وذلك دون الخلل بأحكام القانون  فصل مشتقات دم بيطرية.  4- وتجميع عينات دم بيطرية.  3-

واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لمباشرة هذه النشطة.ويجوز للشركة أن تشترك 

بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أوالتي قد تعاونها على تحقيق غرضها 

في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أوتشتريها أوتلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.

10 - تفاصيل للنشاءات TFASEEL CONSTRUCTION شركة سبق قيدها برقم     149373 قيدت فى 

21-05-2020 برقم ايداع    15749 وفى تاريخ  01-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

ادارة المشروعات الترفيهية والكافيهات والكافتيريا وادارة المشروعات بكافه انواعها / المقاولت العامة 

والمتخصصة والمتكاملة / تشغيل وادارة وصيانة محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط 

نقلها / تشغيل وادارة وصيانة محطات الصرف الصحي او الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلتها / تشغيل واداره 

وتصميم او انشاء او ادارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة علي اختلف مصادرها وشبكات 

توزيعها كل ما يتعلق بجميع اعمال المقاولت الخاصه بتمهيد الطرق وانشائها ورصفها وتشغيل واعمال الناره 

والكهرباء وللكبارى والمباني وعمل المسطحات الخضراء والنشاءات الخاصه بهم / اداره وتشغيل الطرق 

والممرات ومهابط الطائرات والقيام بجميع العمال المتكامله من رصف وترميم وصيانه وتشغيل الطرق والكبارى 

/ التوريدات العمومية بكافه أنواعها والتصدير / إدارة اعمال المناجم والمحاجر / الستشارات المالية والستعلمات 

والقيام بأعمال دراسات الجدوى القتصادية والستشارات الفنية والدارية فيما عدا الستعلم الئتمانى ومايتعلق 

بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقيم بمناسبة زيادة رأس 

المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية بأنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية 

والمنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وبشرط اسصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك 

بأي وحه 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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11 - بيو بيراميدز بيوتك شركة سبق قيدها برقم     151746 قيدت فى 04-08-2020 برقم ايداع    23706 

وفى تاريخ  01-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو  انشطة داخل قانون الستثمار 72 

/2017 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع السمدة الحيوية واضافات العلف و المكملت الغذائية والبذور ومستلزمات 

النتاج الزراعى و الحيوانى / تجارة الجملة و التجزئة بالمناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة / استصلح 

وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية والتى تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضى المستصلحة ويشترط فى 

هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وأن تستخدم طرق الرى الحديثه 

فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350لسنه 2007

الهندسه الوراثيه فى المجالت النباتيه والحيوانيه / إقامه وتشغيل  وقرار رئيس الجمهوريه رقم 356لسنه 2008   

مصنع لتصنيع وفرز وتجهيز وتهيئه وتدريج وتعبئه الخضر والفاكهه والحبوب والمحاصيل الزراعيه  /إقامه 

وتشغيل مصنع لتصنيع وتجهيز وخلط وتعبئه اشاب ونباتات طبيه وعطريه والتوابل والبهارات والمستخلصات 

واستخلص الزيوت النباتيه وعطريه على البارد ونواتجها الثانويه / إقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وإنتاج الغذيه 

الخاصه واضافاتها والمكملت الغذائيه والخميره والعلف المحضره واللبن السائل المبستر والمعقم ومصنعات 

الدواجن واللحوم والسماك /إقامه وتشغيل مصنع لتصنيع السمده والسمده المركبه والمخلبيه والورقيه والمبيدات 

الحشريه والبيطريه والمنزليه والصحه العامه ومنتجات الكيميائيه الزراعيه المتنوعه /إقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

معدات القياس والختبار الملحه والتحكم والمكونات واللوحات اللكترونيه ومعدات التصال واللكترونيات 

الستهلكيه واللت الخرى متعدده الغراض - انشطه خارج قانون الستثمار 72 /2017: التصدير/ التوكيلت 

التجاريه   تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120لسنه1982 فى شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشى  

تأسيس الشركه اى حق فى مزاوله غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات 

المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض مع افراد حسابات ماليه ومركز مالى مستقل للنشطه 

الوارده بقانون الستثمار وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه   وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه 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

12 - المصريون المتحدون للمشروعات السياحية والغذائية العالمية شركة سبق قيدها برقم     152617 قيدت فى 

23-08-2020 برقم ايداع    26757 وفى تاريخ  01-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركه هو 

:1- اقامة وتشغيل وادارة المطاعم السياحيه.  2-ادارة وتشغيل الفنادق)الثابته( والموتيلت والشقق والجنحه الفندقيه 

والقري السياحيه والنشطه المكمله او المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهيه او رياضيه او تجاريه او ثقافيه.  

3-التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا/ التوريدات العموميه.  4-تقديم الستشارات)فيما عدا 

الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات الماليه عن الوراق لنشطة الشركات العامله في مجال الوراق الماليه المنصوص عليها في المادة27 

من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذيه(.  5- الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه.  6-خدمة توصيل 

الطلبات للمنازل.  تلتزم الشركه بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة1982 في شأن 

سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه والقانون رقم 118 لسنة 1975 شأن سجل المصدرين, ول ينشئ 

تأسيس الشركه اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمه لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصه وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات الساريه, وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه.  ويجوز للشركه ان تشترك بأي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقا, كما يجوز لها ان تندمج فيها او 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.
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13 - انسنت للستثمار Incent Investment شركة سبق قيدها برقم     161596 قيدت فى 2021-02-10 

برقم ايداع    6670 وفى تاريخ  01-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : تقديم الستشارات 

التسويقية والهندسية )فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات 

المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة 

الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته 

التنفيذية(. إعادة الهيكلة الدارية للشركات والمؤسسات . إعداد دراسات الجدوى . تأهيل الشركات للحصول على 

شهادة الجودة . مركز لعداد وتأهيل وتنمية وتدريب الموارد البشرية . إعداد التصميمات الهندسية . الشراف على 

تنفيذ المشروعات . ادارة المشروعات . إدارة وتشغيل وتأجير واستئجار المراكز التجارية . إدارة وتشغيل القرى 

السياحية والفنادق )الثابتة( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمية 

وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية . الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى 

السياحية . المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة . الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية . تلتزم الشركة 

بأحكام القانون 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة 

التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة 

غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا  . التوريدات العمومية . وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على تحققي 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.

35 - الشركه المصريه لمنتجات اللبان ) ش.م.م ( شركة سبق قيدها برقم     113720 قيدت فى 1997-06-04 

برقم ايداع    6446 وفى تاريخ  02-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :1. صناعة منتجات 

اللبان منها جبن أبيض دمياطي فاخر) ثلجة ( جبن موزاريل مبشور وقطع جبن رومي بالفلفل وجبن جودة وجبنة 

مطبوخة أو اسبريد . 2. إنتاج وتصنيع العصائر بكافة أنواعها وتصنيع وتعبئة اللبان المعقمة . 3. حفظ بالتبريد 

منتجات ألبان – حفظ بالتبريد عصائر – حفظ بالتجميد مركزات عصائر . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي 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 وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .

14 - تراست للمباني الحديثة           Trust for Modern Buildings شركة سبق قيدها برقم     162192 

قيدت فى 22-02-2021 برقم ايداع    8692 وفى تاريخ  01-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة : المقاولت العامة / مقاولت انشاء المباني / التوريدات العمومية / شحن البضائع / النقل البري للبضائع 

ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه إل 

بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي / 

التخليص الجمركي / تقديم خدمات هندسية )رسومات تنفيذية وتصميمات ثنائية وثلثية البعاد وطباعة ودراسات 

جدوى وغير ذلك مما يخص تقديم خدمات هندسية( / إدارة مشروعات / إدارة التطبيقات والبرامج اللكترونية 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  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
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15 - سياك لدارة الصول والمنشآت )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     163800 قيدت فى 2021-03-23 

برقم ايداع    13900 وفى تاريخ  01-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : /إدارة الصول 

العقارية و المنشأت السياحية.  /إدارة المشروعات بكافة انواعها.   مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 

2012 بشأن شركات الدارة الفندقية وشروط وإجراءات التراخيص بها تقديم خدمات صيانة للمنشأت من الداخل 

فقط.   /تقديم خدمات الصيانة لمحطات معالجة المياه ومحطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنقية 

وتوصيلتها والمعدات الصناعية وصيانة المصاعد. /إدارة وتشغيل وتملك وبيع وإيجار وتقسيم الراضي 

والعقارات. /مقاولت اعمال البنية الساسية من مياه شرب و صرف صحى.  /توريد المواد الغذائية.  /تشغيل 

المطاعم الثابتة والكافتريات لتقديم الغذية و المشروبات )عدا الكحولية ( والوجبات الجاهزة.  /تنظيم المؤتمرات و 

الحفلت العامة.  /القيام بأعمال تنسيق وصيانة وتجميل الحدائق وأعمال الزراعة والطرق والميادين )اللند سكيب(.  

المقاولت العمومية بكافة أنواعها. /مقاولت التشطيبات الداخلية. /التوريدات العمومية. /التوكيلت التجارية.   /

تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ول ينشئ تاسيس 

الشركة اى حق فى مزاوله غرضها البعد الحصول على التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصه 

وبما ليخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض./تقديم خدمات النظافة و مكافحة الحشرات والقوارض./إدارة 

الجرجات المتعددة الطوابق./تشغيل أو إدارة محطات الصرف الصحى أو الصرف الصناعى و التنقية و توصيلتها 

ومشروعات البنية التحتية على إختلف مصادرها و شبكات توزيعها./تشغيل وإدارة المحلت والمراكز التجارية 

ومنافذ البيع تشغيل وصيانة وأدارة المجتمعات الصناعية المتكاملة وتقسيمها وتنسيقها وتوفير الخدمات الساسية 

والخدمات المرافقة.  /إعداد الدراسات القتصادية للمنطقة الصناعية وإعداد الدراسات القتصادية والهندسية 

للمشروعات. 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.

16 - مريم طلعت أحمد عصمت السادات  و شريكها شركة سبق قيدها برقم     169607 قيدت فى 

02-08-2021 برقم ايداع    34827 وفى تاريخ  01-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة أنشطة 

خارج قانون الستثمار 72 :مقاولت عمومية /توريدات عمومية

36 - ريدكون استيل للصناعات المعدنية ش.م.م   Redcon steel شركة سبق قيدها برقم     116433 قيدت 

فى 31-01-2018 برقم ايداع    5069 وفى تاريخ  02-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

هو : كافة الصناعات المعدنية   تصنيع وتركيب أعمال اللومنيوم والزجاج بجميع أنواع وأشكاله   الستيراد 

والتصدير والتوكيلت التجارية   تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 و القانون رقم 121لسنة 

1982 فى شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية , ول ينشئ تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة 

غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض
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17 - جي سكواد للعمال المتكاملة G Squad Construction شركة سبق قيدها برقم     171353 قيدت فى 

26-08-2021 برقم ايداع    39553 وفى تاريخ  01-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو 

:  /المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة.  /مقاولت العمال الكهربائية والميكانيكية ومقاولت العمال المدنية 

المتكاملة والنشاءات.  /مقاولت تصميم وتوريد وتركيب العمال الكهروميكانيكية لمحطات الكهرباء والمياه 

والعمال الميكانيكية والكهربائية للمرافق العامة .  /التوريدات العمومية  /الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  

ـ تلتزم الشركة باحكام القانون رقم120لسنه1982والقانون رقم121لسنه1982في شان سجل المستوردين وتنظيم 

اعمال الوكالة التجارية ول ينشئ تاسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض وذلك دون 

الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  /

تقديم الستشارات الهندسية )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات 

والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية 

لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27من قانون سوق راس المال 

ولئحته التنفيذية (  /ادارة المشروعات  ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي 

تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان 

تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.

18 - جى ال تى مصر لدارة المشروعات GLT Egypt شركة سبق قيدها برقم     175573 قيدت فى 

10-11-2021 برقم ايداع    53523 وفى تاريخ  01-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو:

تقديم الستشارات ) فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس 

المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى 

المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية ( ادارة المشروعات ) مع مراعاة القرار الوزارى رقم 300 

لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقية وفقا لما ورد بموافقة واجراءات التراخيص بها ( اعداد دراسات الجدوى 

للمشروعات /تحصيل الفواتير وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة بان 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

19 - جو ليدرز للمستلزمات التعليمية شركة سبق قيدها برقم     191222 قيدت فى 11-08-2022 برقم ايداع    

49973 وفى تاريخ  01-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه هو اداره وتشغيل المدارس/ ادارة 

وتشغيل دور الحضانه  /اداره وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشريه /بيع وتوزيع وتاليف الكتب 

الخارجيه /تجارة وتوريد وبيع وتوزيع كافه المستلزمات والجهزه والدوات اللزممه لمباشرة العملية التعليميه 

ايجار واسئتجار وتاجير السيارات )فى ماعدا التاجير التمويلى ( /التجارة  وتوزيع وتوريد الزى المدرسى    

العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العموميه  التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون 

رقم 120 لسنه 1982 تنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ولينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد 

الحصول على التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل باحكام القوانين المنظمه لهذا 

الغرض . وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقررات السارية وبشرط استصدارالتراخيص اللزمه 

لممارسة هذه النشطه  ويجوز للشركة ان  تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فى شركه 

اخرى او معها او ان تتحول الى شركه من طبيعه اخرى   وذلك كله طبقا لحكام القانون
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21 - جوهر ستيل لتجارة وتشكيل المعادن شركة سبق قيدها برقم     193482 قيدت فى 20-09-2022 برقم 

ايداع    60390 وفى تاريخ  01-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان 

سجل المستوردين وتنظيم اعمال  الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها  من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا 

الغرض  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة المعادن و تجارة الحديد والسمنت.  

اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن وتصنيع الجمالونات وتصنيع مواسير صلب ملحومة طوليا من صاج 

مسحوب على  البارد والساخن بجميع اشكالها وانواعها واقطارها المختلفة وتقطيع وتشريح وتعريج الصاج بجميع 

اشكالة وأنواعه وتصنيع هياكل  معدنية وشدادات وسقالت واسقف وابراج وحوائط جاهزة معدنية وأعمدة انارة 

معدنية وتصنيع الخزانات المعدنية المتنوعة  وتصنيع ستائر وشيش معدني وهياكل معدنية للعلنات وهياكل 

صوبات زراعية من حديد وتصنيع المنتجات المعدنية المتنوعة  وتصنيع اكسسوارات معدنية للمباني والثاث 

وتصنيع المسامير والصواميل المعدنية وفتايل من الحديد ومسامير قلوظ من حديد  وجوايط وتصنيع أعمدة معدنية 

)اكسات( متنوعة وتصنيع نواقل حراكة وأجزاء معدنية للسيور وجلب وتصنيع قواعد وأكسات  للمعدات الثقيلة 

وتصنيع أجزاء معدنية للوناش )جلب   اكسات عجل(  المقاولت المعدنية للكباري والمباني . التوريدات العمومية 

.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها

22 - العروبة لصناعة المواد الغذائية ش م م شركة سبق قيدها برقم     314583 قيدت فى 17-06-1998 برقم 

ايداع    10518 وفى تاريخ  01-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : إنتاج وتصنيع المواد 

الغذائية بكافة أنواعها وأشكالها وعلى الخص اللحوم والسماك المجمدة والمجففة والطيور المجمدة وكذلك إنتاج 

وتعبئة او اعاده تعبئه البروتين الحيواني او النباتي , والخضروات والفاكهة المجمدة والفواكه المجففة وانواع 

الصلصة والكاتشب ومركزات الطماطم واللبان وكافة منتجاتها والمربات والمقرمشات والمخللت والمعجنات 

والرز بانواعه والباستا والمكرونة بانواعها والمصنعات النباتية والحيوانية  واستيراد وإنتاج وتعبئة المواد الدهنية 

وزيوت الطعام والسمن المختلفة وتعبئة ملح الطعام  وإنتاج المشروبات والعصائر الطبيعية بأنواعها المختلفة 

ومركزات العصائر فيما عدا المشروبات الكحولية ونشاط التخزين بجميع انواعه للشركة وللغير واستيراد 

الخضروات والفاكهة المجمدة المجهزة للبيع أو غير المجهزة  وإعادة تعبئة جميع المواد الغذائية المجهزة أو غير 

المجهزة للبيع وإعادة تعبئة جميع أنواع الخضروات والفاكهة المجمدة المستوردة أو المحلية وإنتاج وتعبئة جميع 

أنواع البقوليات المجمدة واستيراد وتعبئة جميع أنواع الحبوب المجمدة أو غير المجمدة , وانتاج وتعبئة الخل , 

ويجوز للشركة القيام بمشروعات أخرى أو تعديل نشاطها فى حدود المجالت الواردة بالمادة الولى من القانون رقم 

8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الستثمار ولئحته التنفيذية وتلك المجالت التى يوافق مجلس 

الوزراء على إضافتها ويجوز لها أن تساهم أو تشارك بأى وجه من الوجوه فى مشروعات فرعية خارج قانون 

ضمانات وحوافز الستثمار على أن يقتصر تمتع الشركة بالضمانات والحوافز الواردة بالقانون المشار اليه على 

نشاطها المتفق والمجالت المحددة بهذا القانون وعلى النشاط الذى يرتبط بمشروعات تنشأ بعد تاريخ التأسيس مع 

اللتزام بأحكام اللئحة التنفيذية للقانون وتعديلته قانون رقم 72 لسنة 2017 مع إجراء حسابات مستقلة لكل نشاط 

على حدا .
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24 - النيل للصناعه والتجهيزات شركة سبق قيدها برقم     2633 قيدت فى 11-02-2001 برقم ايداع    118 

وفى تاريخ  02-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة:  إقامة  وتشغيل مصنع لنتاج شيش 

الحصيره اللمونيوم وشيش حصيرة البلستيك وخشب وإنتاج قطاعات اللمونيوم من البواب والشباكيك 

ومستلزماتها وإنتاج القطاعات المعدنيه بطريقة الدرفله وتشريحها ودهان منتجات الشركه المقاولت العموميه   

تجميع علب شيش الحصيره شامله الشيش والكسسوارات والمحركات وأجهزة الستقبال والرسال )ريموت 

كنترول ( تصنيع جميع أنواع مستلزمات الديكور والتشطيبات ومواد البناء وإنتاج وتصنيع جميع المنتجات 

والقطاعات البلستيكيه والمعدنيه بطريقة الحقن أو السحب ودهانها ومنها قطاعات البواب والشبابيك البلستيكيه 

ودهانها وطباعتهاوإنتاج جميع الكسسوارات اللزمه لها وتصنيع وتوزيع الستائر بجميع أنواعها )البلستيك , 

المعادن , الخشاب ( وإكسسواراتها وإنتاج جميع مستلزمات الباب والشباك وإكسسواراته وتجميع وتصنيع وتوزيع 

جميع أنواع المحركات وأجهزة الستقبال والرسال )ريموت كنترول ( ودهان جميع المنتجات لحساب الغير 

وأنشطة التطوير العقارى والستثمار العقارى والبناء والتشييد وإيجار العقارات بجميع أنواعها )صناعى , إدارى 

,تجارى( وتجارة   وتصدير كافة المنتجات السابقه

25 - ريلينس لوجيستكس Reliance Logistics Company شركة سبق قيدها برقم     8328 قيدت فى 

17-03-2002 برقم ايداع    1336 وفى تاريخ  02-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

المقاولت – التوريدات العمومية – القيام بكافة العمال والخدمات اللوجيستية على سبيل المثال ل الحصر – النقل 

– التوزيع – الشحن والتفريغ لكافة البضائع المختلفه بجميع الموانى بجمهورية مصر العربية – النقل البرى 

لخامات المحاجر والمواد الخام المستخرجة من المحاجر وكذلك الخرسانة الجاهزة و كافة مواد البناء وعلى سبيل 

المثال ل الحصر الطوب بكافه انواعه والبلط والبردورات والسمنت والسن والرمل والزلط – تجارة و توزيع 

مواد البناء – إنشاء المخازن و التخزين للشركة وللغير – الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية . وذلك دون 

الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة . ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها 

أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها 

بها وذلك طبقا  لحكام القانون .

26 - وكالة ميرسك ايجبت الملحية Maersk Egypt Shipping Agency ش م م شركة سبق قيدها برقم     

50028 قيدت فى 10-01-2011 برقم ايداع    735 وفى تاريخ  02-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح 

غرض الشركة هو :   القيام بجميع أعمال الوكالة الملحية للسفن والتى تتضمن جميع العمال التى تطلبها السفينة 

والطاقم نيابة عن المالك أو المشغل فترة تواجدها بالميناء أو عبورها قناة السويس ودفع الرسوم والجور والتكاليف 

المستحقة لكافة الجهات وتحصيل النوالين المستحقة للمالك أو المشغل والشتراك فى توقيع عقود المشارطة والقيام 

بأعمال وكيل الشحنة ونيابة عن الشاحنين , التخليص الجمركى والتوزيع والتخزين والنقل بالشاحنات ومباشرة 

أعمال الشحن والتفريغ.   تقديم الخدمات اللوجيستية المتكاملة, أعمال التوزيع والتستيف والتفريغ للبضائع 

والحاويات واقامة وتشغيل المخازن والمستودعات الجمركية وغير الجمركية ) عدا مخازن الكيماويات الخطرة ( , 

وتداول وتخزين الحاويات والبضائع.   وتقديم خدمة النقل البرى الداخلى للبضائع ول يتم مزاولة نشاط النقل البرى 

للركاب او البضائع ) الداخلى , أو الدولى ( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجه إل بعد القيد 

بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمة لمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى 

والتوريدات العمومية.   مع مراعات احكام القوانين والوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذة النشطة   ويجوز لشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها والتى تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج.  كما 

يجوز لها ان تندمج مع الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحتة التنفيذية.
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27 - الدوليه للستثمارات الصناعيه والعقارية  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     52824 قيدت فى 

06-07-2011 برقم ايداع    12287 وفى تاريخ  02-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :  -

تجارة وبيع وشراء جميع المنتجات والمعدات المعدنية  -الستيراد والتصدير  -توريد وتركيب وصيانة الدوات 

والمعدات الهندسية والصيانة المتنقلة لها  -استيراد مواد البناء والت ومعدات الديكور  -ادارة المشروعات  -تقديم 

الستشارات )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات 

المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة 

الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحته 

التنفيذية   مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر 

العربية رقم 356 لسنة 2008 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما 

يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أوتلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

28 - جوهرة الخليج للحاق العمالة المصرية بالخارج شركة سبق قيدها برقم     76562 قيدت فى 

18-09-2014 برقم ايداع    22281 وفى تاريخ  02-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

الحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل والخارج مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو 

الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية

EGYPTIAN REAL – ESTATE INVESTMENT 29 - شركة التنمية والستثمار العقاري المصري

ERI(  ( شركة سبق قيدها برقم     80179 قيدت فى 12-02-2015 برقم ايداع    3862 وفى تاريخ  

02-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : الستثمار والتسويق العقارى والستشارات العقارية 

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( وشراء وبيع وايجار واستئجار 

الراضى والعقارات والستثمار العقاري وإنشاء المنتجعات والقرى السياحية وتطوير المشروعات السكنية 

بالتجمعات الجديدة مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية 

مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة , ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 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 وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة 

التنفيذية

394 - الجوهرة للتنقيب عن المعادن شركة سبق قيدها برقم     115302 قيدت فى 08-01-2018 برقم ايداع    

1022 وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . استصلح الراضي الزراعية . 

التنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن واستخراجها ول يشمل ذلك محاجر الرمل والزلط . مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة . ويجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها 

او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

395 - دى ساندوتش D.Sandawich شركة سبق قيدها برقم     125704 قيدت فى 01-10-2018 برقم 

ايداع    41046 وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح -
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30 - ام بي اي للستثمار العقاري و المقاولت MPA شركة سبق قيدها برقم     87026 قيدت فى 

18-10-2015 برقم ايداع    28769 وفى تاريخ  02-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

التسويق العقارى . إدارة و تشغيل الفنادق )الثابتة( و الموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية 

والنشطة المكملة أو المرتبطة بها من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية . الدارة و التسويق السياحى 

للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية .  إعداد التصميمات الهندسية . الستيراد و التصدير 

والتوكيلت التجارية . المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة . تقديم الستشارات الهندسية )فيما عدا ما يتعلق 

باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس 

المال والستحواز وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال  الوراق المالية 

المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون رأس المال و لئحتة التنفيذية( . مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء 

رقم 350 لسنة 2007 و مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 . تلتزم الشركة باحكام 

القانون رقم 120 لسنة 1982 و القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين و تنظيم اعمال الوكالة 

التجارية و ل ينشىء تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة 

غرضها من الجهات المختصة و بما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة . و يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد 

تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها أو 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية" 0

31 - محمد نبيل محمود حمدى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     93400 قيدت فى 10-05-2016 برقم ايداع    

15004 وفى تاريخ  02-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . انتاج المحتوى اللكترونى 

بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات . ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية . اعمال 

التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها .  تقديم  الستشارات الهندسية ) فيما عدا ما يتعلق بأسواق 

الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال 

والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها في المادة 27  من قانون سوق راس المال ولئحتة التنفيذية( مع مراعاة احكام  القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

32 - مزود الخدمات اللوجيستيه السويدى Elsewedy logistics provider  )ش .م . م ( شركة سبق قيدها 

برقم     100199 قيدت فى 20-12-2016 برقم ايداع    41095 وفى تاريخ  02-02-2023    تم تعديل 

النشاط ليصبح غرض الشركة : تقديم كافة الخدمات اللوجستية . إدارة الموانئ الجافة ومحطات الحاويات ومحطات 

الشحن والتفريغ للبضائع . اقامة وتشغيل وإدارة المخازن )عدا مخازن الكيماويات الخطرة( . الشحن البحري 

والشحن الجوي والشحن البري ووسائل النقل البرية والتخزين والتحميل والتعبئة والتغليف والتبريد والفحص 

والفراج الجمركي . الوكالة الملحية للسفن . إدارة اليداعات الجمركية . إدارة وتشغيل المناطق اللوجستية . النقل 

البري الداخلي والدولي للبضائع . مع مراعاة احكام وقوانين 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 تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية
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33 - الهلى للصرافة  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     100623 قيدت فى 03-01-2017 برقم ايداع    

370 وفى تاريخ  02-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : مزاولة نشاط الصرافة وفقا لحكام 

قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 194 لسنة 2020 وتعديلته بشأن تنظيم عمليات النقد الجنبى  

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة 

أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القان ون ولئحته التنفيذية

34 - بى أم أش بيلدنيق مودارن هاوس للمقاولت BMH BUILDNG MODERN HOUSE شركة سبق 

قيدها برقم     106377 قيدت فى 04-06-2017 برقم ايداع    20237 وفى تاريخ  02-02-2023    تم تعديل 

النشاط ليصبح غرض الشركة . التصدير والتوكيلت التجارية . المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة .

التوريدات العمومية . التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا . التوريدات العمومية .

37 - عبدالرحمن مختار للستثمار والتطوير العقاري والمقاولت العامة شركة سبق قيدها برقم     128423 قيدت 

فى 05-12-2018 برقم ايداع    51765 وفى تاريخ  02-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

. المقاولت العامة . التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا. التطوير العقاري . استثمار عقاري.  التوريدات 

العمومية . تشطيبات وديكورات . التصدير . الوكالت التجارية . تلتزم الشركة لحكام القانون رقم 120 لسنة 

1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في سأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشئ تأسيس 

الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص الل زمة 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 ان تشترك بأى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال  شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى 

مصر او فى الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون . ويجوز 

للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال  شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها 

على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  

لحكام القانون.

38 - رمال سفاري شركة ذات مسئولية محدودة شركة سبق قيدها برقم     130331 قيدت فى 2019-01-21 

برقم ايداع    2990 وفى تاريخ  02-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : اقامة وتملك وتشغيل 

مراكز الغوص والنشطة البحرية المكملة لها والمرتبطة بها واللعاب المائية . ادارة اللعاب المائية بكافة انواعها ) 

التزلج علي الماء – السنوركل ( . السفاري الجبلي . شراء وتملك وتاجير المراكب واليخوت السابق الحصول لها 

علي تراخيص و ذلك 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 شبية باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها تندمج فيها او 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

39 - الفيدا للستشارات العلمية alveda شركة سبق قيدها برقم     135128 قيدت فى 13-05-2019 برقم 

ايداع    20690 وفى تاريخ  02-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :  استشارات علمية 

وهندسية وبيئية   مقاولت عمومية  التوريدات العمومية   القيام بأنهاء تسجيل الدوية والمستحضرات  وذلك 

دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها 

أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها 

بها وذلك طبقا  لحكام القانون.
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40 - فرسكو فارمز للمقاولت Fresco Farms ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     144707 قيدت فى 

02-01-2020 برقم ايداع    217 وفى تاريخ  02-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :• 

التوريدات العمومية .• أعمال الصيانة و التشطيبات . و ذلك دون  المقاولت العامة و المتخصصة و المتكاملة .•

الخلل بأحكام القوانين 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 أو التي قد 

تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون .

41 - مجموعة شام للتسويق العقارى Sham Group for real Estate Marketing )ش.ذ.م.م( شركة سبق 

قيدها برقم     145246 قيدت فى 14-01-2020 برقم ايداع    1751 وفى تاريخ  02-02-2023    تم تعديل 

النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح :  المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة – القيام باعمال الديكور 

– اعداد التصميمات الهندسية – التسويق العقارى , 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 

فى الخارج.  كما يجوز لها أن تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها  و ذلك طبقا  لحكام القانون .

42 - العاليه للستثمار الزراعى - تحويل العمل من تحت مظلة قانون 159 لسنة 1981 والعمل تحت مظلة قانون 

72 لسنه 2017 . شركة سبق قيدها برقم     147219 قيدت فى 19-02-2020 برقم ايداع    8202 وفى تاريخ  

02-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . انشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  . استصلح 

وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع . استزراع الراضى المستصلحة ويشترط فى 

هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان يستخدم طرق الرى الحديثة 

وليس الرى بطرق الغمر . فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة 2008  . تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو 

التسمين أو اللحوم . تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض 

أو التسمين أو اللحوم . إقامة المزارع السمكية . انشطة خارج  قانون 72 لسنة 2017 . انتاج وأتجار التقاوى . 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية . تلتزم الشركة بافراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشاط الوارد 

بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسثط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 وهكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضامانات والحوافز الورادة بذات 

القانون  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات وبشرط اصدار التراخيص اللزمة للمارسة هذه 

النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول 

أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فى 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية .
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43 - سمارت ليدر للمقاولت العامه شركة سبق قيدها برقم     151512 قيدت فى 26-07-2020 برقم ايداع    

22852 وفى تاريخ  02-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هوتقديم 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 رأس المال ولئحتة التنفيذية (/ المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة ومقاولت صيانة 

المباني والمنشأت ./التوريدات العمومية وعلي الخص توريد وتركيب الرخام والجرنيت./التصدير/بيع وتأجير 

المعدات واللت بكافة انواعها واشكالها فيما عدا التاجير التمويلي /الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر 

والستكشاف وتشمل الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولى - صيانة ابار البترول و تنشيطها  - صيانة معدات 

الحفر والمضخات البترولية - حفر ابار المياة والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول - العمال المدنية 

المكملة لعمال الحفر والصيانة - معالجة السطح من الترسيبات - الخدمات المتعلقة بإإنزال مواسير التغليف 

وأنابيب النتاج - النشطة المرتبطة بالملحات الطبيعية او الصناعية او الملح الصخرى 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

44 - ليمنار جلوبال ديستربيوشن اند سيرفيسز Leminar Global Distribution and Services شركة 

سبق قيدها برقم     152716 قيدت فى 24-08-2020 برقم ايداع    27092 وفى تاريخ  02-02-2023    تم 

تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه : التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا \ التوريدات العموميه . 

تجارة وبيع وتوريد قطع غيار اجهزه التكييف والتبريد ومكوناتها . تجارة وبيع وتوريد المضخات والمحركات 

والصمامات ولوازمها . تجارة وبيع وتوريد المواد المقاومة والمانعة لنتشار الحريق . تجارة وبيع وتوريد مواد 

مكافحة وإطفاء الحريق . تجارة وبيع وتوريد معدات وأجهزة السلمة وإطفاء الحريق . تجارة وبيع وتوريد أجهزة 

التهوية . تقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة المتنقلة والصلح . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص  اللزمة لممارسة هذه النشطة . الستيراد والتصدير والتوكيلت 

التجارية . تلتزم الشركه بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شأن سجل 

المستوردين وتنظيم أعمال الوكاله التجارية, وبشرط الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض. ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو 

في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
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45 - كلنبرو Clinpro شركة سبق قيدها برقم     155360 قيدت فى 12-10-2020 برقم ايداع    36148 

وفى تاريخ  02-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت 

بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات وانشطة التعهيد وتطوير البرمجيات 

والتعليم التكنولوجي واعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها 

واعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب 

عليها. وانتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات وادخال البيانات على الحاسبات 

وبالوسائل اللكترونية اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها وانتاج وتطوير النظم المدمجة 

وتشغيلها والتدريب عليها واعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات وتنفيذ وإدارة شبكات نقل 

وتداول المعلومات والتصالت وخدمات النترنت والمشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما 

في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية. وإقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم 

خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية ومشروعات البحث والتطوير العلمي من 

أجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة مع مراعاة 

قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 لسنه 2003( وإنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز 

نقل تكنولوجيا المعلومات. وإنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات 

والتصالت وتطويرها وحاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال. والنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى 

التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني وإنشاء 

وإدارة وتشغيل مراكز حفظ البيانات والخوادم اللكترونية . والقيام بالختبارات المعملية للمواد والمنتجات الدوائية 

والطبية ومعايره الجهزة 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 أن 

تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .

46 - إنو سبيس التعليميه شركة سبق قيدها برقم     157572 قيدت فى 30-11-2020 برقم ايداع    44572 

وفى تاريخ  02-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو – تشغيل وإدارة المدارس.  - مركز 

لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية والبحاث العلمية.  - تقديم الستشارات والحلول التعليمية ) فيما عدا ما 

يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات  القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة 

رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق 

المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق المال ولئحته التنفيذية(  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة أن 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.
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47 - مهدى لتجارة الخيول العربية شركة سبق قيدها برقم     175762 قيدت فى 14-11-2021 برقم ايداع    

54062 وفى تاريخ  02-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التوريدات العمومية / انتاج 

وتربية الخيول العربية والماشية والغنام وإنتاج اللبان وتجارة وتوزيع وتسويق وتوريد الخيول العربية والغنام 

والماشية والعلف ومكملتها واضافتها وخلطاتها وجميع انواع الشتلت والصوب الزراعية واستصلح وتجهيز 

الراضي بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة ويشترط في هاتين 

الحالتين أن تكون الراضي المخصصة لغراض الستصلح والستزراع وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى 

الستزراع وليس الرى بطريق العمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 

2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 والقيام بأعمال تنسيق وصيانة وإدارة وتجميل الحدائق 

والطرق والميادين الند سكيب والمقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة ومقاولت تركيب وصيانة بلط 

الرضيات والتشطيبات الداخلية والخارجية واعداد التصميمات الهندسية والمعمارية وتقديم الستشارات فيما عدا ما 

يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونيه والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة 

رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنسطة الشركات العاملة في مجال الوراق 

المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية وذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة

48 - ساج للتشييد والبناء Sag For Construction And Building شركة سبق قيدها برقم     179296 

قيدت فى 10-01-2022 برقم ايداع    1496 وفى تاريخ  02-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة . مقاولت اعمال التشيد والبناء . التوريدات العمومية .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية ؛ وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطه . ويجوز للشركة ان تشترك بأى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبية 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 .

49 - آرم آرتس للستشارات الفنية ARM ARTS شركة سبق قيدها برقم     188580 قيدت فى 

14-06-2022 برقم ايداع    37648 وفى تاريخ  02-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو 

:  نشاط صناعة السينما ومنها اقامة واستجار استوديوهات او معامل النتاج السينمائي او دور العرض او تشغيلها 

بما في تلك  من تصوير وتحميض وطبع وانتاج وعرض وتوزيع . النتاج الفني والتوزيع للمصنفات المسموعة 

والمرئية   الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية  اعمال المونتاج تقديم الستشارات الفنيه 

)فيما عدا الستشارات القانونية والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات 

المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من 

قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(.  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 طبقا لحكام القانون

50 - كي اوه اس لدارة المطاعم والكافيهات K.O.S شركة سبق قيدها برقم     188807 قيدت فى 

19-06-2022 برقم ايداع    38661 وفى تاريخ  02-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . 

ادارة و تشغيل المحلت التجارية . ادارة وتشغيل المطاعم السياحية الثابتة والكافيهات السياحية . إقامة وتشغيل 

وإدارة المطاعم الثابتة )مطعم( . إدارة وتنظيم المؤتمرات وإقامة وإدارة وتنظيم الحفلت العامة . إقامة حفلت 

موسيقية وغنائية وعرض منوعات موسيقية وغنائية وديجي – مصنفات سمعية وبصرية وسمعية عن طريق الدش 

والبروجيكتور و DVD و VCD والفلش ميموري . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية , بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة. ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجة من 

الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو 

فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .
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بيجيز للضيافة  Biggys  شركة ذات مسئولية محدودة شركة سبق قيدها برقم     199929 قيدت فى 

27-12-2022 برقم ايداع    89074 وفى تاريخ  02-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

استغلل العلمات التجارية الفرنشايز  وذلك دون الخلل  تشغيل وادارة المطاعم الثابتة والضيافة والكافيتريات  •

بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة   ويجوز 

للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون

52 - شروق للمنتجات السمنتيه شركة سبق قيدها برقم     47178 قيدت فى 25-07-2010 برقم ايداع    

16512 وفى تاريخ  04-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : تصنيع الطوب السمنتى 

والبلط بجميع انواعه والمنتجات السمنتية / استيراد اللت والمعدات ومستلزمات النتاج اللزمة لخدمة اغراض 

الشركة / الستيراد والتصدير والوكالت التجارية / المقاولت العامة / اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخشاب / 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الرخام الطبيعى والصناعى / استيراد وتصدير وتصنيع الرخام الصناعى والطبيعى / 

صناعة منتجات من الرخام ويشمل ) المطابخ والمغاسل والتحف والحواض والتماثيل والنحت والرسم وما شابهها / 

استيراد وتصدير الخشاب والعمال الخشبية / اعمال ورش النجارة بشكل عام تصنيع الثاث _ اعمال الديكور _ 

تصنيع المطابخ والثاث والموبيليا / اعمال ورش صناعة اللومنيوم _ صناعة الثاث والمطابخ والموبيليا من 

اللومنيوم

53 - دومستيك  Domestic ) ش . م . م ( شركة سبق قيدها برقم     52655 قيدت فى 29-06-2011 برقم 

ايداع    11640 وفى تاريخ  04-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : النشاط الصناعى : ) 

طباعة جميع انواع المطبوعات من الكتب والمجلت الثقافية والعلمية والبرشورات التسويقية والثقافية والعلنية 

وبرشورات الترجمة والدعاية والملصقات الورقية المطبوعة لتعريف المنتجات _ تصميم وطباعة الخرائط 

والصور ووسائل اليضاح التعليمية وكافة الدوات الفنية واللعب الفنية _ انتاج وتصنيع ووطباعة ورق ومواد 

التعبئة والتغليف والصناديق الكرتونية والكياس الورقية بأنواعها المختلفة ولصق الفراخ المطبوعة على الورق 

المقوى والكرتون بأنواعه المختلفة _ تصميع وطباعة الطباق والكواب الورقية _ انتاج وتجهيز ورق التصوير 

بجميع انواعه ومقاساته المختلفة ( مع اللتزام بتصدير نسبة80% من حجم الصادرات السنوية الى خارج البلد 

__ النشاط التخزين : 1_ تخزين كافة المستلزمات والكسسوارات الخاصة بصناعة الملبس الجاهزة مع اللتزام 

بالتصدير بنسبة 50% لخارج البلد من هذا البند 2_ تخزين الجديد من  بالجهزة الطبية وكافة مستلزماتها 

واكسسواراتها وقطع الغيار الخاصة بها مع اللتزام بالتصدير بنسبة 80% لخارج البلد 3_ تخزين ) الدوات 

المكتبية - اجهزة التصالت واللكترونيات والتليفونات المحمولة  والحاسبات الليه - المعدات والماكينات ( وكافة 

مستلزماتها واكسسوارتها وقطع الغيار االخاصة بها مع اللتزام بتصدير 100% لخارج البلد من هذا البند 4_ 

تخزين كافة انواع ورق الطباعة والورق المقوى وورق التغليف والكرتون واكسسوارات وقطع غيار ماكينات 

الطباعة والتجليد والتغليف وجميع مايلزم صناعة الطباعةوالتغليف من مواد خام زمستلزمات تشغيل مع اللتزام 

بالتصدير بنسبة 80% لخارج البلد من هذا البند __ النشاط الخدمى : 1_ تجميع الصادرات المصرية من 

شركات المناطق الحرة وشركات داخل البلد لعادة تصديرها لحساب اصحابها بعد اجراء العمليات اللوجستية 

اللزمة لها ) فرز – تغليف – تجميع – تعبئة  2_ صيانة المعدات والماكينات واللت  فى موقع العميل وخارج 

النطاق المكانى للمنطقة الحرة / التوريد المباشر من المورد الخارجى الى العميل الخارجى ) خارج البلد ( مباشرة 

وبما يتفق مع الصناف المرخص للشركة بمزاولتها مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص الزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه بأعمالها  او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر 

او فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها  بها وذلك طبقآ لحكام القانون 

ولئحتة التنفيذية
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54 - الرائد جيت ماستر للصناعه احمد شوقى حسن سلمان وشريكته شركة سبق قيدها برقم     6306 قيدت فى 

25-08-2004 برقم ايداع    1271 وفى تاريخ  05-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح ادارة محطات 

الصرف الصناعى والتنقية وتوصيلتها    انشاء محطات معالجة المياه  والشبكات  وجميع لوازمها  توريد وحدات 

معالجة المياة ومستلزماتها  التسويق اللكترونى   على الشركة اللتزام بإفراد حسابات مالية مستقلة وعلى تاشركة 

مراعاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

55 - الحسينى للحاق العمالة بالخارج ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     57804 قيدت فى 11-04-2012 برقم 

ايداع    8018 وفى تاريخ  05-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :  إلحاق العمالة المصرية 

للعمل بالخارج مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التى تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو 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

56 - احلم البحر الحمر للمشروعات السياحية شركة سبق قيدها برقم     75791 قيدت فى 19-08-2014 برقم 

ايداع    19514 وفى تاريخ  05-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : امتلك و تشغيل الفنادق 

العائمه و الثابته و القرى السياحيه و المطاعم السياحيه و تسويق المنشات السياحيه و مراكز الغوص و امتلك 

وتشغيل قريه فيفا بلو - بمركز شرم الناقه – الغردقه – سفاجا – البحر الحمر . مع مراعاه احكام القوانين و اللوائح 

و القرارات الساريه و بشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه . و يجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحه او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها 

على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها و 

ذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه .

57 - روافي الحلم شركة سبق قيدها برقم     115699 قيدت فى 16-01-2018 برقم ايداع    2516 وفى 

تاريخ  05-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : الستشارات السياحية و التسويق الفندقي و 

تنظيم الرحلت الداخليه و الخارجية و الدارة و التسويق السياحي للفنادق و القري السياحية و المنتجعات السياحية 

و الخدمات السياحية المتكاملة نيابة  عن السائح  من حجز الفنادق و القري السياحية وحجز تذاكر الطيران مع 

مراعاه القرار الوزاري رقم 626 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 2010/10/7 بشان شركات الدارة الفندقية وشروط 

واجراءات الترخيص بها  , مع مرعاه ماورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار السيد 

رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008. مع مرعاه احكام  القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذا النشاط ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجة من الوجوة مع 

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيه 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 القاون و لئحته التنفيذية

58 - هرتج للتسويق والستشارات العقارية Heritage property consultancy شركة سبق قيدها برقم     

123646 قيدت فى 31-07-2018 برقم ايداع    32757 وفى تاريخ  05-02-2023    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة : التسويق العقاري- تقديم الستشارات الهندسيه ) فيما عدا الستشارات القانونيه 

والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده راس المال والستحواذ وكذا الستشارات الماليه عن 

الوراق الماليه لنشطه الشركات العامله في مجال الوراق الماليه المنصوص عليها في الماده 27 من قانون
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59 - فليفرز مصر للتصدير FLAVORS EGYPT FOR EXPORT شركة سبق قيدها برقم     

127559 قيدت فى 14-11-2018 برقم ايداع    48508 وفى تاريخ  05-02-2023    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة : تجارة الحاصلت الزراعيه والفواكهبجميع أنواعهم / التصدير / الستيراد مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسه هذة النشطه ويجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة 

او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية

Delta Land for Real Estate Investment and  60 - دلتا لند للستثمار العقارى والمقاولت العامه

General Contracting شركة سبق قيدها برقم     138675 قيدت فى 22-08-2019 برقم ايداع    

34518 وفى تاريخ  05-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : اقامة وتشغيل مصنع لتجميع 

اللوحات الكهربائية وتصنيع الكابلت والصناعات الكهربائية واللمبات ومستلزماتها / اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

البلستيك ومواد التعبئة والتغليف والعبوات الغذائية والدوائية ومنتجات البلستيك بكافة اشكالها وانواعها / 

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة 

ويشترط في هاتين الحالتين ان 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 / انشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وادارتها 

واستغللها وصيانتها / اعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع / 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 وماورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 

2008 / تخطيط واقامة وتنمية المناطق العمرانية ) المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية 

والمناطق خارج الوادي القديم ( / اقامة وتشغيل وادارة وصيانة محطات الصرف الصحي والصرف الصناعي 

والتنقية وتوصيلتها / تشغيل وصيانة واستغلل وحدات طلمبات مياه الري وشبكات توزيعها وخطوط نقلها 

للراضي المخصصة للستصلح والستزراع __ انشطة خارج قانون 72 : المقاولت العامة ومقاولت العمال 

الكهروميكانيكية / التوريدات العمومية والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / مقاولت صيانة المباني / ادارة الصول 

العقارية / الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن 

سجل المستوردين والقانون رقم 120 لسنة 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية ولينشئ تاسيس الشركة 

اى حق في مزاوله غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما 

ليخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض _ افراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار وذلك دون الخلل باحكام القوانين 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 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

61 - لوجيا للصناعات المتكاملة شركة سبق قيدها برقم     141681 قيدت فى 29-10-2019 برقم ايداع    

45783 وفى تاريخ  05-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الطوب الطفلي وفحم الكوك وإنتاج الزنك ومشتقاته واكسيد الزنك وتشكيل المعادن والمسامير والصواميل وأسلك 

اللحام ومسبوكات وحقن البلستيك / إقامة وتشغيل مصنع لطحن وتكسير الكوارتز / إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الرخام الصناعي / إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الكيميائية لتنظيف وتلميع السيارات والمعادن / إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع ثاني أكسيد السيليكون والمواد القائمة على السيليكون ومعالجة وإنتاج السيليكون عالي النقاء 

ومسحوق السيليكون وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال 

شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
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62 - أى إن فيجن للتجارة Envision Trading شركة سبق قيدها برقم     143635 قيدت فى 2019-12-11 

برقم ايداع    52694 وفى تاريخ  05-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : المقاولت العامة / 

مقاولت العمال الكهربائية والتيار الخفيف / التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات 

العمومية / بيع مستلزمات الكمبيوتر والشبكات / القيام بكافة اعمال الديكورات والتشطيبات / تركيب كاميرات 

المراقبة / صيانه جميع الجهزة اللكترونيه / مقاولت البناء والهدم / التوكيلت التجاريه / اقامت وتشغيل مصنع 

لتصنيع الكابلت والمعادن ومعدات الشبكات / تركيب انظمه الحريق / تركيب شبكات نقل البيانات

63 - أبو الهول للتوزيع والتسويق شركة سبق قيدها برقم     146371 قيدت فى 04-02-2020 برقم ايداع    

التجارة العامة والتوزيع  5339 وفى تاريخ  05-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :  -

التوكيلت التجارية   تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن  فيما هو مسموح به قانونا   -

تنظيم اعمال الوكالة التجارية , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض   -

تقديم خدمات النقاذ السريع  التوريدات العمومية وعلى الخص توريد مستلزمات السلمة المرورية   -

تسويق المنتجات بكافة أنواعها تقديم خدمات تحصيل الفواتير   - للسيارات على الطريق   -

64 - كولرد تيكنولوجي Collard Technology شركة ذات مسئولية محدودة. شركة سبق قيدها برقم     

154768 قيدت فى 30-09-2020 برقم ايداع    34068 وفى تاريخ  05-02-2023    تم تعديل النشاط 

صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من  أنشطة داخل قانون 72   - ليصبح غرض الشركة   •

أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم 

اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  - التكنولوجي.  -

اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها 

اعمال التوصيف والتصميم لشبكات  ادخال البيانات على الحاسب وبالوسائل اللكترونية.  - والتدرب عليها.  -

إقامة وتنظيم  أنشطة خارج قانون 72  - تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.  • نقل وتداول البيانات.  -

وإدارة المعارض والمهرجانات والحفلت العامة )بشرطة استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة(.  -

مع اللتزام بإفراد حسابات مستقلة مركز 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, مع عدم 

تمتع 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 ان 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.

65 - زيما للدوية Zyma Pharma شركة سبق قيدها برقم     155832 قيدت فى 20-10-2020 برقم ايداع    

37769 وفى تاريخ  05-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه هو:تجارة وتوزيع وبيع الدويه 

البشريه والبيطريه والمكملت الغذائيه والغذيه الخاصه وألبان الطفال والمبيدات الحشريه والمطهرات 

ومستحضرات التجميل والمستلزمات والجهزه الطبيه والتعويضيه والخامات الخاصه بتصنيع كل ما سبق- تصنيع 

كل ما سبق لدى الغير -إدارة الصيدليات  - إقامة وتشغيل مخازن الدويه - تجارة وتصنيع المنظفات تلتزم الشركه 

بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 فى شأن تنظيم أعمال الوكاله التجاريه ول ينشئ تأسيس الشركه أى حق فى 

مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمه لمزاولة غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل 

بأحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط 

إستصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه .ويجوز للشركه ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها 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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66 - المعالى للصناعات الخشبيه والهندسية شركة سبق قيدها برقم     167091 قيدت فى 08-06-2021 برقم 

ايداع    25591 وفى تاريخ  05-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركه : أعمال التصميمات 

الهندسيه للمعدات وخطوط النتاج والمصانع . أقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الخشاب واللومنيوم والموبيليا . أقامه 

وتشغيل مصنع لتكرير وتجفيف وطحن وتعبئه الملح . أقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه الكيماويات . أقامه 

وتشغيل واداره واستغلل الملحات الطبيعية او الصناعية او الملح الصخري

67 - فيرنيش ديزاينز للستشارات الهندسية FurnishDesigns شركة سبق قيدها برقم     172717 قيدت فى 

21-09-2021 برقم ايداع    44117 وفى تاريخ  05-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

تقديم الستشارات في كافة المجالت وعلي الخص الستشارات الهندسية ) فيماعدا الستشارات القانونية 

والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون راس 

المال ولئحته التنفيذية ( . إدارة الصول العقارية . إدارة المولت التجارية . إدارة المشروعات . مع مراعاه القرار 

الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية وشروط وإجراءات الترخيص بها . اعمال 

التشطيبات . المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة . التجارة وتوزيع الثاث المكتبي والفندقي . التوريدات 

العمومية . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاوال اعمال 

شبيهة بأعمالها شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها أن 

تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

THE FUTURE GATE FOR MARINE AND  68 - بوابة المستقبل للخدمات البحرية والتسويقية

MARKETING F.G.S شركة سبق قيدها برقم     173582 قيدت فى 05-10-2021 برقم ايداع    

46982 وفى تاريخ  05-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :الوساطة في انهاء اجراءات 

التحاق الطلب للدراسة بالخارج /  الخدمات التسويقية  /ادارة وايجار واستئجار الوحدات البحرية القائمة بالفعل 

والسابقة حصولها على تراخيص من مراكب الخدمات البحرية بأنواعها ومراكب القطر البحرية بأنواعها 

والحفارات البحرية بأنواعها ومستلزماتهم )فيما عدا التأجير التمويلي(./اقامة وتشغيل وإدارة مركز لعداد وتنمية 

وتدريب الموارد البشرية/تنظيم المعارض فيما عدا المعارض السياحية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل 

معرض على حده /التوكيلت التجارية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120  لسنة 1982 ولينشيء تأسيس 

الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ليخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض./ التوريدات العمومية / المقاولت لعمال البحرية   

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ويشترط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة ويجوز للشركة أن تشترك باي 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 أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون.
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69 - محمود النجار للتنمية Mahmoud Elnaggar For Development ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     

181508 قيدت فى 17-02-2022 برقم ايداع    10176 وفى تاريخ  05-02-2023    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة . المقاولت العامة . التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا . التوريدات العمومية  

. إقامة وتشغيل وإدارة مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية . تقديم الستشارات الهندسية )فيما عدا ما 

يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة 

رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق 

المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(  . تربية جميع أنواع 

الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم . تربية جميع أنواع الدواجن سواء كان 

ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  . الستيراد والتصدير . تلتزم الشركة 

بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين , ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة 

غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض . 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 الجمهورية رقم 356 لسنة 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 على تحقيق على تحقيق غرضها في مصر 

أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

70 - العاصمة للعطور ومستحضرات التجميل شركة سبق قيدها برقم     202602 قيدت فى 28-02-2019 برقم 

ايداع    1171 وفى تاريخ  05-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح الستيراد :  تلتزم الشركة بأحكام القانون 

رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين ول ينشئ تاسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا 

الغرض .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور و مستحضرات التجميل و الزيوت العطرية و منتجات العناية 

بالشعر و البشرة و ادوات التغليف و العبوات .   التصدير .  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  

التوريدات العمومية .   وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح و القرارات السارية , و بشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .   ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها 

ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون

71 - الشركه العالميه لصناعه المواسير ) ش.م.م ( بنظام المناطق الحره الخاصه شركة سبق قيدها برقم     

38715 قيدت فى 19-06-2001 برقم ايداع    2199 وفى تاريخ  06-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح 

غرض الشركة : القيام فى المناطق الحرة الخاصة بمزاولة النشاط االتالى : .. اقامة مصنع لنتاج وتصنيع المواسير 

الصلب باقطارها المختلفة ومستلزماتها و المستخدمة فى نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية والغازات الطبيعية 

والمياة واية استخدمات اخرى طبقا للمواصفات العالمية لكل استخدام .. تشكيل المعادن و لوازمها وحماية السطح 

للمواسير و لوازمها شاملة اعمال حماية السطح بالدهانات
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72 - الطباء المتحدون لتنمية وادارة المستشفيات )جنه( ش م م شركة سبق قيدها برقم     54205 قيدت فى 

29-09-2011 برقم ايداع    18122 وفى تاريخ  06-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه هو 

إقامه وإدارة وتشغيل المستشفيات العلجيه الشامله والمتخصصه فى جميع المجالت والتخصصات الطبيه  -   :

إقامه وإدارة وتشغيل منافذ لبيع الجهزه الطبيه والتعويضيه والمستلزمات الطبيه  وتطويرها بأحدث الجهزه  .  -

إقامه وإدارة وتشغيل النوادى الصحيه للنقاهه  والنظارات الطبيه والشمسيه وتطويرها بأحدث الجهزه  .  -

والستيشفاء والتجميل )ساونا ـ مساج( و تطويرها بأحدث الجهزه  .  - تجهيز المستشفيات والمركز الطبيه 

تنظيم وإقامه المؤتمرات والمعارض  والمعامل والوحدات الطبيه ومراكز الشعه وتطويرها بأحدث الجهزه     -

التجارة والتوزيع للدويه وجميع الجهزة الطبيه  )بشرط إستصدار التراخيص اللزمه لكل معرض على حده(  .  -

الستيراد  تقديم كافه الستشارات الطبيه بما يخدم غرض الشركه .  - والمواد و المستلزمات الطبيه .  -

إجراء البحاث فى الدراسات الطبية والكلينيكية والصيدلنية .  مع مراعاة  والتصدير والتوكيلت التجاريه .  -

أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز 

للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة 

أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية

73 - هبه النيل لتطوير المناهج و الخدمات التعليمية  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     59898 قيدت فى 

08-08-2012 برقم ايداع    16425 وفى تاريخ  06-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو 

:- اقامة وانشاء وتجهيز وادارة المدارس بكافة مراحل التعليم والشراف عليها فيما ل يتعدى التعليم الثانوى /ادارة 

مدرسة النهر العظيم الخاصة للغات./امتلك وتأجير واستئجار وسائل النقل المختلفة من اتوبيس ومينى باص 

وميكروباص لستخدامها فى عملية نقل وتوصيل الطلب ./اعداد وتقديم الدورات التدريبية والندوات العلمية 

والثقافية فى مجالت العلوم والتكنولوجيا والكمبيوتر ونقل المهارات الدارية والفنية/ اعداد البرامج التدريبية 

اللزمة لعقد هذه الدورات./اعداد البحاث العلمية وتقديمها لمراكز التدريب العلمية والعملية لتطوير برامجها./انشاء 

مراكز تدريب فى مجال الدراسات التكنولوجية والكمبيوتر لعداد اجيال مدربة./انشاء مراكز تدريب فى مجال 

الكمبيوتر واللغات وجميع الكورسات وتدريب الطلب فى مراحل التعليم فى جميع المجالت./تقديم الستشارات 

الفنية والعلمية والدارية للمؤسسات التعليمية والشركات فى كافة العلوم وخاصة علوم الكمبيوتر وكذلك تنمية 

الموارد البشرية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطه. 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 ذكرها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

74 - شركه السكندريه للنشاءات شركة سبق قيدها برقم     100391 قيدت فى 19-04-1981 برقم ايداع    

286 وفى تاريخ  06-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : القيام بأعمال المقاولت في كافة 

مجالت السكان والبناء والتشييد والطرق والمرافق والعمل في مجالت تصنيع كانات من اسياخ الحديد اقطار 

مختلفة وسايلوهات وجمالونات ومواسير صلب ومشغولت حديدية وشدادات معدنية واغطية غرف التفتيش من 

الحديد واعمال حدادة عامة واعمدة انارة وابواب وشبابيك ووجهات من اللومنيوم وصيانة وإصلح ومعجون 

بلستيك وتقطيع وجلى الرخام وتقطيع الجرانيت وتشكيل الحديد والمنشأت المعدنية  بكافة انواعه واللومنيوم بكافة 

قطاعاته وتصنيع الطوب السمنتى بكافة اشكالة وانواعة ومخازن بأرض بدر والتصنيع لدى الغير والستيراد 

والتصدير للمنتجات ذات الجودة العالية وقبول التوكيلت التجارية . ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك 

بأى وجة من الوجوه مع الهيئات التي تزاول اعمال شبيهه 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 بموافقة الهيئة العامة 

للستثمار والمناطق الحرة .
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75 - ديكوريتف ارت للمقاولت العامة و التوريدات شركة سبق قيدها برقم     103794 قيدت فى 

23-03-2017 برقم ايداع    11029 وفى تاريخ  06-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة. التوريدات العمومية. التجارة العامة لكل ما هو مسموح به قانونا. 

التوكيلت التجارية .     مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شأن تنظيم اعمال 

الوكالة التجارية , مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها 

أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

76 - البعد السابع للبرمجياتseventh dimension software شركة سبق قيدها برقم     106685 قيدت 

فى 13-06-2017 برقم ايداع    21488 وفى تاريخ  06-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

هو: -أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها./أعمال إنتاج 

وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها./إنتاج 

المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات./إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية./أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها./إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها 

والتدريب عليها/التجارة اللكترونية عبر النترنت.مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو 

الخارج, كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية

77 - شركة العرفة للتوريدات العمومية)ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     128314 قيدت فى 2018-12-03 

برقم ايداع    51314 وفى تاريخ  06-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو : تجارة 

والتوريدات العمومية وعلى الخص توريد العطارة والحبوب الزراعية والبن والمكسرات وزيوت وكريمات طبيعية 

وصناعية والفواكه المجففة والتمور   نشاط تصنيع لدى الغير   تحميص وطحن بن وبيع بن وتقديم مشروبات بن

78 - ان بلى للتجارة N PLAY شركة سبق قيدها برقم     133829 قيدت فى 07-04-2019 برقم ايداع    

15762 وفى تاريخ  06-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح :غرض الشركه : التوريدات العموميه . اداره 

وتشغيل المطاعم والكافيهات وتجارة المواد الغذائيه . التجاره العامه فيما هو مسموح به قانونا

79 - بيئتي للمقاولت العامة - beyati for general contracting  ) ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     

143925 قيدت فى 17-12-2019 برقم ايداع    53700 وفى تاريخ  06-02-2023    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة :المقاولت العامة /التوريدات العمومية /التجارة العامة والتوزيع /التوريدات الكهربائية 

والميكانيكية وطلمبات المياه والهيدروليك ومعدات الحفر وقطع غيارها والمحركات/ اعمال النظافة العامة والتخلص 

من النفايات

80 - محمود حمدى عطا عبدالمقصود عماره وشريكه شركة سبق قيدها برقم     147450 قيدت فى 

24-02-2020 برقم ايداع    8938 وفى تاريخ  06-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة 

:من حيث النشاط داخل قانون الستثمار ليصبح : اعداد الدراسات والبحوث الفنية والقتصادية ودراسات الجدوى 

للمشروعات فى مجال البنية الساسية
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81 - انوفيت لتكنولوجيا الحاسبات والبرمجيات INNOVIT شركة سبق قيدها برقم     156516 قيدت فى 

03-11-2020 برقم ايداع    40103 وفى تاريخ  06-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركة هو   

-اعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب 

عليها .  - تجارة الجهزة اللكترونية واجهزة التصالت والهواتف المحمولة الذكية والحسابات اللية.  - تصميم 

وانشاء وادارة مواقع الكترونية .  - تعليم وتدريس عن بعد عبر النترنت .  - مركز تدريب موارد بشرية وتنظيم 

ورش العمل .  - مقاولت عامة وتشطيبات وديكورات.  - تجارة عامة .

82 - عوابر مصر ايه بي ار ايجيبت للستثمار العقاري 

   Awaber Misr A . B . R . EGYPT شركة سبق قيدها برقم     160999 قيدت فى 2021-01-31 

برقم ايداع    4596 وفى تاريخ  06-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : أنشطة داخل قانون 

الستثمار رقم 72 لسنه 2017 الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق  

خارج الوادى القديم فيماعدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ماورد بقرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية  مصر العربية رقم 356 لسنه 2008 إستصلح 

إستزراع الراضى المستصلحة ويشترط فى  وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع    

هاتين الحالتين أن تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثة 

فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر   فيماعدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنه 2008   تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

الجديدة    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 وإستكمال المنشأت الخاصة بها 

والتوسع فيها على اليقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم 

واليزيد إجمالى مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالى المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع./

النقل البرى للركاب والنقل البرى للبضائع إدارة المحاجر وتشغيلها     إدارة وتشغيل المنشأت الرياضية ومايتعلق 

بها /أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها , اعمال إنتاج 

وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها ,إنتاج 

المحتوى اللكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات ,إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية ,أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها ,إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها 

والتدريب عليها أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017   التطوير العقارى /المقاولت العامة  / إدارة 

المشروعات  التوريدات العمومية /إدارة وتشغيل المطاعم والكافيهات  تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز 

مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وذلك دون الخلل بإحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطةويجوز للشركة  أن تشترك باى وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بإعمالها 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.

83 - فواتيري للخدمات العمومية Fawatiri شركة سبق قيدها برقم     164161 قيدت فى 29-03-2021 برقم 

ايداع    14974 وفى تاريخ  06-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :تقديم خدمات التعهيد ) 

اوت سورسينج (  ) out sourcing ( - التوريدات العمومية -التسويق اللكترونى لحساب الغير وذلك دون 

الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة 

ان وجدت و يجوز  للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها 

أو تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون
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84 - اليطالية الدولية للكاترينج Italian International Catering شركة سبق قيدها برقم     164510 

قيدت فى 05-04-2021 برقم ايداع    16240 وفى تاريخ  06-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة : تقديم خدمات للكاترينج . اقامة وادارة وتشغيل المطاعم الثابتة و الكافيهات . ادارة الشواطيء . تعبئة 

وتغليف وتحميص البن والشاي  الستيراد و التصدير . إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع المخبوزات . وذلك دون 

الخلل باحكام القوانين واللوائح و القرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة 

. ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها آلتي تزاولها اعمال شبيهة بأعمالها او التي 

قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او خارجها كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون

85 - أملك للتصميمات والستشارات الهندسة )AMLAAK( شركة سبق قيدها برقم     177952 قيدت فى 

15-12-2021 برقم ايداع    61052 وفى تاريخ  06-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

انشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 : اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد 

البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها . اعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات الليكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . انتاج المحتوى الليكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة 

وبيانات . ادخال البيانات على الحاسبات بالوسائل الليكترونية . اعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم 

الحاسبات بمختلف أنواعها . انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها . أنشطة خارج قانون الستثمار 

رقم 72 لسنه 2017 . المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة والستشارات الهندسية . صيانة المجمعات السكنية 

. اعداد التصميمات  والنماذج الهندسية ) ماكيت(  التوريدات العمومية . وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون

86 - برولم للمكملت الغذائية PROLEM شركة سبق قيدها برقم     177957 قيدت فى 16-12-2021 برقم 

ايداع    61057 وفى تاريخ  06-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :1 استغلل العلمات 

التجارية )فرنشايز(2 تجارةوتوزيع المكملت والمتممات الغذائية ومستحضرات التجميل ومشروبات الطاقة   3 

تصنيع مستحضرات التجميل و المتممات والمكملت الغذائية لدي الغيروذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.يجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون

87 - وصول لخدمات النقل والشحن شركة سبق قيدها برقم     183727 قيدت فى 23-03-2022 برقم ايداع    

18887 وفى تاريخ  06-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : النقل البرى الداخلى للبضائع 

وشحن وتخزين ونقل الحاويات والتخليص الجمركى  وتجارة انابيب الغاز والبترول والستصلح الزراعي 

والتجارة العامة وتجارة الحلويات بكافة انواعها والتوكيلت التجارية والتصدير . ل يتم مزواله نشاط النقل البرى 

للركاب )الداخلى ـ الدولى ( او البضائع ) الداخلى ـ الدولى ( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى او 

خارجه البعد القيد بسجل الناقلين واستخرج الترخيص بمزاوله النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار الترخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها او التى قدتعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فى شركة 

أخرى أو معها او ان تتحول الى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون
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115 - كافيجى للمواد الغذائية CAFFEEEGY.CO شركة سبق قيدها برقم     191019 قيدت فى 

08-08-2022 برقم ايداع    48941 وفى تاريخ  07-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو: 

1 التجارة العامة وتجارة الجملة والتجزئة والتوزيع والتوريد فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة البن 

وكافة مواد التشغيل للكافيهات والمطاعم والكافتريات . 2 . ادارة المطاعم والكافتريات لتقديم جميع انواع 

المشروبات ) عدا الكحولية( وتقديم جميع انواع الماكولت والتيك اواي .3. ادارة وتشغيل العربات المتنقلة غذائي . 

4. التجارة اللكترونية . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار 

التراخيص للزمة لممارسة هذة 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 الخارج. كما يجوز لها ان 

تندمج في شركة اخرى او معها او ان تتحول الى شركة من طبيعة اخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون.

88 - التراتكنو تريد للنظم المتكامله ULTRA TECHNO TRADE شركة سبق قيدها برقم     192083 

قيدت فى 28-08-2022 برقم ايداع    54057 وفى تاريخ  06-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة هو:  انشطة داخل قانون72لسنة2017  صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشملة من انشطة 

صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات وانشطة التعهيد  وما يرتبط بها من /تصميم وتطوير 

اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات  وتصنيع اللكترونيات/مراكز البايانات ومراكز التصال0  •

وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها/اعمال 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 الحاسبات والوسائل اللكترونية /اعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم 

الحاسبات بمختلف انواعها/انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغليها والتدريب عليها /اعمال التوصيف والتصميم 

لشبكات ونقل وتداول البيانات/تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات /التصالت وخدمات النترنت/المشروعات 

التى تستثمر فى تطوير حقوق الملكية بما فى ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية/اقامة شبكات نقل 

الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية/اقامة 

وادارة وتشغيل وصيانة محطاتوشبكات التصالت السلكية  والسلكية  والقمار الصناعية بعد الحصول على 

ترخيص من الجهات المعنيةول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون/ مشروعات البحث والتطوير العلمى من اجل التنمية 

والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة /انشاء وادارة مراكز 

التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات/انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات 

المتخصصة فى مجالت التصالت والمعلومات وتطويرها/ حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال/ 

النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدى من صوت وصورة وبيانات الى محتوى رقمى/ تجارة الجملة والتجزئة 

للمواد الغذائية0  انشطة خارج قانون72لسنة2017 /التوريدات العمومية/المقاولت العامة/المقاولت 

الكهروميكانيكية/التصديرمع افراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وذلك 

ودون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة 

النشطة 0ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها 

أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج .كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها 

أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
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89 - بانجية للستشارات Pangea consulting شركة سبق قيدها برقم     197012 قيدت فى 

13-11-2022 برقم ايداع    75326 وفى تاريخ  06-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه : 

تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس 

المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطه الشركات العاملة في مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية( / تقديم خدمات رجال العمال من )

فاكس – تصوير – تليفون – كتابة كمبيوتر( / مقاولت التشييد والبناء / مقاولت صيانه المبانى / تنظيم المعارض 

)عدا السياحيه( والمؤتمرات )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة( / نشاط تشغيل للغير ) 

OUTSOURCING ( وذالك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزم  لممارسة هذة 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 الخارج كما يجوز لها ان تندمج 

فى شركة اخرى او معها او ان تتحول الي شركة من طبيعة اخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون

116 - شركة راشدين ايجيبت للتجاره شركة سبق قيدها برقم     6190 قيدت فى 15-11-2000 برقم ايداع    

6337 وفى تاريخ  08-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . مزاولة ومباشرة العمال التجارية 

في مجال المواد الستهلكية الغذائية ومستحضرات التجميل ومستلزمات الصيدليات والدوية والمطهرات 

والمستلزمات الطبية والمبيدات الحشرية وغيرها سواء بالجملة أو القطاعي وسواء بنفسها أو عن طريق موزعين 

بها وعن طريق انشاء وتملك إدارة المحلت التجارية والسوبر ماركت وتغليف المنتجات التامة الصنع وبشرط ال 

يشمل ذل الستيراد والوكالة التجارية.  ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها والتي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

90 - بالم بارتنرز للتخطيط العمراني Palm Partners شركة سبق قيدها برقم     199403 قيدت فى 

20-12-2022 برقم ايداع    87035 وفى تاريخ  06-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو   

السكان الذي تؤجر  المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة   • الستثمار العقاري  • • التسويق العقاري  •

-شراء وبيع وتأجير وإقامة الوحدات الدارية والسكنية  وحداته بالكامل خالية لغراض السكن غير الداري   •

-شراء وبيع وتأجير وإمتلك الراضي بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق )كهرباء – مياه –  والفندقية  •

صرف ( وإعدادها للبناء أو بيعها بحالتها أو بعد إقامة المنشأت عليها وإقامة المباني والوحدات السكنية والتجارية 

تخطيط وإقامة  والدارية والترفيهية لتمليكها أو تأجيرها أو إداراتها أو إستغللها لحسابها أو لحساب الغير   •

المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات .  وذلك دون الخلل باحكام القوانين و اللوائح والقرارت 

السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمه للمارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او 

في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

91 - هالوين كافيه للمطاعم Halloween Cafe شركة سبق قيدها برقم     202070 قيدت فى 2023-02-06 

برقم ايداع    9912 وفى تاريخ  06-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و 

الكافيهات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع  المأكولت و التيك اواى.  يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.
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92 - لوتس بيكتشر كومباني             LOTUS PICTURE COMPANY شركة سبق قيدها برقم     

203040 قيدت فى 24-12-2018 برقم ايداع    4076 وفى تاريخ  06-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح   

تنظيم المهرجانات والمؤتمرات الفنية والثقافية  النتاج الفني والتوزيع للفلم السينمائية والتلفزيونية  • •

التصوير السينمائي  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص  والغنائية  •

اللزمة للمارسة هذا النشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها المصلحة  أو تشترك بأي وجة من الوجوة من الشركات 

وغيرها التي تزوال أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما 

يجوز لها يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها أو تلحقها بها طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

93 - جراند بتيش للتنمية السياحيه والعقاريه شركة سبق قيدها برقم     8479 قيدت فى 15-10-1997 برقم 

ايداع    1872 وفى تاريخ  07-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : أنشاء وتجهيز القري 

السياحيه والفنادق والموتيلت علي أل تزيد الوحدات المبيعه عن 50 % من أجمالي المساحات المبنيه بالضافه 

الي الخدمات المكمله والمرتبطه من مطاعم وكافتريات وبنيه اساسيه و تشغيل فندق سيفا جراند بيتش الغردقه علي 

أن تتولي أدارة الفندق المذكور بنفسها أو عن طريق شركة أداره تختارها و يجوز للشركه القيام بمشروعات أخري 

أو تعديل نشاطها في حدود المجالت الوارده بالماده الولي القانون رقم 8 لسنة 1997 بأصدار قانون ضمانات 

وحوافز الستثمار وتلك المجالت التي يوافق مجلس الوزراء علي اضافتها ويجوز لها أن تساهم أو تشارك بأي 

وجه من الوجوه في مشروعات فرعيه خارج قانون ضمانات وحوافز الستثمار علي أن يقتصر تمتع الشركه 

بالضمانات والحوافز الوارده بالقانون المشار اليه علي نشاطها المتفق والمجالت المحدده بهذا القانون

117 - شركة اماكو للستشارات الفنية شركة سبق قيدها برقم     9408 قيدت فى 06-01-2003 برقم ايداع    

80 وفى تاريخ  08-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة .1. تنفيذ محطات وخزانات وخطوط 

وشبكات البترول والوقود والمياة والصرف الصحى والحريق وصيانتها . 2. تدريب وتوريد المهندسين والعمالة 

الفنية للشركات .  3. التوريدات العمومية . 4. التجارة العامة والتوزيع لكل ما هو مسموح به قانونا .5. المقاولت 

العامة والمتخصصة والمتكاملة . 6 .التصدير والتوكيلت التجارية . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو 

تشترك بأى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق 

غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون ولئحته التنفيذية .
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94 - شركة المنارة للمقاولت والستيراد والتصدير  ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     51621 قيدت فى 

04-05-2011 برقم ايداع    7198 وفى تاريخ  07-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة   1- 

المقاولت العامة والمتخصصة  2– الستيراد والتصدير  3-التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  4– 

بيع وشراء وتأجير المعدات واللت الثقيلة والخفيفة والجهزة الكهربائية والميكانيكية والصيانة المتنقلة لها.  5-

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  6-توريدات عمومية.  7– توريد وتركيب الجهزة اللكترونية 

للمنشأت من الداخل فقط )كاميرات مراقبة – أجهزة النذار – البوابات اللكترونية( والصيانة المتنقلة لما سبق .  

8- إقامة وتشغيل وإدارة المدارس الخاصة والخدمات التعليميه .  9– انشاء وادرة الجامعات الخاصة .  10– 

الستشارات الهندسية .  11– تقديم خدمات النظافة .  12 -انشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين .  13– 

تجارة الرفف ولوازمها .  14. الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقري السياحية .  

15– إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والبوفيهات والفنادق والستراحات والقري السياحية .  16-تجارة الجملة 

والتجزئة في ) الدوية والمستحضرات والمستلزمات والجهزة والمعدات والدوات الطبية ومواد وأدوات وأجهزة 

السنان – المواد الغذائية المعلبة والغير معلبة – القمشة والمنسوجات بما فيها السجاد والمفروشات – الواني 

والدوات المنزلية – الدوات الكهربائية  - السيارات وإكسسواراتها بما فيها سيارات صغيرة وحافلت وسيارات 

مجهزة وقطع غيار السيارات وتجهيزاتها واطارات السيارات وبطاريات السيارات–توريد وتركيب وصيانة أجهزة 

الحاسب اللي(  17- النشر والتوزيع للكتب العلميه والمجلت العلميه والروايات .  18- اداره المحاجر واعمال 

البحث والستخراج للمعادن .  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982والقانون رقم 121 لسنه 1982 

فى شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ولينشىء تاسيس الشركه اى حق فى مزاولة غرضها ال 

بعد الحصول على التراخيص اللزمه لمزاولة غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل باحكام القانونين المنظمه 

لهذا الغرض .  مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها.ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة اوتشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج . كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

95 - هدين كيريتيف شركة سبق قيدها برقم     74273 قيدت فى 03-06-2014 برقم ايداع    13455 وفى 

تاريخ  07-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركة كالتي:   ـ الدعاية والعلن بكافة 

الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية وتصميم اللوحات العلنية   ـ  تنظيم المعارض والمؤتمرات بشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض علي حدة   ـ  التجارة العامة والتوريدات العمومية  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسى هذه النشطة ويجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال  شبيهة بأعمالها او 

التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج . كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

96 - بيتر مفرح فخرى و شركاه شركة سبق قيدها برقم     79136 قيدت فى 04-01-2015 برقم ايداع    193 

وفى تاريخ  07-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : اقامة وتشغيل مصنع لنتاج : مكرونة 

وشعرية عادية غير محتوية على بيض / مخلفات غربلة و جرش البقول / مخلفات غربلة وطحن القمح / تجهيز 

وفرز وتعبئة بقوليات مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

101 - باسم مصطفى مصطفى ضيف وشركاه شركة سبق قيدها برقم     119864 قيدت فى 11-04-2018 برقم 

ايداع    16905 وفى تاريخ  07-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : إقامة مصنع لتصنيع 

مواد التعبئة والتغليف الورقية و الطباعة و الكتابة و قص و تجهيز وتحويل كافة المنتجات الورقية ساده و مطبوع و 

التجارة و التصدير فيما هو مسموح مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

كافة التراخيص واللزمة لمباشرة نشاطها
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97 - دي جي أف للستيراد والتصدير - ) DGF for Import & Export ( شركة سبق قيدها برقم     

86706 قيدت فى 04-10-2015 برقم ايداع    27595 وفى تاريخ  07-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح 

غرض الشركة هو  : التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا /عموم الستيراد والتصدير  والتوكيلت 

التجارية  تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين والقانون رقم 120 لسنة 

1982 فى شأن تنظيم أعمال الوكالة التجاريةولينشىء تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة غرضها إل بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا 

الغرض /النقل البرى للبضائع/وليتم مزاولة نشاط النقل البرى للبضائع والمهمات داخل القطر المصرى أو خارجه 

ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من الجهاز .  وذلك دون الخلل باحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول  أعمال شبيهة بأعمالها أو التى 

قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج ؛ كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

98 - كريازور لتجارة مواد البناء Creazure Building Materials شركة سبق قيدها برقم     93626 قيدت 

فى 17-05-2016 برقم ايداع    15738 وفى تاريخ  07-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

: التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  وبالخص تجارة وتوزيع مواد البناء.-الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجارية.  -التوريدات العمومية.-المقاولت العمومية.-أقامه وتشغيل مصنع لتصنيع جميع أنواع 

الدهانات والبويات والطلءات ومادة البوليمر والراتنجات والدهانات الكليرك والعبوات اللزمة لتغليفها.-أعمال 

إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية 

والدارية للمصانع.-إعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.تلتزم الشركة بأحكام القانون 

رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية, 

ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  

لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

99 - عبدالناصر حسن منصور محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     95867 قيدت فى 07-08-2016 برقم 

ايداع    24177 وفى تاريخ  07-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . ااقامة وتشغيل مصنع 

لتجهيز وتعبئة وتجميد السماك والقشريات . اقامة مزارغ السمكية . اقامة مصنع اعلف لسماك. الستيراد 

والتصدير تلتزم الشركة بأحكام القانون 121 لسنة 1982 بشأن شجل المستوردين . التجارة العامة مع افراد ومركز 

مالي خاص لكل نشاط عاى حده مع مراعاة القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها
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100 - ايه جي جروب للتوريدات A G Group for supplies )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     106155 

قيدت فى 29-05-2017 برقم ايداع    19438 وفى تاريخ  07-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة : ـ اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف وتجهيز المواد الغذائية والوجبات ومستلزمات المطاعم 

والكافيهات   ـ اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المشروبات والعصائر عدا الكحوليات   ـ التصدير والتوكيلت 

التجارية   ـ التوريدات العمومية فى مجال الغذية والمنظفات الصناعية والكيماوية والمبيدات الحشرية   ـ تلتزم 

الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين وتنظيم 

أعمال الوكالة التجارية , ول ينشئ تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض , مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة 

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   ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه 

من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في 

مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذية

102 - تامرصلح كامل على شعت وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     124102 قيدت فى 13-08-2018 برقم 

ايداع    34683 وفى تاريخ  07-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 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 للغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 / تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو 

اللبان أو التسمين أو اللحوم / تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو 

لنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم إقامة المزارع السمكية / إقامة وتشغيل مصنع محطة لفرز وتدريج وتشميع 

وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية / إقامة وتشغيل مصنع لعادة تدوير المخلفات الزراعية وإنتاج السمدة بكافة 

أشكالها وأنواعها / التجار في كل من : المحاصيل الزراعية ومنتجاتها ومستخلصاتها / المبيدات والسمدة 

والمخصبات / البيت موس والكوكوبيت وبيئات الزراعة / الزيوت / التقاوي والشتلت والبذور / اللت والمعدات 

الزراعية وقطع غيارها / أدوات واجهزة ومستلزمات وكيماويات المعامل الزراعية / أجهزة نظم المعلومات والتحكم 

وربط التكنولوجيا الزراعية  / العبوات الزراعية بأنواعها أجهزة معالجة المياه ومستلزماتها / شبكات الري 

ومستلزماتها / نظم الطاقة الشمسية ومستلزماتها / البيوت المحمية والصوب ومستلزماتها / العلف والمركبات / 

التوكيلت التجارية الزراعية / الستشارات الزراعية / التصدير مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

103 - مفهوم للستثمار العقاري شركة سبق قيدها برقم     133837 قيدت فى 07-04-2019 برقم ايداع    

15770 وفى تاريخ  07-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو الستثمار والتسويق والتطوير 

العقاري /المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصه /التوريدات العمومية/ اقامه المباني والوحدات السكنيه والتجاريه 

والدايه والترفيهيه لتمليكها او تاجيرها او بيعها او ادارتها او استغللها لحسابها او لحساب الغير وذلك دون الخلل 

باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية   ويشترط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه . 

ويجوز للشركه ان تشترك بأي 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 فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون .
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104 - ايجليز للستثمارات و تنمية المشروعات شركة سبق قيدها برقم     139568 قيدت فى 2019-09-12 

برقم ايداع    38053 وفى تاريخ  07-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو استيراد وتصنيع 

وقص وتحويل الورق /تصدير كافة المنتجات الجيده وممارسة نشاط التصدير بصفه عامه مع مراعاه احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون 

لها مصلحة أو تشترك بأى وجهه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد 

تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة اوتشتيرها أو 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه
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105 - محمود امين مسعود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     149042 قيدت فى 07-05-2020 برقم ايداع    

14315 وفى تاريخ  07-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :   الستثمار العقارى بالمدن و 

المجتمعات العمرانية الجديدة و المناطق النائية و المناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء 

فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و ما ورد بقرار رئيس 

اعمال التوصيف و التصميم  جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 و القانون رقم 14 لسنة 2012.  -

تجارة الجملة والتجزئه للمنتجات بالمدن و المجتمعات العمرانية الجديدة و  لشبكات و نقل و تداول البيانات  -

المناطق النائية و المناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع 

مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاه قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 

اقامة و تشغيل المراكز التجارية  بالمناطق النائية و المجتمعات العمرانية  و القانون رقم 14 لسنة 2012  -

الجديدة و المناطق النائية و المناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا 

مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و ما ورد بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 

انشاء اوادارة اوتشغيل  انشاء اوادارة اوتشغيل المدارس   - 356 لسنة 2008 و القانون رقم 14 لسنة 2012.  -

استصلح  و تجهيز  استصلح واستزراع الراضى البور او الصحراوية  - مدارس و معاهد التعليم الفنى  -

و يشترط فى   استزراع الراضى المستصلحة   - الراضى بالمرافق الساسية التى تحعلها قابلة للستزراع   -

الحالتين ان تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح و الستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثة فى 

تربية جميع انواع  النتاج الحيوانى و الداجنى و السمكى ومنه :   - الستزراع وليس الرى بطريق الغمر  -

تربية جميع انواع الدواجن و الطيور  الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم  -

اقامة و تشغيل المزارع  سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم  -

اقامة وتشغيل الفنادق الثابتة ويخوت السفارى و الموتيلت و الشقق و الجنحة الفندقية و القرى  السمكية  -

السياحية و النشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية 

واستكمال المنشأت الخاصة بها والتوسع فيها على ال يقل مستوى الفنادق و الموتيلت و الشقق و الجنحة و القرى 

السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف اجمالى المساحات المبنية من 

مقاولت وانشاء المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وماتضمنه من انشطة  الطاقة اليوائية للمشروع  -

اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع  مقاولت وانشاء المراكز الطبية التشخيصية أو العلجية .  - داخلية أو طبية .  -

اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع  اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل المعادن   - جميع المستلزمات الطبية  -

اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع  اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية  - المنتجات الغذائية  -

اقامة و  اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع البواب و الشبابيك و اللوميتال  - الملبس الجاهزة و المفروشات  -

اقامة وتشغيل مصنع لفرز وتدريج  تشغيل مصنع لتصنيع الطوب السمنتى و الطفلى فيما عدا خام السمنت  -

وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية   والمواد الغذائية لجذب رؤوس الموال والمشروعات الصناعية 

التنمية الصناعية المتكاملة للمناطق الصناعية او استكمال التنمية او تسويق او ادارة  للمناطق الصناعية  -

التسويق و الترويج لاراضى المنطقة الصناعية لجذب رؤوس الموال و  المناطق الصناعية ويشمل ذلك مايلى   -

تصنيع و تعبئة المياه الغازية و المعدنية . ادارة المنطقة الصناعية و  المشروعات الصناعية للمناطق الصناعية  -

مشروعات السكان التى يتم تاجير و حداتها بكامل لغراض السكن غير  صيانة المرافق و المنشات بداخلها  

الدارى بشرط ال يقل عدد تلك الوحدات عن خمسين وحدة سكنية سواء اقيمت فى شكل بناء واحد او عدد ابنية  

اقامة و تشغيل محطات  مشروعات السكان الجتماعى و مشروعات السكان الموجهة لمحدودى الدخل  

اقامة و تشغيل و ادارة المخازن و  المقاولت العامة و المتخصصة و المتكاملة     تموين و خدمة السيارات  

شراء و بيع و تقسم الراضى بغرض البناء عليها و مدها  المستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة  

إدارة وانشاء المولت  الدارية و  الستيراد و التصدير   بالمرافق الساسية ) كهرباء – مياه – صرف (  

التسويق العقارى بالمدن و المجتمعات العمرانية الجديدة و المناطق النائية  التجارية والسكنية وصيانتها وتشغيلها   

و المناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار 

رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و ما ورد بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 و 

اقامة و تشغيل  الدعاية و العلن بكافة الوسائل المسموعة و المقرؤه و المرئية   القانون رقم 14 لسنة 2012.  
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وادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع انواع المشروبات ) عدا الكحولية ( و تقديم جميع انواع الماكولت 

و التيك اواى  مع مراعاة  ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية 

مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 و القانون رقم 14 لسنة 2012  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة و مركز 

مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار   مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و على 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  .

106 - تريد ميتال للعمال المعدنية شركة سبق قيدها برقم     150593 قيدت فى 06-07-2020 برقم ايداع    

19869 وفى تاريخ  07-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : توريد المواد المعدنيه 

والشاسيهات والبواب المعدنيه ومعدات مقاومه الحريق وتركيب لوحات كهربائيه وتركيب وتوريد مستلزمات 

الجهزه المنزليه والجزاء المعدنيه للستعمال المنزلي وتوريد مستحضرات تجميل الشفاه و مستحضرات تجميل او 

زينه )  مكياج ( ومستحضرات للعنايه بالبشره ) غير الدويه ( ومستحضرات العنايه باليدين والقدمين . وذلك دون 

الخلل بإحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطه . 

ويجوز للشركه ان تشترك  باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد 

تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون
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National Company For Transport Industry 107 - الوطنية لصناعة وسائل النقل والتنميه الزراعيه

And     Agricultural         Development N    -Mcv  شركة سبق قيدها برقم     152245 قيدت فى 

13-08-2020 برقم ايداع    25503 وفى تاريخ  07-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة .  

1. تصنيع محاريث وخطاطات زراعية بجميع انواعها.2 . تصنيع مقطورات زراعية مسطح وقلب ونقل  3. 

صيانة المعدات والجرارات والمقطورات الزراعية وماكينات الري بجميع انواعها. 4.  اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع وتجميع سيارات الركوب سعات مختلفة وسيارت النقل الثقيل والخفيف والبيك اب كابينة ودبل كابينة 

وسيارات النقل المتوسط والثقيل وفوق الثقيل ورووس الجرارات وانصاف المقطورات والمقطورات وسيارات 

الميني باص والميدي باص والتوبيس وبناء هياكل واجسام الميكروباص والميني باص والتوبيس الكامل تصنيع 

شاسيهات سيارات النقل بانواعها وشاسيهات الميني باص والتوبيسات وتجهيز شاسيهات سيارات النقل بانواعها 

وشاسيهات الميني باص والتوبيسات وتجهيز شاسيهات سيارات النقل بكافة انواعها وتصنيع قطع غيار السيارات 

وصيانة منتجات الشركة . تعديل المقطورات وانصاف المقطورات من سطح الي قلب وتنك ولوري وثلجة 

وونش وتعديل محاور. المقطورات وانصاف المقطورات وتوسيع المسافة بين المحاور وتضيقها واضافة محور 

ثالث ورابع والعكس وتعديل محاور سيارات النقل بكافة انواعها محور ومحورين وتوسيع المسافة بين المحاور 

وتضيقها والعكس . تعديل قاطرة السيارة الي سطح وقلب وتنك ولوري وثلجة وونش سيلو والعكس تعديل 

وتركيب وتجميع وتصنيع كبائن النقل بكافة انواعها ضعيف ومتوسط وثقيل والتعديل من كابينة مفردة الي كابينة 

مزدوجة . تعديل سيارة خلط الي قلب وسطح وتنك ولوري والعكس . تعديل نظام التعليق للسيارات النقل من 

قرب هوائية الي سوست والعكس   تصنيع وصلت دولي )موزع احمال( بكافة انواعها من محور واحد ومحورين 

وثلث محاور واربع محاور ويحق للشركة تصنيع ما سبق لديها بمصانعها او لدي الغير . تركيب وتعديل واحلل 

وتجديد سيارات الركوب وتبديل الجزاء التالفة لها مع سمكرة شاملة ولحام الكاروسيل وتركيب وتعديل واحلل 

وتجديد سيارات النقل الخفيف والثقيل ,تبديل وتعديل اللت الجر )محرك /كبائن/ صندوق تروس( تركيب وتعديل 

واحلل سيارات الميكروباص والميني باص والتوبيس الكامل وميني باص وتبديل الجزاء التالفة منها عمل 

سمكرة شاملة ولحام الكاروسيل . تركيب وتبديل واحلل وتجديد شاسيهات سيارات النقل الثقيل والمتوسط والخفيف 

واجراء اللحامات الطولية والعرضية في الشاسية)جديد ومستعمل( . تعديل انصاف المقطورات بكافة انواعها إلي 

مقطورات كاملة بجميع انواعها والعكس .تصنيع محركات ديزل وبنزين بكافة انواعها مختلفة القدرة وبساعات 

مختلفة وتصنيع صندوق التروس والمحاور المامية والخلفية . تصنيع وتجميع وتصميم الكبائن مفردة ومزدوج 

وابدان السيارات وكبائن السيارات النقل الخفيف والمتوسط والثقيل للشركة وللغير . تصنيع وتجميع اللت الجر 

المختلفة )صندوق التروس . محاور .  كبائن . محركات( للشركة والغير  تصنيع وتجميع وتصميم الدراجات 

البخارية رباعية وثنائية الشوط اثنان عجل وثلثة عجل واربع عجل) موتوسيكل . تروسيكل . توك توك . باتش 

باجي( تصنيع وتجميع وتصميم جميع الصناعات المغذية لصناعة السيارات الركوب والنقل خفيف ومتوسط وثقيل 

تصنيع وتجميع وتصميم جميع المعدات الثقيلة بكافة انواعها,تصنيع وتجميع وتصميم المعدات الثابتة مثل 

الخلطات الثابتة والكسرات وخلفة 5. التصنيع لدي الغير في كل ما سبق . 6. تجارة السيارات والمقطورات 

وانصاف المقطورات وقطع الغيار .7. الستيراد و التصدير والتوكيلت التجارية . 8. التوريدات العمومية. 9.  

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.10. تركيب ستائر جانبية و خلفية لسيارات الميكروباص والميني 

باص والتوبيس .11.  تقديم الستشارات الهندسية )فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية و كذا الستشارات 

القانونية و الستشارات و الدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال و الستحواذ و كذا الستشارات 

المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركة العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة27  من 

قانون سوق المال ولئحة التنفيذية(   12.  اداره و تشغيل ساحات النتظار و المرافق و الجراجات 13. جمع 

القمامة و المخلفات و اعاده تدويرها و تشغيل و إدارة المدافن الصحية. 14.  تصنيع وتعبئة وتجارة الزيوت لدي 

الغير15 . الصناعات المعدنية بجميع انواعها )صناعة المحابس بجميع انواعها وصناعة غرف التفتيش و صناعة  

محبس المان الخاص بصهريج نقل المواد البترولية وصناعة محابس التفريغ الخاصة بصهريج نقل المواد 

البترولية ( 16. صناعات معدنية تشمل تشكيل جميع انواع المعادن الحديدية وغير الحديدية .17 . تصنيع قطع 

غيار الصناعات المغذية للسيارات)النقل الثقيل . سيارات الركوب . المعدات الثقيلة( 18. تصنيع سائل التبريد 
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لمحركات الحتراق الداخلي لدينا و لدي الغير. تلتزم الشركة باحكام القانون رقم120 لسنة 1982 والقانون رقم 

121 السنة 1982 وتعديلته في شان سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية ول ينشيء تاسيس الشركة 

اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل 

يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة للمارسة هذة النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجة من الوجوة مع 

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيها باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج 

كما يجوز ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفذية .

108 - احمد فوزي محمود التلواني وشركاه شركة سبق قيدها برقم     153388 قيدت فى 07-09-2020 برقم 

ايداع    29748 وفى تاريخ  07-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة:-   أنشطة داخل قانون 

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسيه التي تجعلها قابله للستزراع. واستزراع الراضي  -  -: 72

المستصلحه ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصه لغراض الستصلح والستزراع. وأن 

تستخدم طرق الري الحديثه في الستزراع وليس الري بطريق الغمر.   فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس 

تربية جميع أنواع الحيوانات  الوزراء رقم 350 لسنه 2007 وقرار رئيس الجمهوريه رقم 356 لسنه 2008.   -

سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.   - تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء 

تخطيط وإقامه وتنمية المناطق  كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.   -

العمرانيه في المناطق الصناعيه والمجتمعات العمرانيه والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادي القديم.  -

الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمنطق النائيه والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا 

منطقه شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة 2008.   - إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن والصناعات الهندسية.   - 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية.   - إقامة  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكيه.   -

وتشغيل محطه لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية.   - إقامة وتشغيل الثلجات 

والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائيه وتبريدها أو تجميدها.   - 

اقامة وتشغيل  إقامة وتشغيل المراكز التجارية وسلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده .  -

الفنادق الثابتة والموتيلت والشقق والجنحه الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك سواء 

كانت خدمية أو ترفيهية أو تجارية أو ثقافية واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها على ال يقل مستوى 

الفنادق والموتيلت والشقق والجنحه الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وأل يزيد إجمالي مساحة الوحدات 

المبيعة منها على نصف اجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع.  أنشطة خارج قانون 72 :-  - 

أنشطة البناء للسكان العائلي والداري والتجاري.   - إقامة وتشغيل وإدارة مدن اللعاب الترفيهية.  - إقامة 

التطوير العقارى   وتشغيل محطة لخدمة وتموين السيارات.   - إقامة وتشغيل مركز لخدمة وصيانة السيارات.  -

تنسيق الحدائق والطرق والميادين )اللند سكيب (  مع أفراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة  -

بقانون الستثمار.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.

109 - وايت كلوب لدارة المطاعم والكافيهات شركة سبق قيدها برقم     166967 قيدت فى 2021-06-06 

برقم ايداع    25017 وفى تاريخ  07-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : إدارة المطاعم 

والكافيهات والكافيتريات . تجارة وتعبئة المواد الغذائية . السوبر ماركت . 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.
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110 - ميكانو للصناعات الهندسية Mekano For Engineering Industries - بنظام المناطق الحرة 

العامة شركة سبق قيدها برقم     168673 قيدت فى 08-07-2021 برقم ايداع    31577 وفى تاريخ  

07-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو:تصنيع و تشكيل المعادن بما فيها تصنيع قطع غيار 

المعدات وتصنيع خطوط النتاج /تصنيع السطمبات بكافة أنواعها /النشاط الخدمي : تصميم وتطوير البرمجيات 

المتعلقة بكافة خطوط النتاج و الماكينات و المعدات المملوكة للغير مع اللتزام بتصدير نسبه 80% من هذا النشاط 

لخارج البلد وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة

111 - فاست تراك فور ديفيلوبمنت FAST TRACK FOR DEVELOPMENT شركة سبق قيدها برقم     

168959 قيدت فى 14-07-2021 برقم ايداع    32659 وفى تاريخ  07-02-2023    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة : التسويق العقارى . و ذلك دون الخلل باحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية ’ و 

بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج ’ كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون .

112 - المنجز للتطوير العقارى والستثمار شركة سبق قيدها برقم     170937 قيدت فى 22-08-2021 برقم 

ايداع    38337 وفى تاريخ  07-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : الستثمار و التطوير 

العقارى . التسويق العقارى . المقاولت العامة و المتخصصة و المتكاملة . استصلح و تجهيز الراضى بالمرافق 

الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع . استزراع الراضى المستصلحة ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون 

الراضى مخصصة لغرض الستصلح والستزراع , و ان تستخدم طرق الرى الحديثة و ليس الرى بطريق الغمر 

. الدارة والتسويق السياحى للفنادق و الموتيلت و الشقق الفندقية و القرى السياحية . الستيراد و التصدير و 

التوكيلت التجارية . تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120لسنه1982والقانون رقم121لسنه1982فى شان سجل 

المستوردين و تنظيم اعمال الوكاله التجاريه , و ل ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد 

الحصول على الترخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة و بما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا 

الغرض . التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا . التوريدات العمومية . ادارة المشروعات  مع مراعاة 

القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقية و شروط الترخيص بها . ادارة المولت 

التجارية . صيانة المنشآت و المبانى . ادارة المطاعم و الكافتيريات لتقديم جميع انواع المشروبات ) عدا الكحوليه ( 

و تقديم جميع انواع الماكولت و التيك اواى . تجارة السيارات ) بيع - شراء  -  استبدال – تاجير ( . تجارة 

وتوريد قطع غيار السيارات . توريد المصاعد وتركيبها وصيانتها . المقاولت الميكانيكيه والكهربائيه والمقاولت 

النشائيه العامه والمتخصصه والتكميليه . مقاولت اعمال الحفر و الردم . استغلل العلمات التجارية ) الفرانشايز 

( . العمال المدنية المكملة لعمال الحفر و الصيانة . مشروعات  السکان الجتماعي  و مشروعات  السکان  

الموجهة لمحدودي الدخل .  الستثمار العقارى بالمدن  و المجتمعات العمرانية  الجديدة  , والمناطق النائية , و 

المناطق  خارج الوادى  القديم . تقديم الستشارات )  فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية و كذا الستشارات 

القانونية و الستشارات و الدراسات المتعلقة بالتقيم بمناسبة زيادة راس المال و الستحواذ و كذا الستشارات المالية 

عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون 

سوق راس المال و لئحته التنفيذية ( . مع مراعاه احكام القوانين و اللوائح و القرارات الساريه و يشترط استصدار 

التراخيص اللزمه لمماررسه هذا النشطة  و يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجهه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيه لعمالها و التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في هيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية
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113 - فاست فورورد للستشارات والخدمات التعليمية

Fast Forward 

 ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     175534 قيدت فى 09-11-2021 برقم ايداع    53284 وفى تاريخ  

07-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :  تقديم الستشارات ] فيما عدا ما يتعلق بأسواق 

الوراق المالية وكذا الستشارات القانوية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال 

والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها في المادة ]27[ من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية [.  * إقامة وتشغيل وإدارة مركز 

لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية.  * تنظيم الدورات التدريبية   * التعليم عن بعد.  * اقامة وتنظيم المعارض 

والمؤتمرات والحفلت العامة والمناسبات وحجز وتأجير قاعات حفلت الفراح والمناسبات العامة.  وذلك دون 

الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  

ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال  شبيهة بأعمالها او التي قد 

تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج . كما يجوز لها ان تندمج في شركة أخري أو معها او معها أو أن 

تتحول إلي شركة من طبيعة أخري وذلك كله طبقا  لحكام القانون.

114 - شركه ام - ان - اي للمقاولت العامه وخدمات شئون البيئه والتوريات العموميه 

M-N-E شركة سبق قيدها برقم     177930 قيدت فى 15-12-2021 برقم ايداع    61030 وفى تاريخ  

07-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه . التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  . 

التوريدات العموميه  . تقديم خدمات النظافه للمنشأت والمباني   . الستثمار العقاري   . التسويق العقاري  . 

المقاولت العامه  . الدعايه والعلن بكافه الوسائل المسموعه والمقروءه والمرئيه . تصنيع الطوب السمنتي 

والخرسانه الجاهزه لدي الغير. خدمات شئون البيئه

118 - ترافلبورت سيرفسيز ليمتد شركة سبق قيدها برقم     18401 قيدت فى 01-03-1992 برقم ايداع    

795 وفى تاريخ  08-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح  إضافة التعاقد المبرم بين فرع شركة ترافل بورت 

سيرفيسز ليمتد )فرع مصر( و شركة أسترا للسياحة ش.م.م بخصوص أتفاقية خدمات المشترك مصر  )اعادة 

تعريف تجارة السفر(. مدة التعاقد: تبدأ أعتبارا من 1 / 2 / 2020  ) تاريخ سريان ( وسيستمر لفترة أولية قدرها 

خمس )5( سنوات ) الفترة الولية ( لحين النهاء مبكرا وبعد ذلك سيتم أوتوماتيكيا تجديد هذه التفاقية لفترات 

سنوية متعاقبة )كل فترة متعاقبة ( لحين النهاء من جانب أي طرف بتقديم إخطار كتابي مسبق بفترة )6( ستة أشهر 

إلى الطرف الخر ) الفترة ( أو إنهاء خلف ذلك مبكرا.

119 - شركة جى ار اى دى للتجارة والمقاولت شركة سبق قيدها برقم     50010 قيدت فى 2011-01-09 

برقم ايداع    655 وفى تاريخ  08-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : مقاولت عمومية و 

التوريدات و الستيراد و التوكيلت التجارية و اعداد التصميمات الهندسية و تقديم الستشارات الهندسية و ادارة 

المشروعات والشراف على تنفيذ المشروعات . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة . ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او 

الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية .
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120 - شركة مطاعم التمارا شركة سبق قيدها برقم     63393 قيدت فى 15-01-2013 برقم ايداع    1094 

وفى تاريخ  08-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :ادارة المطاعم )الثابتة(/التوريدات 

العمومية/الستيراد والتصدير /عرض منوعات موسيقيه ومصنفات سمعيه وسمعيه بصريه عن طريق الدش 

والبروجيكتور و DVD و VCD  مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار 

رئيس الجمهورية رقم رقم رقم 356 لسنة 2008 ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجة من 

الوجوة مع الشركاء وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها 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 ولئحتة التنفيذية

121 - موتور وركس MOTOR WORKS )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     64828 قيدت فى 

14-03-2013 برقم ايداع    5733 وفى تاريخ  08-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو : 

تقديم خدمة غسيل السيارات وتغيير زيوت السيارات .  التصدير –بيع اكسسوار وقطع غيار السيارات –التوريدات 

العمومية- المقاولت الكهروميكانيكة-التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا -بيع الطارات والبطاريات  .  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 الخارج . كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

128 - ذا ميدياتور للتسويق العقارى The mediator شركة سبق قيدها برقم     120779 قيدت فى 

07-05-2018 برقم ايداع    20603 وفى تاريخ  08-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو:

التسويق العقاري./القيام بكافة اعامل التشطيبات والديكورات/ المقاولت العمومية./التوريدات العمومية/خدمات 

التسويق اللكتروني والحملت الدعائية وإدخال البيانات على الحاسب يدويا  وإلكترونيا .مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة. ويجوز للشركة أن تكون 

لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو 

تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

142 - دراية لدارة المولت شركة سبق قيدها برقم     196125 قيدت فى 30-10-2022 برقم ايداع    

71348 وفى تاريخ  08-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : إدارة الصول العقارية.  

المقاولت العامة .  تشغيل وإدارة المولت والمراكز والمعارض و المحلت التجارية.  إقامة وتشغيل وإدارة 

المطاعم واكشاك تقديم الغذية والمشروبات )عدا الكحولية(.  صيانة المباني والمنشات .  إدارة المشروعات عدا 

الدارة الفندقية .  تملك وإدارة المدارس والحضانات .  إدارة وتملك التجمعات والكومباوندات السكنية والتجارية 

والدارية.  إدارة و تشغيل و تملك الماكن الترفيهية و الفندقية والقري السياحية.  إقامة وتشغيل وإدارة المخازن 

والمستوعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة   إقامة وتشغيل وإدارة محطات تموين وصيانة و خدمات السيارات . 

وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة .
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122 - مجموعه عربيا التجارية ARABIA TRADE GROUP شركة سبق قيدها برقم     73594 قيدت فى 

05-05-2014 برقم ايداع    10682 وفى تاريخ  08-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

التجارة العامة والتوريدات العمومية فى كل ما هو مسموح به قانونا / الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية / 

تجارة وتوزيع المستلزمات الطبية / اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية / اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع مواد التعبئة والتغليف / توزيع المواد الغذائية / اقامة وتشغيل وادارة المطاعم )الثابتة( والكافتيريات / النقل 

البرى للركاب )عدا النقل السياحى( / تجارة وتوزيع السيارات بكافة انواعها / الستثمار العقارى مع مراعاة ما ورد 

بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة  2007 وقرارالسيد رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 / تجميد 

وتخزين وتبريد )لحوم _ دواجن _ كبد( / تبريد خضروات وفاكهة للغير / تحميص وطحن وتعبئة بن عادى / تعبئة 

شاى / تعبئة ارز / فرز ومعالجة وتنقية البذور والحبوب / زيوت نباتية / تعبئة السكر / عصائر طبيعية / تعبئة خل 

/ تجهيز وطحن وخلط التوابل والبهارات والمستخلصات والصوصات / تجهيز وحفظ اللحوم بكافة أنوعها / تجهيز 

وحفظ السمك والقشريات والرخويات / تجهيز وحفظ الخضار والفاكهة / صنع الزيوت والدهون النباتية والحيوانية 

/ صنع منتجات اللبان / صنع منتجات طوحين الحبوب / صنع النشاء ومنتجات النشاء / صنع منتجات المخابز / 

صنع السكر / صنع الكاكو والشيكولتة والحلويات والسكريات / صنع المكرونة وشرائط المكرونة والكسكسي 

والمنتجات النشوية / صنع وجبات وأطباق جاهزة / صنع وتجهيز وخلط وتعبئة شاي / صنع الحساء والمرق / 

صنع الغذية الخاصة وإضافتها والمكملت الغذائية ومكونتها / إنتاج العسل الصطناعي وحلوي السكر والسكر 

المحروق والكراميل / صنع وخلط مشروبات العشاب بمختلف أنواعها / صنع الخميرة / صنع منتجات البيض / 

صنع المركزات الصطناعية / صنع المخاليط الغذائية سريعة التحضير مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها 

على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية

123 - اليونوت للصناعة وتجارة المعدات الهندسية شركة سبق قيدها برقم     84523 قيدت فى 2015-07-07 

برقم ايداع    19372 وفى تاريخ  08-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : تجارة وتوريد 

المعدات الهندسية والميكانيكية والكهربائية والصيانة المتنقلة لها . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المعدات الميكانيكة 

والكهربائية . الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  .ادارة المشروعات ) عدا الدارة الفندقية ( . استصلح 

وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضى المستصلحة ) فى حدود الف 

فدان ( . المقاولت العمومية والمتكاملة  . إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللومنيوم . إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

لوحات الكهرباء . مع مراعاة ماورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس 

جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 . تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 

121 لسنة 1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية . ول ينشئ تاسيس الشركة اى حق 

فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل 

باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى 

الخارج , كما يجوز لها ان تنندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية .
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PROPERT FOR CITIES AND COMMUNITIES  124 - بروبرتى لدارة المدن والمجتمعات

MANAGEMENT شركة سبق قيدها برقم     95410 قيدت فى 24-07-2016 برقم ايداع    22548 وفى 

تاريخ  08-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : إدارة المشروعات . إعداد الدراسات 

القتصادية والهندسية للمشروعات . مقاولت صيانة المشروعات السكنية والتجارية والترفيهية والمبانى والحدائق . 

الصيانة المتنقلة للبحيرات وحمامات السباحة وأجهزة الضاءة والجهزة الكهربائية واللكترونية والمعدات . تقديم 

خدمات النظافة . إدارة وتأجير جميع أنواع العقارات ) سكنى وإدارى وتجارى ( لحساب الشركة ولحساب الغير . 

تقديم الستشارات فى كافة المجالت ) فيما عدا كل مايتعلق باسواق الوراق المالية والستشارات 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 التنفذية( . إعداد دراسات الجدوى للمشروعات . الشراف على تنفيذ المشروعات وإعادة 

الهيكلة الدارية للمشروعات . التجارة العامة والتوزيع والتوريدات العمومية فيما هو مسموح بها قانونا . التصدير . 

المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة . إدارة وتشغيل مراكز لعداد وتنمية وتدريب الموارد والكوادر البشرية . 

توزيع الكهرباء  . تشغيل محطات الصرف الصحى والمياة . القيام بأعمال صيانة الحدائق والمنتزهات وأعمال 

اللند سكيب . تجارة وبيع نباتات الزينة والسمدة العضوية . مع مراعاة أحكام 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 باعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى 

الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها أو تحلقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية .

125 - كود فاكتورى CODE FACTOR ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     108585 قيدت فى 

13-08-2017 برقم ايداع    28768 وفى تاريخ  08-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . 

software house  برمجه مواقع وتطبيقات موبيل

126 - الروضة هيلث كير للخدمات الطبية شركة سبق قيدها برقم     110372 قيدت فى 04-10-2017 برقم 

ايداع    36753 وفى تاريخ  08-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : اقامة وتشغيل وادارة 

وتأجير المستشفيات العامه وماتضمه من انشطه علجيه او طبيه . اقامة وتشغيل وادارة واعداد مراكز لعداد 

وتنمية وتدريب الموارد البشريه . اقامة وتنظيم وادارة المؤتمرات والندوات والمعارض والحفلت العامه بشرط 

استصدار التراخيص اللزمه لكل معرض علي حده . استيراد وتوريد  المستلزمات والجهزه الطبيه . الستيراد 

والتصدير . اعداد البحاث العلميه . تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 

1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية . ولينشئ تأسيس الشركة اي حق في مزاولة 

غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل باحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمه لممارسة هذه النشطه . ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج , كما يجوز 

لهما ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون  ولئحته التفيذيه
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127 - اكتيف جروب للستثمار والتنمية العقارية Active Group شركة سبق قيدها برقم     117032 قيدت 

فى 13-02-2018 برقم ايداع    7197 وفى تاريخ  08-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

هو :التجارة العامة والتوزيع والتوريدات العمومية فيما هو مسموح به قانونا  /التسويق لحساب الغير /الدارة 

والتسويق السياحى للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية والتسويق لبيع نظام أقتسام الوقت )التايم 

شير( وبطريقة تجزئة الملكية للوحدات /تحصيل الفواتير .     إدارة المطاعم السياحية والكافيتريات الثابتة /إدارة 

وتشغيل مراكز تدريب وتنمية وتأهيل الموارد البشرية/ تجارة وتوزيع وتركيبب والصيانة المتنقلة لجميع أجهزة 

التبريد والتكييف ومستلزماتها وقطع الغيار الخاصة بها /تجارة وتوزيع كافة أنواع السيارات وتأجيرها وتملكها )فيما 

عدا النقل السياحى ( /تجارة وتوزيع جميع أنواع السلع الغذائية والمشروبات )فيما عدا الكحولية(مع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن 

تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجهة من الوجوة 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 أوتشتريها أو 

تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

129 - معمار لقامة المولت 

التجارية شركة سبق قيدها برقم     125740 قيدت فى 02-10-2018 برقم ايداع    41218 وفى تاريخ  

08-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع النسجة والغزل 

إقامة وتشغي مصتع لتصنيع  والخيوط واللياف الصناعية والقماش الجينز بكافة أنواع القماش وصباغتها وطباعتها.

الملبس الجاهزة من الجينز والجلد وكافة أنواع القمشة. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع النسجة والغزل والخيوط 

واللياف الصناعية وصباغة وطباعة البطاطين . إقامة وتشغيل مصنع لصباغة وطباعه وتطريزها والطباعة عليها. 

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة 

ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي متخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق 

الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر والمن الغذائي والنتاج الحيواني والداجني . التطوير 

والستثمار العقاري انشاء وتطوير المولت والمراكز التجارية والدارية والسكنية والترفيهه والسياحية 

والكومبودات والمعارض والمشروعات العمرانية المتكاملة والمختلطة وبيعها او تشغلها. اقامة وتشغيل وادارو 

المطاعم والكافيترياتالثابتة والتيك اواي المتنقلة والملعب  والنوادي والحدائق والمسطحات الخضراء. وادارة 

وتشغيل دور العرض السينمائي واقامة وتشغيل ملهي ترفيهية للطفال. اقامة وتشغيل محطات لتموين وخدمة 

السيارات المتكاملة . اقامة وتشغيل دور الحضانات للطفال والمدارس ومعاهد التعليم الفني ماعدا التعليم العالي. 

بشرط افراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدا فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجهورية رقم 356 لسنة 2008 . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة. ويجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها 

علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها 

ذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية

130 - سبيدرود لخدمات الشحن الدولى ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     131368 قيدت فى 2019-02-12 

برقم ايداع    6738 وفى تاريخ  08-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : الشحن البرى 

والبحرى والدولى للبضائع / التصدير وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط 

إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجة من الوجوة مع الشركات 

وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج كما يجوزلها 

أن تندمج فى شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعية أخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون
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131 - جو للخدمات الطبية Go Medical Services شركة سبق قيدها برقم     149402 قيدت فى 

31-05-2020 برقم ايداع    15837 وفى تاريخ  08-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع :-   1-الكيماويات   2-مستلزمات محاليل اجهزة التحاليل الطبية  3-الدوية  4-الستيراد والتصدير   

5-الجهزة الطبية   6-توريد المستلزمات والجهزة الطبيه وتوريدات اجهزة وتحاليل ومستلزمات التحاليل الطبية   

7-تطوير ومكينه  الخدمات الطبيه وادارة المستشفيات ومنظمة صيانه الجهزة الطبية   8-التوكيلت التجارية فيما 

يخص المستلزمات والتحاليل والجهزة الطبية   تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شأن سجل 

المستوردين ول ينشئ تأسيس الشركة حق فى مزاوله غرضها ال بعدالحصول على التراخيص اللزمة لمزاوله 

غرضها من الجهات المختصة ربما ليخل باحكام القانوانينلهذا الغرض   وذلك دون الخلل باحكام القوانين 

واللؤائح والقرارات  السارية وبشرطاستصدار التراخيص اللزمةلممارسةهذه  النشطه   ويجوزللشركة ان 

تشتركبأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزوال اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها فى مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها اوتلحقها بها وذلكطبقا لحكام القانون

132 - إرتقاء للستيراد والتصدير ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     151135 قيدت فى 16-07-2020 برقم 

ايداع    21446 وفى تاريخ  08-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا . التوريدات العمومية . تجارة اجهزة الكمبيوتر بجميع انواعها . تجارة الموبايل 

واكسسوارات الموبايل . تجارة الجهزة الكهربائية . الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية . اقامة وتشغيل 

مصنع كيماويات لتصنيع وقص وتقطيع وتحويل الورق بكافة انواعه ومقاساته وتصنيع العبوات الكرتونية وتصنيع 

منتجات البلستيك بجميع أنواعها وتصنيع خراطيم الكهرباء البلستيك وتصنيع خامات البلستيك والمنظفات 

والبويات والحبار . تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن 

سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية: ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من . الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة 

لهذا الغرض. وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارت  السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغير ها التي تزاول أعمال 

شبيه 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.

133 - ايه بي اس للكيماويات A.B.S شركة سبق قيدها برقم     156142 قيدت فى 26-10-2020 برقم ايداع    

38859 وفى تاريخ  08-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : أنشطه داخل قانون الستثمار 

72 لسنة 2017   • الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج 

الوادى القديم فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزارء رقم 350 لسنة 2007 وما 

ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008   أنشطه خارج قانون الستثمار 72 لسنة 2017 • المقاولت 

العامة • التوريدات العمومية • أعمال المحاجر ـ مع أفراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط أستصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذة النشطة ـ ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول 

أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها 

أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

134 - شركة خبراء المواهب للتجارة العامة شركة سبق قيدها برقم     157515 قيدت فى 29-11-2020 برقم 

ايداع    44457 وفى تاريخ  08-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . أقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المواد الغذائية . المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة .  التجارة العامة والتوزيع فيما مسموح به قانونا  

. التوريدات العمومية . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تشترك بأى جهه من الوجوه مع الشريكات و غيرها 

التى تزاول أعمال  شبيهة بأعملها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن 

تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .
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135 - كورال اند كالتشر للتوريدات CORAL AND CULTURE FOR IMPORT شركة سبق قيدها 

برقم     157781 قيدت فى 02-12-2020 برقم ايداع    45087 وفى تاريخ  08-02-2023    تم تعديل 

النشاط ليصبح غرض الشركة : التوريدات العموميه . التجارة العامه والتوزيع فيما مسموح قانونا وعلى الخص 

تجارة وتوزيع المواد الغذائية . التصدير . تشغيل وادارة المطاعم الثابته والكافيتريات لتقديم جميع انواع المشروبات 

) عدا الكحوليه ( وتقديم جميع انواع الماكولت والتيك اواى . تشغيل وادارة المحلت التجارية . تشغيل وادارة 

وحدات الطعام المتنقلة . 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 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  .

136 - ايه كيه اتش للمقاولت AKH For Construction شركة سبق قيدها برقم     160163 قيدت فى 

13-01-2021 برقم ايداع    1772 وفى تاريخ  08-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه : 

المقاولت العامه والمتكامله والمتخصصه / مقاولت العمال الكهروميكانيكيه / التجاره العامه والتوزيع فيما هو 

التوريدات العموميه / مقاولت اعمال الصيانه وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح  مسموح به قانونا /

والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان تشترك بأي وجه 

من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

137 - فادكو للهندسة FADCO FOR ENGINEERING شركة سبق قيدها برقم     165144 قيدت فى 

18-04-2021 برقم ايداع    18384 وفى تاريخ  08-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

انشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 . التنمية الصناعية المتكامله للمناطق الصناعية او استكمال التنمية او تسويق 

او ادارة المناطق الصناعية ويشمل ذلك ما يأتي : اعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات . 

انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 : المقاولت العامة ومقاولت متخصصة فى التشييد والبناء . ادارة وتأجير 

وحدات عقارية تجارية وادارية متعددة الغراض . 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

138 - ستار وود مصر للدارة star wood egypt mangement company شركة سبق قيدها برقم     

165282 قيدت فى 08-02-2005 برقم ايداع    1725 وفى تاريخ  08-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح 

غرض الشركة :الدارة و التسويق السياحى للفنادق و الموتيلت و الشقق الفندقية و القرى السياحية وإدارة الفنادق 

بشكل عام.و على الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها- إدارة فندق ميرديان 

المطار,الكائن فى مطار القاهرة الدولى – مبنى رقم 3 – هليوبوليس- قسم شرطة النزهة - القاهرة, بموجب إتفاقية 

الدارة المبرمة بتاريخ 26 يونيو 2006.- إدارة فندق شيراتون سومة باى, الكائن فى خليج سومة باى – الغردقة – 

البحر الحمر, بموجب اتفاقية الدارة المبرمة بتاريخ 13ديسمبر2012- إدارة فندق ميرديان الهرم, الكائن فى 

ميدان الرماية, الجيزة, بموجب اتفاقية الدارة المبرمة بتاريخ 29 أكتوبر 2013.- إدارة فندق سانت ريجيس, 

الكائن فى 1189 – كورنيش النيل -القاهرة, بموجب اتفاقية الدارة المبرمة بتاريخ 2007.- إدارة وتشغيل فندق 

ميريديان دهب , بموجب اتفاقية الدارة المبرمة بتاريخ 14 فبراير 2004.
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139 - إنيرجى فاليو لنظمة المراقبة Energy Value شركة سبق قيدها برقم     172520 قيدت فى 

19-09-2021 برقم ايداع    43547 وفى تاريخ  08-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو 

-توريد وتركيب التيار الخفيف في ما  -التوريدات العامه    -توريد وتركيب تركيبات كهربائية وميكانيكيه       :

-المقاولت العامه  يلى)كاميرات المراقبه واجهزه النذار واجهزة البصمه وشبكات النترنت وشبكات التليفون(  

والمتخصصة والمتكاملة واعمال التشطيبات والديكور    وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق  غرضها في مصر 

أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .

140 - الشام لصناعة المقرمشات شركة سبق قيدها برقم     186196 قيدت فى 08-05-2022 برقم ايداع    

26518 وفى تاريخ  08-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه . أقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

المواد الغذائيه والمقرمشات والسناكس  . التصدير مع مراعاه القانون رقم 118 لسنه 1975 .  وذلك دون الخلل 

بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه , وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه   ويجوز 

للشركه ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها 

علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون.

141 - فيكتورى لداره المشروعات شركة سبق قيدها برقم     187194 قيدت فى 24-05-2022 برقم ايداع    

31424 وفى تاريخ  08-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة اعمال إدارة التنفيذ للمشروعات 

الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع.   •

تسويق المنتجات , التصدير  إدارة المشروعات الصناعية.  • إدارة المشروعات فيما عدا الدارة الفندقية.  •

, التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة 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.

143 - القناطر للتبريد والتجميد شركة سبق قيدها برقم     19250 قيدت فى 18-06-2006 برقم ايداع    9796 

وفى تاريخ  09-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : اقامة وتشغيل ثلجة لحفظ وتبريد وتجميد 

وفرز وتصنيع وتجهيز وتعبئة وتهيئة جميع الحاصلت الزراعيه مثل الخضروات والفاكهة الطازجه والمجمدة مثل 

الفراولة والمانجو والمشمش والليمون ...الخ وكذلك جميع المنتجات الغذائية واللحوم والسماك والطيور والذبدة مع 

مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط واستصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطة 

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة 

او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية

144 - سترابينج للخدمات الهندسية شركة سبق قيدها برقم     60309 قيدت فى 03-09-2012 برقم ايداع    

17897 وفى تاريخ  09-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه : 1 . تجاره وتوريد وتركيب 

اعمال الحديد واكسسواراته . 2. مقاولت انشاء ابراج شبكات التصالت السلكيه واللسلكيه وتقديم خدمات 

الصيانه المتنقله لها ول يشمل ذلك القمار الصناعيه . 3. المقاولت الكهروميكانيكيه لشبكات التصالت . 4.  

تصنيع حديد ابراج التصالت واكسسوراتها . 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 شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او 

الخارج . كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذيه .
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145 - جولدن هاوس للستثمار العقارى والسياحى ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     68309 قيدت فى 

29-08-2013 برقم ايداع    18508 وفى تاريخ  09-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

التسويق العقارى بالعمولة / القيام بانشاء وادارة وتشغيل المناجم والمحاجر ايا كان نوعها وكافه النشاطات 

والصناعات المرتبطة والمكملة لها / ادارة و تشغيل المصانع بكافة انواعها بما يشمل القيام بأعمال المطورين 

الصناعيين / انشاء وادارة وتشغيل المناطق اللوجيستية بكافة انواعها / التصدير لكافة انواع السلع مع مراعاة ماورد 

بقرار رئيس الوزراءرقم 350 لسنة2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه  النشطة 

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة 

باعملها 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

146 - قاهرة المعز للصناعه والتجارة  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     74355 قيدت فى 2014-06-05 

برقم ايداع    13787 وفى تاريخ  09-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 1_ إقامة وإدارة 

وتشغيل محطات تموين السيارات وتجارة وبيع زيوت وشحوم السيارات 2_ إقامة وإدارة وتشغيل وتأجير 

واستئجار مطاحن وشون وصوامع الغلل 3_ إقامة وإدارة وتشغيل وتأجير واستئجار الثلجات والمحطات 

والمحلت الخاصة بحفظ وتدريج وفرز وتعبئة وتوزيع المنتجات والحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية 

والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها 3- إقامة وإدارة وتشغيل مصنع لعلف الماشية والدواجن   4_ أ_ استصلح 

وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع ب_ استزراع الراضي المستصلحة ويشترط في 

هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وأن تستخدم طرق الري الحديثة 

وليس الري بطريق الغمر ) في حدود ألف فدان ( 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 إعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو 

في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية

147 - الرنا جروب للستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم     80345 قيدت فى 

18-02-2015 برقم ايداع    4515 وفى تاريخ  09-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية ونشاط تصنيع المحسنات الغذائية ونشاط التعبئه والتغليف,  ونشاط إقامة 

وتصميم وتجهيز وتشغيل المدارس بجميع انواعها والجامعات والمعاهد الفنية والحضانات المراكز التعليمية وتقديم 

الخدمات التعليمية وإقامة المستشفيات والمراكز الطبية , وإنشاء وإدارة وتشغيل المخابز البلدية والفرنجية وإقامة 

وتشغيل مصانع المعجنات  والحلوى من العجين والبسكوت بجميع انواعها وإقامة تشغيل المطاحن ومصانع 

العلف والمكرونة وإقامة وتشغيل مراكز خدمة وصيانة السيارات وتجميعها وإقامة وتشغيل وصيانة محطات 

الخدمة وإقامة المباني التجارية والدارية واستصلح الراضي الزراعية والصحراوية وإقامة مزارع الدواجن 

والمواشي والسمكية .

148 - بلونايل سيرفيز للخدمات  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     100514 قيدت فى 29-12-2016 برقم 

ايداع    42474 وفى تاريخ  09-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : تقديم خدمات النظافة / 

التوريدات العمومية / التصدير والتوكيلت التجارية ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من 

الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو 

فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة 

التنفيذية
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149 - فرونيرى ايس كريم مصر Froneri Ice Cream Egypt شركة سبق قيدها برقم     105142 قيدت 

فى 03-05-2017 برقم ايداع    15817 وفى تاريخ  09-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اليس كريم ومنتجات اللبان بكافة أنواعهم, والشكولتة والبسكويت والجوفريت, 

وحفظ وتعبئة الفواكه, وتصنيع وتعبئة الحلويات بكافة أنواعه والعصائر بكافة أنواعها . إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع مستلزمات التعبئة والتغليف للعبوات البلستيكية . تصدير وبيع منتجات الشركة .  تلتزم الشركة بإفراد 

حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل لكل غرض على حدة . 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 الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون 

ولئحته التنفيذية.

150 - ناشونال ميت لصناعة اللحوم شركة سبق قيدها برقم     108108 قيدت فى 31-07-2017 برقم ايداع    

27010 وفى تاريخ  09-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

اللحوم والدواجن - إقامة وتشغيل المجازر اللية لذبح البقار والغنام والجمال.-إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

العصائر والمربات - إستصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعها قابلة للستزراع وإستزراع 

الراضى المستصلحة ويشترط فى هاتين الحالتين أن تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح والستزراع 

, وأن تستخدم طرق الرى الحديثة وليس الرى بطريق الغمر) أقل من عشرين ألف فدان ( فيما عدا المناطق الصادر 

لها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 - إقامة وتشغيل 

مصنع لفرز وغربلة وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الخضر والفاكهة بكافة أشكالها وأنواعها - النقل المبرد أو 

المجمد للبضائع والثلجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية 

وتبريدها أو تجميدها ومحطات تجميدها ومحطات تشغيل وتداول الحاويات وصوامع حفظ وتخزين الغلل .ويشمل 

ما ذكر أعمال الشحن والتفريغ اللزمة لمباشرة النشاط- الستيراد والتصدير- تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 

لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية , ولينشئ 

تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة  لهذا الغرض- إقامة وتشغيل وإدارة ثلجات حفظ وتبريد وتجميد 

المواد الغذائية.- الشحن البحرى والجوى للبضائع. مع إفراد حسابات مستقلة ومركز مالى خاص لكل نشاط على 

حده.مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول 

أعمال  شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فى 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.
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151 - داف للحلول الرقمية DAF شركة سبق قيدها برقم     149069 قيدت فى 07-05-2020 برقم ايداع    

14442 وفى تاريخ  09-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة أعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات بمختلف أنواعها .  . أعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد 

البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .  . انتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من 

صوت وصورة وبيانات .  . ادخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  . أعمال التوصيف والتصميم 

لنظم الحاسبات بمختلف انواعها .  . انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  . أعمال التوصيف 

والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات .  . تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات .  . التصالت وخدمات 

النترنت .  . المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج 

والرسوم الصناعية  . اقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول 

علي ترخيص من الجهات المعنية .  . اقامة واداره وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية 

واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتلفزيون .  

. مشروعات البحث العلمي من أجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات 

التكنولوجيا الحديثة ) مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 لسنة 2003(  . انشاء وادارة مراكز 

التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات .  . انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات 

المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها .  . حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال 

.  . النشطة المتعلقة بتحويل المحتوي التقليدي من صوت وصورة وبيانات الي محتوي رقمي بما في ذلك رقمنه 

المحتوي العلمي والثقافي والفني .  . التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  . التوريدات العمومية .  . 

التجارة اللكترونية عبر النترنت .  . تقديم الستشارات ) فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات 

المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة 

الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحته 

التنفيذية (  . اعداد دراسات الجدوي للمشروعات .  . ادارة المشروعات .  . اقامة وتشغيل معمل للتحاليل الطبية .   

. اعداد البحاث العلمية .  . تصميم وتنفيذ وادارة انظمة وبرامج الرعاية الطبية .  . توريد المستهلكات الطبية 

ومستهلكات المعامل .  . اقامة وتشغيل مراكز لعداد وتدريب الموارد البشرية .  . ادارة المستشفيات اداريا فقط ..  

. تخزين وتوزيع وتوريد الدوية والمنتجات الطبية بكافة انواعها والمعدات والجهزة الطبية والمستلزمات الطبية 

ومستحضرات التجميل والغذية الخاصة والمكملت الغذائية .  . الستيراد والتصدير .  . النقل البري الداخلي  

للبضائع وليتم مزاولة نشاط النقل البري  للبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه ال 

بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص بمزاولة النشاط من الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري مع 

الخذ في العتبار بأن الهيئة ل تمنح تراخيص مزاولة انشطة النقل السياحي او الرحلت .  و  ذلك دون الخلل 

بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية , و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .و 

يجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد 

تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك 

طبقا لحكام القانون .

152 - بارك إت لدارة وتشغيل الجراجات شركة سبق قيدها برقم     150666 قيدت فى 07-07-2020 برقم 

ايداع    20055 وفى تاريخ  09-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه : اداره وتشغيل 

الجراجات بجميع انواعها وذلك دون الحلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص   الزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصراو فى الخارج كما يجوز لها ان 

تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
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153 - ركيزة للمقاولت والتوريدات العمومية شركة سبق قيدها برقم     155103 قيدت فى 06-10-2020 برقم 

ايداع    35203 وفى تاريخ  09-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : المقاولت العامة 

والمتخصصة والمتكاملة / التوريدات العمومية / إنشاء ورصف الطرق / إستصلح وإستزراع الراضى البور أو 

الصحراوية ومنها : أ_ إستصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع ب_ إستزراع 

الراضى المستصلحة ويشترط فى الحالتين أن تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وأن 

تستخدم طرق الرى الحديثة فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بآي وجه 

من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها آو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون

154 - شركة جولدن اي  لتجارة و توزيع البن golden eye شركة سبق قيدها برقم     158946 قيدت فى 

20-12-2020 برقم ايداع    48581 وفى تاريخ  09-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

التجارة و التوزيع فيما مسموح به قانونا و علي الخص تجارة و توزيع البن . ذلك دون الخلل باحكام القوانين و 

اللوائح و القرارات السارية , و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة ان 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي  تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها و ذالك طبقا لحكام 

القانون

155 - جوبيتر لحلول البيانات المحدودة     Jupiter Document Solutions Limited شركة سبق قيدها 

برقم     166612 قيدت فى 30-05-2021 برقم ايداع    23732 وفى تاريخ  09-02-2023    تم تعديل 

النشاط ليصبح غرض الشركة . اعمال 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 اللكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات  . أدخال 

البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية . اعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف 

أنواعها انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها  . أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول 

البيانات . تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات  . التصالت وخدمات النترنت . المشروعات التى تستثمر فى 

تطوير حقوق الملكية الفكرية بما فى ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية . اقامة وادارة وتشغيل 

وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من 

الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون . مشروعات البحث والتطوير العلمى من أجل التنمية , 

والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة . انشاء وإدارة مراكز 

التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات . حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال . 

النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدى من صوت وصوره وبيانات الى محتوى رقمى بما فى ذلك رقمنة 

المحتوى العلمى والثقافى والفنى . تجارة وبيع وتوزيع وصيانة الطابعات ومااكينات التصوير وبرامج وأجهزة 

الحاسب اللى وملحقاتها ومستلزماتها بالجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة . 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 او التى قد 

تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها او تشتريها أو تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام  القانون .

156 - هانكوك للطارات والتكنولوجيا ايجيبتHankook Tire And Technology Egypt شركة سبق 

قيدها برقم     172921 قيدت فى 26-09-2021 برقم ايداع    44721 وفى تاريخ  09-02-2023    تم تعديل 

النشاط ليصبح غرض الشركة : اعداد الدراسات والبحاث في مجال الطارات / تسويق الطارات / تصميم 

حساسات الطارات الحديثة الخاصة بالتزان وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح و القرارات السارية , 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة
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157 - شركة العاطفين للمقاولت العامة - شركة ذات مسئولية محدودة شركة سبق قيدها برقم     174309 قيدت 

فى 19-10-2021 برقم ايداع    49309 وفى تاريخ  09-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

: المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة ومقاولت العمال الهندسية والنشائية والمدنية والبناء وتنسيق الحدائق 

والقيام بأعمال التشطيبات المتخصصة وصيانة المباني والمنشأت والتجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا  والتوريدات العمومية والتصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في 

شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية ول ينشىء تأسيس الشركة أى حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض وذلك 

دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط 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 الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك 

طبقا  لحكام القانون

158 - اس دبليو اس للستشارات الهندسية   sws engineering consultancy شركة سبق قيدها برقم     

180551 قيدت فى 01-02-2022 برقم ايداع    5719 وفى تاريخ  09-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح 

غرض الشركة : 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 رأس المال ولئحته التنفيذية ( / إدارة 

المشروعات مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقية وشروط وإجراءات 

الترخيص بها / إعداد التصميمات الهندسية والمعمارية / الشراف علي تنفيذ المشروعات وذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة 

ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون

159 - البدر والمدينة للصناعة والتجارة شركة سبق قيدها برقم     182792 قيدت فى 07-03-2022 برقم ايداع    

14490 وفى تاريخ  09-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه : اقامة وتشغيل مصنع انتاج 

مسحوق او طحينة غير منزوعة الدسم من البذور او الجوزيات او النويات الزيتية / تهيئة المحاصيل من فرز 

وغربلة وتنقية وتعبئة الحبوب والحاصلت الزراعية لتعبئة وتغليف المواد الغذائية بكافة انواعها / تجارة الجملة 

والتجزئة فى المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة / اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحلوة الطحينية 

وتحميص وتجهيز وتعبئة المكسرات والتسالى وانتاج عجائن من المكسرات وتصنيع منتجات اللبان والعصائر 

وتصنيع الكاكاو والشيكولته والحلويات السكرية ولحفظ وتبريد وتجميد وتخزين وتغليف مختلف المواد الغذائية 

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 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

160 - علء خضيرى محمد وشريكية شركة سبق قيدها برقم     187951 قيدت فى 02-06-2022 برقم ايداع    

34485 وفى تاريخ  09-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الشكائر البلستيكية 

.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة  نشاطها. استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع و استزراع 

الراضى المستصلحة ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الرضى مخصصه لغراض الستصلح والستزراع 

و ان تستخدم طرق الرى الحديثة فى الستزراع وليس بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنه 2007 و قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنه 2008
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161 - بلوك سوليوشنز ايجيبت للبناء الخضر Block Solutions Egypt For Green Building شركة 

سبق قيدها برقم     193217 قيدت فى 15-09-2022 برقم ايداع    59149 وفى تاريخ  09-02-2023    تم 

تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : إقامة وإدارة وتشغيل مصنع للمنتجات البلستيكية وكتل البناء الخضر 

المصنوعة من البلستيك المعاد تدويره صديق البيئة ومستلزمات تركيبها / توريد وتركيب المنتجات البلستيكية 

وكتل البناء الخضر المصنوعة من البلستيك ومستلزمات تركيبها / التصنيع لدى الغير / التوريدات العمومية 

والتجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  / المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة / الستيراد 

والتصدير تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين ول ينشأ تأسيس الشركة 

أى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل 

يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض 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

162 - تحويل الشركة من مظلة أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 إلى مظلة أحكام القانون رقم 72 لسنة 

2017. شركة سبق قيدها برقم     196308 قيدت فى 31-10-2022 برقم ايداع    72002 وفى تاريخ  

09-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنظفات الصناعية )

السائلة والبودرة( والمطهرات والمعقمات وتعبئة وتغليف كافة المنتجات.وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة. ويجوز للشركة ان تشترك بأي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها 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.

163 - شركة انتر تريد مصر شركة سبق قيدها برقم     6992 قيدت فى 22-05-2001 برقم ايداع    2473 

وفى تاريخ  11-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التصدير والتوكيلت التجارية بجميع 

انواعها / توريدات عمومية / ادارة وتشغيل مركز لتدريب وتنمية الموارد البشرية / تقديم الستشارات عدا القانونية 

التصدير والتوكيلت التجارية بجميع انواعها / توريدات عمومية / ادارة وتشغيل مركز لتدريب وتنمية الموارد 

البشرية  تقديم الستشارات ) 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 

لنشطه الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق راس المال 

ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التى تزاول اعمال شبيه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج كما يجوز لها ان 

تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية

164 - أيديا للعمال المتكاملة و المتخصصة شركة سبق قيدها برقم     157269 قيدت فى 25-11-2020 برقم 

ايداع    43737 وفى تاريخ  11-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : المقاولت العامة 

والمتخصصة والمتكاملة 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 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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165 - المتفردون للنشاء والتعمير )ش. م. م( شركة ذات مسئولية محدودة شركة سبق قيدها برقم     159758 

قيدت فى 04-01-2021 برقم ايداع    358 وفى تاريخ  11-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة : المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة / إدارة وتطوير وتنفيذ المشروعات / اعمال الترميم وإصلح 

المباني الخرسانيه والحديدية / تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الحاسبات / توريد 

وتركيب الشبكات انذار واطفاء حريق وشبكات النت والهاتف والسنترالت والكاميرات / توريد وتركيب المصاعد / 

توريد وتركيب السقالت والشدات المعدنية وتاجيرها / تنفيذ وصيانه الطرق والكباري والشبكات الخاصة بها )

كهرباء / صحي / هاتف / تصريف سيول( / الصيانه العامة / التوريدات العمومية / الوساطة التجارية وذلك دون 

الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة

166 - شركه نورجيت ايجيبت للستيراد شركة سبق قيدها برقم     9174 قيدت فى 28-10-2002 برقم ايداع    

5144 وفى تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :  الستيراد والتصدير والتوكيلت 

التجارية وتجارة وبيع اللحوم المجمدة وتجارة المواد الغذائية وتجهيز وتقطيع اللحوم والتجارة العامة وإدارة المطاعم 

والتصدير والتوكيلت التجارية والتوريدات العمومية والمقاولت المتكاملة تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 

لسنه 1982 في شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشئ تأسيس الشركه أي حق في مزاوله غرضها ال بعد 

الحصول علي التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا 

الغرض مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة.

United CompanyFor biological  ( ) 167 - الشركة المتحدة للصناعات الحيوية ) بيو ايجيبت

industries ) Bio Egypt ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     22680 قيدت فى 15-02-2007 برقم ايداع    

2707 وفى تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو:    1 /تصنيع وانتاج المصال 

واللقاحات والمستحضرات الحيوية والدوائية لدى الغير.  2 /استيراد كل ما تتيح القوانين استيراده بوجه خاص 

الخامات والجهزة والمعدات ومستلزمات النتاج ذلت العلقة  بالنشاط .  3 /تصدير واستيراد وتوزيع المصال 

واللقاحات والمستحضرات البيولوجية والبيوتكنولوجيه والدوائية.  4 /اعمال التجارة والوكالت التجارية ذات 

العلقة بالنشاط .  5 /تنظيم المؤتمرات وعقد الدورات التدريبية والدراسة في مجال النشاط .  6 /تجهيز المراكز 

التعليمية والطبية بالجهزة التشخيصية عن بعد مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسه هذه النشطة ويجوز للشركة تكون لها مصلحه او تشترك بأي وجه  من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال  شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر  

أو الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية.  7 /إقامه وتشغيل مصانع لتجميع الجهزة وسخانات المياه الشمسية واعمدة النارة واللمبات الليد 

والكشافات التي تعمل بالطاقة الشمسية والواح الطاقة المستخدمة في اغراض النارة وتوليد الطاقة الكهربائية 

ومستلزمات انتاج الطاقة من  المولدات والمحولت ولوحات التحكم .  8 /تصنيع وتجميع وتوزيع المصنوعات 

الهندسية وتركيب انظمه وتسكين السيارات والجهزة الطبية ومستلزماتها لدينا او لدى الغير.   9 /انشاء وإدارة 

مراكز الصيانة للجهزة الطبية والعلمية واجهزه التشخيص عن بعد.  10 /تصنيع وتصدير المستلزمات الطبية 

وعلى الخص شرائط واجهزه السكر والكترودات رسم القلب واجهزه الوظائف الحيوية لجسم النسان ويجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال  شبيهه 

بأعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.
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179 - فريندس كووركنج سبيس Friends Coworking Space شركة سبق قيدها برقم     129012 قيدت 

فى 18-12-2018 برقم ايداع    53930 وفى تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

هو :   تأجير المساحات والوحدات الدارية   ادارة و تشغيل المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع انواع 

الماكولت و المشروبات عدا المشروبات الكحولية .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصحلة او تشترك باي وجة من الوجوة مع 

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر اوفي الخارج 

كما يجوز لها انا تندمج مع الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية .

 - 180

Advance Technology company for   شركة أدفانس تكنولوجي للستثمار الصناعي والمهني

industrial and professional investment )ATCO( شركة سبق قيدها برقم     133315 قيدت فى 

25-03-2019 برقم ايداع    13884 وفى تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

صناعة وانتاج الملبس الجاهزة  . إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع وصيانة الحاسبات واللكترونيات . اعمال 

تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وقواعد البيانات ونظم المعلومات والمواقع اللكترونية وتشغيلها . اصلح أنظمة 

وشبكات الحاسوب والبرمجة والجرافيك . صيانة المحمول واللكترونيات الصناعية والتحكم اللي والميكانيكية 

الصناعية . صيانة اجهزة التبريد وتكييف الهواء . صيانة الجهزة الطبية والفنية للمعامل والمختبرات الكيميائية . 

تأجير السيارات بجميع انواعها . 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.

168 - وادي النور للستثمار والتنمية الزراعية شركة سبق قيدها برقم     59162 قيدت فى 26-06-2012 برقم 

ايداع    13464 وفى تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : استصلح وتجهيز 

الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضى المستصلحة ) فى حدود الف فدان 

وبما ل يجاوز عشرين الف فدان ( ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصة  لغراض الستصلح 

والستزراع , وان تستخدم طرق الرى الحديثة وليس بطريق الغمر , مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 و مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008 ومع مراعاة  القانون  رقم 

14 لسنة 2012 . تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك للنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم . 

تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك للنتاج السللت او التفريغ او انتاج البيض او التسمين او 

اللحوم . اقامة المزارع السمكية وكذا صيد السماك . تربية الخيول . الهندسة الوراثية فى المجالت النباتية 

والحيوانية . الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية والتجارة العامة فى كل ماهو مسموح به قانونا وتلتزم الشركة 

باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة  1982 والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2017 فى 

شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية . انتاج وتجارة تقاوى الحاصلت الزراعية . مع التزام 

الشركة بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حدة . مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء 

رقم 350 لسنة 2007 و مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008 ومع مراعاة  القانون  

رقم 14 لسنة 2012مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن 

تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.
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169 - سى ستار للتوكيلت الملحية والخدمات البترولية SEA STAR شركة سبق قيدها برقم     59435 

قيدت فى 11-07-2012 برقم ايداع    14600 وفى تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة : التوكيلت الملحية للسفن . التوريدات البحرية والشغال البحرية . امتلك وتاجير السفن وانشاء وادارة 

وتاجير الموانى والرصفة وانشاء وادارة وتشغيل الموازين . تاجير وايجار المعدات من الغير والي الغير ولصالح 

الغير . التوريدات العمومية . المقاولت العمومية . التصدير والتخليص الجمركى . التجارة العامة فيما هو مسموح 

به قانونا . استصلح الراضى البور والصحراوية فى حدود الف فدان . نقل وحمل المتعه داخل المواني البحرية . 

التوكيلت التجارية .تلتزم الشركة باحكام القانون رقم120لسنة1982,في شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية ول 

ينشئ تاسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها البعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية ,وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة ان  تكون لها مصلحة أو 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبية بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق 

غرضها في مصر او الخارج , كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

170 - يونايتد تيم مصر للتجارة والتوريدات EGYPT UNITEAM شركة سبق قيدها برقم     69726 قيدت 

فى 19-11-2013 برقم ايداع    24589 وفى تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

: غرض الشركة هو التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا وتجارة مواد البناء والدهانات والرخام والجرانيت 

والمعدات الثقيلة . التوريدات العمومية  والمقاولت العامة . اقامة وتنظيم المعارض بشرط استصدار التراخيص 

اللزمه لكل معرض علي حدة . الستشارات الهندسية . ادارة المصانع . ادارة المحاجر . مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات  السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة   ويجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة او تشترك بأي وجة من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيه بأعماله 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

171 - الخليج العربى للخدمات البتروليه والتوريدات العموميه A.G شركة سبق قيدها برقم     77459 قيدت فى 

30-10-2014 برقم ايداع    25884 وفى تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو 

:  تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف ويشمل ذلك : صيانة آبار البترول وتنشيطها / 

صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية / حفر ابار المياه والبار غير العمقية اللزمة لغراض البترول /

العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة وتوريد العمالة الفنية وغير الفنية داخل مصروخارجها وتقديم 

خدمات الكاترنج/التوريدات العمومية /الخدمات البيئية وتشمل جمع وتدوير المخلفات الصلبة والسائلة لدي الغير /

التصدير والتوكيلت التجارية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط إستصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج . كما يجوز 

لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

172 - شركة باور وورك للعمال الهندسيةPower Work Engineering Systems شركة سبق قيدها 

برقم     87609 قيدت فى 08-11-2015 برقم ايداع    31707 وفى تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة : المقاولت العمومية والعمال الكهرو ميكانيكية . التوريدات عمومية . التجارة العامة 

والتوزيع  لكافة المنتجات المسموح بها قانونا .  اعداد التصميمات  والستشارات الهندسية . التصدير والتوكيلت 

التجارية . تلتزم الشركة باحكام القانون 121 لسنة 1982 فى شأن تنظيم أعمال الوكالة . مع مراعاة  احكام 

القوانيين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لمارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحقها 

بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية
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173 - فايندنجز للستشارات التسويقية شركة سبق قيدها برقم     95980 قيدت فى 09-08-2016 برقم ايداع    

24601 وفى تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : تقديم الستشارات التسويقية ) 

فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم 

بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في 

مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( / إعداد 

دراسات الجدوى للمشروعات وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط إستصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها 

أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون

174 - هانى محمود احمد ابو المجد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     98329 قيدت فى 30-10-2016 برقم 

ايداع    33328 وفى تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : استصلح وتجهيز 

الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابله للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة ويشترط في هاتين 

الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع - وان تستخدم طرق الري الحديث وليس 

الري بالغمر   مع مراعاة ما ورد في قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية 

مصر العربية رقم 356 لسنة 2008   اقامة المزارع السمكية .   تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك 

لنتاج السللت او اللبان او اللحوم .   تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك  لنتاج السللت او 

التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم   الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية   مع مراعاة إحكام 

القوانين و اللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص أللزمة لمباشرة نشاطها

181 - امنيات المستقبل للتجارة العامة والمقاولت شركة سبق قيدها برقم     137776 قيدت فى 2019-07-24 

برقم ايداع    308765 وفى تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  / التوريدات العمومية / المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة / تمديد أنابيب 

الغاز وصيانتها وإصلحها 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 طبقا  لحكام القانون

175 - شركة إرث كير للستشارات EARTH CARE )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     103297 قيدت فى 

13-03-2017 برقم ايداع    9430 وفى تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

إعداد دراسات الجدوى والدراسات القتصادية للمشروعات / تقديم الستشارات في كافة المجالت المالية والدارية 

وإعادة الهيكلة )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 /التوريدات العمومية / إدارة المشروعات والسواق والمجمعات التجارية بأنواعها المختلفة 

والمطاعم والمنشآت السياحية ووحدات الطعام المتنقلة / التوكيلت التجارية والوساطة التجارية والسمسرة 

والتسويق العقاري تلتزم الشركة بأحكام القانون 120 لسنة 1982 والقانون 121 لسنة 1982 في شأن سجل 

المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول 

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 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 ولئحته التنفيذية
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176 - شركة الحور للتجارة والستثمار )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     114139 قيدت فى 2017-12-14 

برقم ايداع    49714 وفى تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :   •التجارة 

اللكترونية عبر النت   •القيام باعمال الكول سنتر   •تعبئة وتغليف وتوزيع الشاي والمواد الغذائية بكافة انواعها   

•خلط وطحن التوابل  •التوريدات العمومية  •تجارة المواد الغذائية.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريةوبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة , ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او 

تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونـها 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

177 - السباق لدارة المشروعات )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     115085 قيدت فى 01-01-2018 برقم 

ايداع    207 وفى تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركة : إدارة المشروعات )عدا 

الدارة الفندقية(. إدارة وتأجير وتقديم الخدمات الترفيهية والعروض للخيول واليواء . ادارة وتشغيل نوادي 

الفروسية واكاديميات التدريب لرياضة الفروسية . التجارة العامة والتوريدات فيما هو مسموح به قانونا  . مع مراعاه 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال  شبيهه 

بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحتة التنفيذية .

178 - رفريش للحلول الذكية   Refresh for smart solutions شركة سبق قيدها برقم     127345 قيدت 

فى 11-11-2018 برقم ايداع    47679 وفى تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

ليصبح :  أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  أعمال 

إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .  

إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  إدخال البيانات علي الحاسبات 

وبالوسائل اللكترونية .  أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  إنتاج وتطوير النظم 

المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  اعمال التوصيف و التصميم لشبكات نقل و تداول البيانات .  انشاء وإدارة 

مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  .  تقديم الستشارات و الدراسات المتخصصه 

فى المجالت الطبية و الدارية .  انشاء تطبيقات الهاتف المحمول .  تصميم وانشاء المواقع اللكترونية .  التجارة 

اللكترونية عبر النترنت .  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 في الخارج , كما يجوز لها أن 

تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

182 - إيجلز لند لدارة وإنشاء المؤسسات التعليميه شركة سبق قيدها برقم     140212 قيدت فى 

26-09-2019 برقم ايداع    40332 وفى تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  . اقامة وتشغيل المدارس وتقديم الخدمات التعليمية .  

مقاولت انشاء المباني التعليمية بكافة انواعها . انشاء الجامعات . أنشاء منصات  الكترونية تعليمية وتجارة 

الكترونية . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح  والقرارات السارية ويشترط استصدار التراخيص الزمة 

لممارسة النشاط . 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 او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها 

أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .
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183 - الحلول المتكاملة للتخطيط العمراني والصناعات المتقدمه ش م م شركة سبق قيدها برقم     144611 قيدت 

فى 31-12-2019 برقم ايداع    56309 وفى تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

: إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المحاليل ومستلزمات المستشفيات وقطع ماكينات الغسيل  الكلوي / استثمار 

والتطوير العقاري / المقاولت العامة والمتكامله والمتخصصه / التجاره العامة والتوزيع فيما هو مسموح به / 

التوريدات العمومية / اعداد التصميمات الهنداسيه / الشراف علي تنفيذ  المشروعات / إقامة وتشغيل واداره 

وصيانة محطات تحلية وتكسير مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط  نقلها / إقامة وتشغيل واداره وصيانة 

محطات الصرف الصحي او الصرف الصناعي والتنقيه وتوصيلها / تصميم وإنشاء واداره وتشغيل وصيانة 

محطات توليد الكهرباء علي اختلف مصادرها وشبكات توزيعها / إقامة وتشغيل واداره وصيانة محطات طلمبات 

مياه الري وشبكات توزيعها وخطوط نقلها للراضي المخصصة للستصلح والستزراع / شراء وبيع وتقسيم 

الراضي بغرض البناء عليها ومدها بالمرافق الساسية )كهرباء مياه وصرف صحي( مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوايح  والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركه ان تكون 

لها مصلحه او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيها بأعمالها او التى تعاونها 

علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفه  او تشتريها او تلتحق بها 

وذلك طبقا للحكام القانون ولوحده التنفيذيه

184 - شركة الندلس الحديثة للتصنيع شركة سبق قيدها برقم     147586 قيدت فى 26-02-2020 برقم ايداع    

9290 وفى تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل 

وتشغيل المعادن / إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية / إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل 

والنسيج والملبس الجاهزة وصباغتها / إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  وتعبئة وتغليف المواد الغذائية والزراعية / 

إقامة وتشغيل مصنع محطة لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية وتبريدها وتجميدها / إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع العطور ومنتجات العناية بالبشرة / إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية 

والعبوات البلستيكية لمستحضرات التجميل وتصنيع علب الدوية / إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء 

والمنتجات السمنتيه وتقطيع وتشكيل الرخام والجرانيت / إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع الجهزة الكهربائية 

وأجهزة التبريد والتكييف والتجميد / إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواسير / إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجلود 

والحذية / اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الصناعات الكيماوية / إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الزجاج والبللور 

والمنتجات الزجاجية / إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة الغازات الطبية والصناعية / إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

السيراميك والدوات الصحية / إقامة وتشغيل مصنع للخرسانة الجاهزة / إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف 

والمركزات / إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخشاب والثاث المعدني / إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع لب الورق 

والكرتون والمنتجات الورقية / إقامة وتشغيل مصنع للصناعات الهندسية والكهربائية / إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع السمدة والمخصبات الزراعية / إقامة وتشغيل وإدارة المخازن والمستوعات عدا مخازن الكيماويات 

الخطرة / التوريدات العمومية وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة

185 - اتس فيومز لتنظيم المعارض والحفلت العامة والعلن Its Fumes شركة سبق قيدها برقم     

154087 قيدت فى 17-09-2020 برقم ايداع    31787 وفى تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة . الدعايه والعلن بكافه الوسائل المسموعه والمقروءه والمرئيه . اقامه وتنظيم المعارض 

عدا السياحه والحفلت العامه بشرط استصدار التراخيص اللزمه لكل معرض علي حده . انتاج محتوي الكتروني 

بصوره المختلفه من صوت وصوره وبيانات . وذلك دون الخلل باحكام القوانين والوائح والقرارات الساريه, 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذة النشطة . ويجوز للشركه ان تشترك باي وجه حق من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها, وذلك طبقا لحكام القانون .
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186 - يانج فلم سكول Young Flam School شركة سبق قيدها برقم     165495 قيدت فى 

26-04-2021 برقم ايداع    19645 وفى تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

اقامة وتشغيل مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية . التدريب . اعداد الدورات التدريبيه . وذلك دون 

الخلل باحكام القوانين واللوائح  والقرارات  السارية  , وبشرط  استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة . ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها  التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها 

او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها 

بها وذلك طبقا لحكام القانون

187 - المقصد للتسويق العقاري شركة سبق قيدها برقم     166654 قيدت فى 30-05-2021 برقم ايداع    

23774 وفى تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التسويق العقارى

188 - سكوت للتسويق العقاري Scout  ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     167121 قيدت فى 2021-06-09 

برقم ايداع    25621 وفى تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :-التسويق العقارى- 

إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية.- ادارة وتاجير وحدات عقارية وتجارية وادارية متعددة 

العراض.وذلك دون الخلل بأحكام  القوانين واللوائح والقرارات السارية  وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسه هذة النشطه .  ويجوز للشركة أن تشترك باى وجة من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال 

شبيهة يأعمالها 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

189 - جى ام تى ايجيبت للتوريدات العامة - GMT Egypt شركة سبق قيدها برقم     168245 قيدت فى 

30-06-2021 برقم ايداع    30155 وفى تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

التصدير . التوريدات العمومية . وعلى الخص توريد وتوزيع اللحوم الطازجة و المجمدة و المواد الغذائية بكافة 

انواعها . التصنيع لدى الغير . تربية وانتاج وتجارة الماشية بغرض انتاج اللحوم واللبان

190 - تغيير مظلة قانون الشركة من  قانون رقم 159 لسنة 1981 ولئحته التنفيذية الى قانون رقم 72 لسنة 

2017 ولئحتة التنفيذية شركة سبق قيدها برقم     185771 قيدت فى 18-04-2022 برقم ايداع    24190 

وفى تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :أنشطة قانون الستثمار : مشروعات 

السكان التي يتم تأجير وحداتها بالكامل لغراض السكن غير الدارى , بشرط أل يقل عدد تلك الوحدات عن 

خمسين وحدة سكنية , سواء أقيمت في شكل بناء واحد أو عدة أبنية / مشروعات السكان الجتماعى ومشروعات 

السكان الموجهة لمحدودى الدخل/ الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة , والمناطق النائية , 

والمناطق خارج الوادى القديم / تخطيط و إقامة وتنمية المجتمعات العمرانية ) المناطق الصناعية والمجتمعات 

العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم (أنشطة خارج قانون الستثمار :المقاولت العامة  / القيام 

بأعمال التشطيبات والديكور مع أفراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار .  وذلك 

دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .  ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها 

او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج فيماعدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة 

مسبقا , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
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 Life Gate For Animal And Poultry Production 191 - ليف جيت للنتاج الحيوانى والداجنى

شركة سبق قيدها برقم     185823 قيدت فى 19-04-2022 برقم ايداع    24496 وفى تاريخ  2023-02-12    

تم تعديل النشاط ليصبح أصبح غرض الشركة هو: 1 ـ تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج 

السللت أو اللبان او التسمين او اللحوم 2ـ تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او 

التفريخ او إنتاج البيض أو التسمين او اللحوم .3ـ التصنيع لدي الغير للعلف .4ـ استصلح وتجهيز الراضي 

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابله للستزراع , واستزراع الراضي المستصلحة , ويشترط في هاتين الحالتين ان 

تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع , وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع 

وليس الري بطريقة الغمر ـ فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزاراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار 

رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 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 اعمال شبيهة باعمالها 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.

192 - ان فاكتوري فوودي هب IN FACTORY FOODIE HUB شركة سبق قيدها برقم     192432 

قيدت فى 01-09-2022 برقم ايداع    55570 وفى تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة : التصدير والتوريد / التصنيع لدي الغير المواد الغذائية بكافة انواعها / التوكيلت التجارية تلتزم الشركة 

بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن تنظيم الوكالة التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة اي حق في مزاولة 

غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض

193 - يونيفرس للمنتجات الزراعية والغذائية

 Universe company for agricultural and food  products شركة سبق قيدها برقم     193193 

قيدت فى 15-09-2022 برقم ايداع    59080 وفى تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة هو :  انشطة قانون 72: استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. 

واستزراع الراضي المستصلحةويشترط فيهاتين 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/ إقامة المزارع السمكية  

1 / تربية الخيول  2/ الهندسة الوراثيه في المجالت النباتية والحيوانيه  تجارة الجملةوالتجزئة للشتلت الزراعيه 

باحدي المناطق النائية او المجتمعات العمرانية الجديده    أقامة وتشغيل مصنع لصناعة المنتجات الزراعية 

والغذائية  أنشطة خارج قانون 72: الستيراد والتصدير /اقامة وتشغيل المشاتل الزراعيه لنتاج الشتلت الزراعيه   

مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار

194 - نرسن للستثمار التجاري NRSEN FOR TRADING شركة سبق قيدها برقم     194903 قيدت 

فى 10-10-2022 برقم ايداع    65657 وفى تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

. التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  . التوريدات العمومية . التصدير . أعمال تصميم وإنتاج البرامج 

والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.وذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين واللوائح والقرارات الساريه , وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطة . ويجوز 

للشركه أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها 

علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  

لحكام القانون .
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195 - أكتاجرى للتجارة Actagri Trading شركة سبق قيدها برقم     198429 قيدت فى 2022-12-06 

برقم ايداع    82004 وفى تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : الستيراد 

والتصدير . تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين , ول ينشىء تأسيس 

الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانويا . 

توريد الحبوب و الزيوت و المواد الغذائية . النقل البحري للبضائع . تأجير الوحدات البحرية . اقامة وتشغيل 

صوامع وهناجر تخزين . وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , ويشترط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذة 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 او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

196 - دابليو دايركت للتسويق العقاري W DIRECT شركة سبق قيدها برقم     200125 قيدت فى 

01-01-2023 برقم ايداع    130 وفى تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :

التسويق العقاري/ التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية/تنظيم واقامة وادارة 

المعارض والمؤتمرات بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض او نشاط على حدى .وذلك دون الخلء 

بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز 

للشركة ان تشترك بأي من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي 

تحقيق غرضها في مصر او الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتري او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون.

197 - المجموعه المصريه اللمانية للغطس والسياحه شركة سبق قيدها برقم     8367 قيدت فى 2002-03-27 

برقم ايداع    1496 وفى تاريخ  13-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :  إدارة وتشغيل فنادق 

عائمة مستوى ثلث نجوم كل فندق مكون من ثمانية الى عشرة كبائن بالضافة الى الخدمات المرتبطة والمكملة من 

النشطة البحرية والترفيهيه كالغطس والصيد والمطاعم والنشطة الرياضية والتجارية والثقافية , وبيع وشراء 

وإستئجار وتأجير وإمتلك اليخوت والوحدات البحرية والغوص , وعلى الشركة الحصول على التراخيص 

والتصاريح اللزمة لمباشرة انشطتها مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة .

198 - ملك السعادة للنقل والرحلت ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     33510 قيدت فى 09-07-2008 برقم 

ايداع    15173 وفى تاريخ  13-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه : الرحلت والنقل فيماعدا 

النقل الجوى . تأجير التوبيسات للنقل والرحلت  ولكافة الغراض للمصانع والمصالح الحكوميه وغيرها من 

الجهات والمجموعات ) عدا النقل السياحى (  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 التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او 

الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذيه . ول يتم مزاوله النقل البرى للركاب والبضائع داخل القطر المصرى او خارجة ال بعد القيد بسجل الناقلين 

واستخراج التراخيص بمزاولة  النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى

199 - العربى الفريقى الدولى للتمويل العقارى ش.م.م وفقا لحكام القانون المصرى شركة سبق قيدها برقم     

34182 قيدت فى 14-08-2008 برقم ايداع    17991 وفى تاريخ  13-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح 

الغاء نشاط التاجير التمويلى
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200 - عمر عمرو احمد نجيب وشريكه شركة سبق قيدها برقم     35772 قيدت فى 20-02-1999 برقم ايداع    

808 وفى تاريخ  13-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه هو:   1 /اقامه وتشغيل مصنع لنتاج 

مبيدات زراعيه غير ضاره بالبيئه وتعبئتها   2 /انتاج المخصبات الزراعيه وتعبئتها والتشغيل للغير   3 /انتاج 

مبيدات الصحه العامه والسائله والمساحيق الخاصه بالقوارض والمبيدات المنزلية4/ التصنيع والتجار في التقاوي 

و البذور الزراعية و مبيدات الفات الزراعيه والسمده والمخصبات الزراعيه و تصنيع الصبغات والمخصبات 

وهيدركسيد النحاس وكبريتيد النحاس والسمده الحيويه والمنظفات الصناعيه 5 /تصنيع مطهرات صحه عامه .  6 

/اقامه وتشغيل معمل لتقديم   تحليلت زراعيه للغير )تحليلت تربه و مبيدات و مياه و اوراق وثمار زراعيه(مع 

التزام الشركه افراد ماليه مستقله ومركز مالي مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار ولئحته التنفيذيه .وفي حاله 

عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 

2017 ولئحته التفيذيه .ومع عدم تمتع النشطه خارج قانون الستثمار المشار اليه بالضمانات والحوافز الوارده 

بقانون الستثمار وبلئحته التفيذيه .   مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي المنشأه 

الحصول عي كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها .

205 - انفرامودرن   للتحول الرقمي–  inframodern شركة سبق قيدها برقم     121976 قيدت فى 

10-06-2018 برقم ايداع    25658 وفى تاريخ  13-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه هو:  

صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من تصميم وتطوير الليكترونيات ومراكز البيانات وتطوير 

البرمجيات.  اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها .  انتاج 

وتطوير النظم المدمجه وتشغيلها والتدريب عليها .  تنفيذ وتصميم وادارة شبكات نقل وتداول البيانات .   التسويق 

الليكتروني .  التجاره الليكترونيه عبر النترنت.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارت الساريه وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه .  ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه  تشترك بأي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها في تحقيق غرضها في مصر او 

في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه .

206 - شركة يولند للنشاءات Yoland For Construction شركة سبق قيدها برقم     123849 قيدت فى 

06-08-2018 برقم ايداع    33623 وفى تاريخ  13-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

المقاولت العامة و المتخصصة و المتكاملة . التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا . التوريدات 

العمومية . التصدير و التوكيلت التجارية . مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات الساريه وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها 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 .
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201 - بئراسل للستثمارات السياحيه شركة سبق قيدها برقم     46771 قيدت فى 04-07-2010 برقم ايداع    

14805 وفى تاريخ  13-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : أنشاء واقامة وامتلك وأدارة 

كافة المنشأت والقرى والفنادق بكل انواعها وكل ما تستلزمه هذه المنشأت . أمتلك كافة المنشأت بأختلف انواعها 

سواء كانت سياحيه أو عمرانيه , والشتراك فى تأسيس الشركات بأختلف انواعها واشكالها بما يتفق ومصلحة 

الشركه . القيام بجميع أعمال الداره والصيانه لكافة المنشأت السياحيه بأختلف أنواعها سواء كانت قرى فنادق 

عائمه . تنميه سياحيه شامله تتمثل فى امداد الرض بالمرافق من – مياه , كهرباء , صرف صحى , وكافة المرافق 

– مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات وخاصه القانون رقم 92 لسنة 1994م وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمه لمباشرة النشاط . تشغيل وادارة وامتلك الوحدات البحريه بكافة انواعها واشكالها من مراكب 

ولنشات بحريه وزوديك ولنشات السفارى ولنشات ركوبه بالجر- والمقامه بالفعل والسابق لها الحصول على 

تراخيص . تشغيل وامتلك وادارة مراكز الغوص والنشطه المكمله لها او المرتبطه بها والمقامه بالفعل والسابق لها 

الحصول على تراخيص . اقامة وتشغيل المخيمات السياحيه بدرجة سياحيه 3 نجوم كحد ادنى . استيراد وتصدير 

وبيع وتأجير كل المعدات المتعلقه بأنشطه الغوص الترفيهيه والمهنيه كأدوات الغوص والكسسوارات وانابيب 

الغوص واكسسوارات القمشه بكل انواعها واشكالها المختلفه . تشغيل مراكز اللعاب المائيه ) الكوابارك ( 

والمقامه بالفعل والسابق لها الحصول على تراخيص . تشغيل وامتلك وادارة المراكز والنوادى الصحية والنشطه 

المكمله لها او المرتبطه بها والمقامه بالفعل والسابق لها الحصول على تراخيص . تشغيل وامتلك وادارة المراكز 

السمعية والموسيقية والغنائية واقامة الحفلت والمهرجانات وصالت الديسكو والنشطه المكمله لها او المرتبطه بها 

والمقامه بالفعل والسابق لها الحصول على تراخيص . ويجوز للشركه أن تكون لها مصلحه او تشترك بأى وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيه بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او 

فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفه أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته - 

مع مراعاة افراد حسابات مستقله ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حده . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها

202 - شركة دى ال ان جى سيرفيس شركة مساهمة مؤسسة وفقا لحكام القانون المصري بنظام المناطق الحرة 

الخاصة شركة سبق قيدها برقم     54292 قيدت فى 15-09-2003 برقم ايداع    2817 وفى تاريخ  

13-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : إدارة وتشغيل وصيانة شركة دمياط لسالة الغاز 

الطبيعي )ش.م.م.( شركة مساهمة مؤسسة وفقا لحكام القانون المصري وشركات المناطق الحره

203 - شركه ابراج العرب للمقاولت والتوريدات العموميه شركة سبق قيدها برقم     88789 قيدت فى 

15-12-2015 برقم ايداع    36069 وفى تاريخ  13-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو 

: المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة  التصدير والتوكيلت التجارية والتوريدات العمومية والتجارة العامة 

والتوزيع في كل ما هو مسموح قانونا  تركيب وتشكيل وتشغيل الخشاب والمعادن والواح الطاقة الشمسية والستائر 

اللكترونية لدي الغير  توريد الجهزة العلمية والتعليمية والمعملية والطبية ومشتملتها  توريد الثاث الخشبي 

والمعدني  تجهيز المستشفيات والوحدات الصحية بالمستلزمات الطبية والمعملية

204 - كمسزس جروب  kmszs group شركة سبق قيدها برقم     116854 قيدت فى 08-02-2018 برقم 

ايداع    6524 وفى تاريخ  13-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة: تشغيل وأدارة مصنع 

لصناعه الملبس الجاهزه والمفروشات/ ادارة وتملك وتشغيل سوبر ماركت وتعبئة المنتجات اليدويه  التجاره العامه 

والتوزيع والتوريدات العموميه فيما هو مسموح به قانونا علي الخص الدوات الكهربائيه ومعدات المن والسلمة  

ومعدات اطفاء الحريق ومعدات التصالت  السلكيه والسلكيه والتوليد المتجدد مع مراعاه ما ورد بقرار وزاره 

الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 لسنه 2003  تصنيع المكونات الكهربائية لعمال المقاولت  واكسسورات 

النشاءات المدنية والميكانيكية والكهربائية لدى الغير  الداره والتسويق للقنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقري 

السياحية /المقاولت الكهروميكانيكة والمقاولت العامة
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207 - البراق لصناعه البلستيك شركة سبق قيدها برقم     129702 قيدت فى 06-01-2019 برقم ايداع    

655 وفى تاريخ  13-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هواقامة و تشغيل مصنع لتصنيع 

الملبس بكافة انواعها /اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الشيكارة البلستيكية بكافة انواعها /صناعة العباءات النسائية 

/صناعة توابع الملبس , يشمل ) القبعات و القفازات و الحزمة و الشالت و الطرح و شبكات الشعر و ربطات 

تفصيل و خياطة ملبس السلمة الصناعية/تفصيل و خياطة بدلت العمل الموحد /تريكو  العنق .... إلخ (   

الملبس الخارجية ) بلوفرات , بلوزات , سترات ( المسنرة من الخيوط /صناعة ورق الكربون وورق النسخ و 

النقل بأحجام مختلفة/صناعة منتجات نصف مصنعة من اللدائن , يشمل ) الواح , شرائح , صفائح , أشرطة , 

مواسير و خراطيم و لوازمها ... إلخ ( /صناعة مواسير وخراطيم و أنابيب بلستيكية ووصلتها و لوازمها /صناعة 

العلب و الصناديق من اللدائن /صناعة الحاويات من اللدائن /صناعة القوارير بمختلف أشكالها من اللدائن /صناعة 

الكياس من اللدائن /صناعة الدوات المنزلية و أدوات المطبخ و الزينة دات الستخدام الواحد مع مراعاة احكام 

القوانين و اللوائح و القرارات السارية , و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها اوالتي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة 

اوتشتريها اوتلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية .

208 - ساوث جيت إيجيبت للفنادق شركة سبق قيدها برقم     134318 قيدت فى 16-04-2019 برقم ايداع    

17618 وفى تاريخ  13-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . تشغيل وادارة الفنادق )الثابتة( 

والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او 

ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية . تاجير واستئجار السيارات . توريد وتعبئة وتغليف المواد الغذائية . وذلك 

دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة  لممارسة هذه 

النشطة . ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة 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.

209 - المراسم لتنمية وإدارة الصول شركة سبق قيدها برقم     135931 قيدت فى 03-06-2019 برقم ايداع    

23615 وفى تاريخ  13-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : إدارة وتشغيل الصول بكافة 

أنواعها وعلى الخص الصول العقارية وتأجيرها وصيانتها . شراء وبيع وتأجير الوحدات الدارية والسكنية 

والفندقية . شراء وبيع وتأجير وإمتلك الراضي بهدف تمليكها أو تأجيرها أو إدارتها أو إستغللها لحسابها أو 

لحساب الغير . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط إستصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تشارك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

أعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر  أو في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها 

أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .

210 - حشمت محمد على السيد حبيبه و شريكيه شركة سبق قيدها برقم     150384 قيدت فى 2020-06-30 

برقم ايداع    19292 وفى تاريخ  13-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع وتجميع الولعات وقطع غيارها بكافة اشكالها وأنواعها وتصنيع كافة المنتجات البلستيكية . إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع أدوات المائدة من الطباق والمعالق البلستيكية والدوات المنزلية وأدوات النظافة من 

البلستيك ومشابك الغسيل البلستيكية والثاث من البلستيك كراسي وتربيزات ولعب الطفال من البلستيك . إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع أقلم رصاص وحبر متنوعة . تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديدة . 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 2007م 

وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008م . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
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211 - بروفايدرز للتطوير الداجني Providers for Poultry Development شركة سبق قيدها برقم     

151386 قيدت فى 21-07-2020 برقم ايداع    22376 وفى تاريخ  13-02-2023    تم تعديل النشاط 

التوكيلت التجارية  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 982 في شأن  ليصبح غرض الشركة هو :  -

تنظيم أعمال الوكالة التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  -

التصدير.  - القيام بأعمال التشطيبات والديكور.  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .   -

تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو 

اللحوم. وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة. ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.

212 - جارنيش للدعاية والعلن   Garnish شركة سبق قيدها برقم     158654 قيدت فى 2020-12-14 

برقم ايداع    47631 وفى تاريخ  13-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه : الدعايه والعلن 

بكافة الوسائل المسموعه والمقروؤة والمرئية . إقامة وتنظيم المؤتمرات والحفلت العامة . التصدير . توريد المواد 

الغذائيه . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركه 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 تندمج فيها أو 

تشتريها أوتلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.

213 - تى واى بى جروب للتوريدات العمومية T Y P GROUP شركة سبق قيدها برقم     159015 قيدت 

فى 20-12-2020 برقم ايداع    48803 وفى تاريخ  13-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح   غرض 

الشركة هو:-  •المقاولت العامة.  •مقاولت التشطيبات والديكور  •التوريدات العمومية  •استغلل مناجم ومحاجر  

•توريد مواد المحاجر  وذلك دون الخلل باحكام القانون 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 به وذلك طبقا لحكام القانون.

214 - الفيروز للتطوير العقارى شركة سبق قيدها برقم     168222 قيدت فى 30-06-2021 برقم ايداع    

30132 وفى تاريخ  13-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :  تطوير عقارى . تجارة اللت 

والمعدات . التوريدات العموميه . المقاولت العامه والمتخصصه والمتكامله . التصدير . التوكيلت التجاريه . تلتزم 

الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشىء تأسيس الشركه اى 

حق فى مزاوله غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصه وبما ل 

يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض . وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه , 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه. ويجوز للشركه ان تشترك باى وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه 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.

215 - ادفانتج للتسويق العقاري أيه . أر . أي

 Advantage for Real Estate Marketing A.R.E شركة سبق قيدها برقم     170455 قيدت فى 

11-08-2021 برقم ايداع    36755 وفى تاريخ  13-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . 

التسويق العقاري . التوريدات العمومية . تجارة الحدايد والبويات . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارت السارية ,ويشترط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك بأي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبييهه 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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216 - موانئ دبى  العالميه  مصر  للخدمات اللوجستيه

DP World Egypt Logistics Services شركة سبق قيدها برقم     175294 قيدت فى 2021-11-04 

برقم ايداع    52536 وفى تاريخ  13-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة: النقل البري 

والبحرى للبضائع. ادارة خطوط السكك الحديدية. تملك واستئجار وتأجير الحاويات ومركبات نقل البضائع فيما عدا 

التأجير التمويلى . تقديم الخدمات اللوجستية من التخليص الجمركي وتفريغ البضائع وشحن البضائع. اقامه وتشغيل 

المخازن )فيما عدا تخزين الكيماويات الخطره والدويه( .التوزيع فيما هو مسموح به قانونا . بيع وتركيب جميع 

أنواع قطع الغيار. تقديم خدمات الصيانة لجميع المعدات والحاويات والسفن وجميع وسائل النقل. تقديم خدمات 

السفن من توريد مستلزمات السفن وتموين السفن بالوقود. إدارة الموانئ والحاويات البحريه. إقامة وتشغيل وادارة 

مركز لعداد وتنمية وتدريب وتأهيل الموارد البشرية. تطوير منطقة مخصصة لتقديم الخدمات اللوجستية. إقامة 

مستودع جمركي عام لتخزين الحاويات.  ول يتم مزاوله نشاط النقل البري للركاب والبضائع )الداخلى – الدولى( 

والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى أو خارجه ال بعد سجل الناقلين واستخراج الترخيص اللزمه 

بمزاوله النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذللك طبقا  لحكام القانون.

217 - أوربن لينز للستثمار العقارى شركة سبق قيدها برقم     177176 قيدت فى 05-12-2021 برقم ايداع    

58396 وفى تاريخ  13-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : انشطة داخل قانون 72 لسنة 

2017 : الستثمار العقاري بالمدن و المجتمعات العمرانية- الجديدة و المناطق النائية و المناطق خارج الوادي القديم 

. تخطيط و اقامة و تنمية المناطق العمرانية في المناطق الصناعية و المجتمعات العمرانية و المناطق النائية و 

المناطق خارج الوادي القديم انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 : المقاولت العامة و المتخصصه و المتكاملة . 

الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية . التوريدات العمومية .   مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة و مركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار و ذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدارالتراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة. و يجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون

239 - سيليد المحدودة للتجارة Selead Trade co., Ltd شركة سبق قيدها برقم     159316 قيدت فى 

24-12-2020 برقم ايداع    49785 وفى تاريخ  14-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . 

لتوريدات العامه  . التصدير . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركه أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن 

تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

240 - وايت لدارة وتشغيل سلسل السوبر ماركت

White شركة سبق قيدها برقم     164534 قيدت فى 05-04-2021 برقم ايداع    16264 وفى تاريخ  

14-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه : اقامه وتشغيل وادارة وتملك وتاجير واستئجار سلسل 

السوبر ماركت ومنافذ بيع المواد الستهلكيه / اقامه وتشغيل وادارة المراكز التجاريه وسلسل المداد ) الهايبر 

ماركت , السوبر ماركت ( / مقاولت تجهيز السوبر ماركت ومنافذ البيع من الدوات والجهزة والمعدات 

والديكورات اللزمه لتشغيلها / التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية / التصدير 

وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه 

النشطة ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها او 

التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها 

او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
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241 - عرفه للمنسوجات شركة سبق قيدها برقم     164744 قيدت فى 08-04-2021 برقم ايداع    17004 

وفى تاريخ  14-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه : 1. تجاره المنسوجات والمفروشات 

والقمشه جمله والدوات المنزليه والجهزه الكهربائيه .2. التصدير . 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 التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون .

218 - أبديت سوليوشن للبرمجيات Updated Solution شركة سبق قيدها برقم     177847 قيدت فى 

14-12-2021 برقم ايداع    60667 وفى تاريخ  13-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

انشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 : 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 اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .إنتاج المحتوى 

اللكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات . إدخال البيانات على الحسابات وبالوسائل اللكترونية . 

أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسابات بمختلف أنواعها . التصالت وخدمات النترنت . المشروعات التى 

تستثمر فى تطوير حقوق الملكية بما فى ذلك براءات الختراع . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب 

عليها . أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات . تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات . 

إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات . إنشاء وإدارة مراكز الستشارات 

والدراسات المتخصصة فى مجال 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 والفن . انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017: التوريدات العمومية . اقامة وتشغيل 

وادارة مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية . تنظيم المعارض )عدا المعارض السياحية( والمؤتمرات 

والفاعليات والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده . المقاولت العامة . تقديم 

الخدمات الهندسية . 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

219 - سامى بهنام ونى زخارى وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     22259 قيدت فى 25-01-2007 برقم ايداع    

1259 وفى تاريخ  14-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : أنشطة داخل قانون الستثمار : 

أقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وأنتاج خيوط الغزل والنسيج بجميع أنواعه وأشكاله والصباغة والطباعة والتجهيز 

والنسيج  وأنتاج خيوط بوليستر متضخمة نمر متنوعة وأقمشة مفروشات منسوجة متنوعة خام والصناعات الهندسية 

) صناعة تشكيل وتشغيل المعادن ( / أنشطة خارج قانون الستثمار : الستيراد والتصدير وإضافة نشاط تخزين 

المواد الغذائية والمواد الستهلكية والكرتون والبلستيك والجهزة الكهربائية واللكترونية وجميع المواد ماعدا 

المواد البترولية وما عدا المواد الخطرة مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالى مستقلة للنشطة الوارده 

بقانون الستثمار وفى حالة عدم اللتزام بهذا الشرط يسقط حقها مع التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 وكذا ل تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات 

القانون وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها
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220 - ابو غزالة لتكنولوجيا المعلومات ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     27390 قيدت فى 2007-09-23 

برقم ايداع    19698 وفى تاريخ  14-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة: أنشطة داخل قانون 

72 لسنة 2017 : 1. تصميم وإنتاج البرامج: أ . اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها.  ب. اعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات 

اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  ج. انتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات. 

د. ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية. 2. تصميم وإنتاج معدات الحاسبات اللية : أ . اعمال 

التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها. ب . تصنيع او تجميع الجزاء والمكونات وتركيبها لنتاج 

منتجات وسيطة او نهائية بكافة أنواعها واحجامها واختبارها. ج. تصنيع او تجميع المعدات المكملة للحاسبات 

واختبارها. د. انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها. 3. تصميم وإقامة البنية الساسية للمعلومات.

أ .اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات. ب. إقامة وتشغيل وصيانة شبكات نقل الصوت 

والصورة والمعلومات المكتوبة وتقديم خدمات القيمة المضافة وخدمات النترنت بعد الحصول على ترخيص من 

الجهات المعنية وفقا للقوانين المعمول بها. انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا 

المعلومات. انشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت 

وتطويرها. وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها وفقا لحكام القانون. أنشطة خارج 

قانون 72 لسنة 2017 : 4. الستيراد والتصدير تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل 

المستوردين.5.التجارة العامة والتوزيع والتوريدات العمومية فيما هو مسموح به قانونا. تلتزم الشركة بافراد 

حسابات مالية ومركز مالي مستقر للنشطة الواردة بالقانون وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية, بشرط استصدار التراخيص اللزمة للممارسة هذه النشطة.   ويجوز للشركة أن 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 فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.

221 - جولدن جراس Golden Grass ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     34250 قيدت فى 2008-08-18 

برقم ايداع    18161 وفى تاريخ  14-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : بيع و شراء 

وتسويق جميع المواد الكيماوية والتجار في الكيماويات والسمدة الورقية والتقاوي والبذور والهرمونات والمبيدات 

اللزمة للزراعة والكيماويات اللزمة للصحة العامة والتجار في العلف الخاصة بالثروة الحيوانية والدواجن 

والتجار في الت الرش والمستحضرات والدوية البيطرية والطبية والستثمار في مجال الزراعة ) في حدود الف 

فدان ( وتسويق الحاصلت الزراعية والستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 

120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية وذلك 

دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة 

النشطة / تسجيل واستيراد واتجار وتصنيع لدى الغير لمبيدات الصحة العامة والمبيدات المنزلية والمبيدات 

البيطرية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافه 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 الذكر أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية

256 - الصياد العالمية للتوكيلت التجارية Alsayad Global Company شركة سبق قيدها برقم     

146153 قيدت فى 29-01-2020 برقم ايداع    4537 وفى تاريخ  15-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح 

غرض الشركة : التوكيلت التجارية تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 بتنظيم اعمال الوكالة 

التجارية ولينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة 

غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض /اعمال التوصيف والتصميم 

والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف انواعها /  انتاج وتطوير النظم المدمجه وتشغيلها والتدريب عليها  / اعمال 

التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  / 

التوريدات العمومية /  التجارة العامة فى كل ما هو مسموح به قانونا /  تجارة وايجار واستئجار السيارات ) فيما 

عدا التأجير التمويلى (  / اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات والكافيهات- التسويق العقاري
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222 - شركة عالم الزراعة والبيطرة WAVCO ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     45283 قيدت فى 

19-04-2010 برقم ايداع    8395 وفى تاريخ  14-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو:  

الستيراد والتصدير.  فرز وتدريج وتعبئة وتغليف وتبريد منتجات الحاصلت الزراعية وتصديرها.  تجارة وبيع 

وتوزيع واستيراد وتصدير المواد والمحاصيل والمنتجات الزراعية والتقاوي والبذور والشتلت والحاصلت 

البستانية والسمدة بجميع أنواعها وكافة الكيماويات الزراعية ومستحضرات العلج البيطري ولوازم المناحل 

ومزارع النتاج الحيواني والداجنى والعلف واضافتها ومكوناتها واللقاحات البيطرية ومستلزماتها والمطهرات 

والمنظفات البيطرية وبدائل اللبان وكافة المبيدات الزراعية ولوازم وأنظمة الري المختلفة.  تجارة واستيراد 

وتصدير مبيدات الصحة العامة والمنزلية.  تجارة وبيع وتوزيع السيارات والجرارات الزراعية والمعدات الزراعية 

والوناش واللت الميكانيكية والموتورات بمختلف أشكالها وأنواعها الجديد منها والمستعمل والتجار في قطع 

غيارها ولوازمها وكافة الصناعات المغذية لها محلية كانت او مستوردة والقيام بكافة عمليات الصيانة اللزمة 

للمعدات الهندسية والسيارات والجرارات الزراعية والمعدات الزراعية والجهزة الكهربائية والهندسية والوناش 

والروافع من خلل الورش ومحطات الخدمة التابعة للشركة.  التجار في المنتجات الزراعية وتصليح التربة 

الزراعية والعلف الحيوانية.  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.  القيام بدراسات 

الجدوى القتصادية للمشروعات والشركات.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او 

الخارج. كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته.

223 - باور ايجيبت للمشروعات الهندسية شركة سبق قيدها برقم     61687 قيدت فى 07-11-2012 برقم 

ايداع    23197 وفى تاريخ  14-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة ليصبح :الستيراد 

والتصدير /المقاولت العمومية /التوريدات العمومية /استصلح واستزراع الراضي )اقل من الف فدان( /الستثمار 

العقاري /إنشاء ورصف وصيانة أعمال الطرق والكباري مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 

2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها 

مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة باعمالها از التي قد تعاونها 

علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية
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224 - هانى فور تريد للستيراد و التوكيلت التجارية )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     80655 قيدت فى 

02-03-2015 برقم ايداع    5616 وفى تاريخ  14-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية والتجارة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا . التوريدات العمومية - النقل 

البري - التخزين - الشحن والتفريغ - التخليص الجمركي - توكيلت ملحية - النقل البحري - تداول الحاويات - 

التعبئة والتغليف للبضائع . تخزين كافة خامات ومستلزمات واضافات العلف . استصلح وتجهيز الراضي 

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابله للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين أن 

تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع - وان تستخدم طرق الري الحديث وليس الري 

بالغمر. تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل 

المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشىء تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول 

على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القانون المنظمة لهذا الغرض 

ومع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيها 

بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او 

تشتريها او تلحق بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

225 - الهرم لصناعة وتجارة المعادن والستيراد والتصدير  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     97259 قيدت فى 

25-09-2016 برقم ايداع    29213 وفى تاريخ  14-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركة : 

النشاط الصناعي الول – إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن وتصنيع اوانى منزلية . النشاط الصناعي 

الثانى – اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل أجزاء من بطاريات من الرصاص وانتاج مسبوكات زهر . 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية . تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل 

المستوردين والقانون رقم 120 لسنة 1982 فى شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية ؛ول ينشئ تأسيس الشركة أى 

حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما 

ليخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  . التوريدات 

العمومية . الخدمات البيئية المتكاملة . 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.
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226 - عنتر ستيل لدرفلة الحديد )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     108028 قيدت فى 30-07-2017 برقم 

ايداع    26730 وفى تاريخ  14-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :-  اقامة وتشغيل 

مصنع لدرفلة خوص على الساخن من 20 مم الى 100 مم - درفلة مربعات )ليست بيلت( من 10 الى 40 مم -   

درفلة زوايا حديد من 20 مم الى 100 مم - درفلة كمر حديد من 40 مم الى 100 مم - انتاج وتصنيع حديد التسليح 

بكافة   انواعه واشكاله واقطاره المختلفة - وتقطيع وتشريح الصاج وتعريج الصاج )الصاج المعرج( - ومواسير 

صلب ملحومة طوليا   من صاج مسحوب على الساخن والبارد - وسبك وصهر وتشكيل وتشغيل المعادن وصب 

وتصنيع جميع انواع السبائك من   المعادن غير النفيسة وخاصة الحديد والنحاس والزهر وتصنيع وتشكيل وتجميع 

منتجات الحديد والنحاس والزهر العادى   والرمادى والمرن لمختلف الصناعات بكافة اشكالها وانواعها والصناعات 

الميكانيكية والهندسية ومستلزمات شبكات الرى   والصرف الصحى - وتصنيع وسحب وتشغيل وتشكيل كافة 

المنتجات المعدنية والحديدية والنحاس لنتاج مستلزمات النشاط الصناعى والصناعات المغذية للسيارات - وتصنيع 

منتجات البلستيك بكافة انواعه وخامته ومشتقاته ومنتجات الفيبر جلس والكلريك لمختلف الستخدمات المنزليه 

والصناعية والزراعية - وتصنيع كافة اشكال وانواع كابلت اللياف الضوئية   والبصرية واكسسواراتها - تصنيع 

الهياكل والجمالونات المعدنية - التجارة العامة والتوريدات العمومية والستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية طبقا 

للوائح والقوانين المنظمة لذلك .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية على الشركة والحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها - ويجوز للشركة ان يكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه بأعمالها   أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى 

الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او   تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية

227 - شركه سوريا لخدمات الشحن Syria Logistics Services - SLSCO شركة سبق قيدها برقم     

113803 قيدت فى 10-12-2017 برقم ايداع    48490 وفى تاريخ  14-02-2023    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة : الخدمات اللوجيستية وتشمل النقل البرى والبحرى للبضائع . الشحن والتوزيع البرى 

والبحرى للبضائع . التخليص الجمركي . التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا . التصدير لكافة أنواع 

السلع . تصدير الحاصلت الزرعية . نقل الركاب والفراد . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدار الترخيص اللزمة لممارسهذه النشطة . ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه 

من الوجوه مع الشركات غيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها اوتلحلقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذية.

228 - الديرمى جروب . شركة سبق قيدها برقم     116212 قيدت فى 28-01-2018 برقم ايداع    4226 وفى 

تاريخ  14-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو  :  ـ أنشطة داخل قانون 72 :  * الستثمار 

العقارى فى المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة و المناطق النائيه والمناطقق خارج الوادى القديم .  * إستصلح 

وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع وإستزراع الراضي المستصلحة.  *  إقامة 

وتشغيل دور الحضانات للطفال والمدارس و معاهد التعليم الفني .  ـ أنشطة خارج قانون 72 :  * التطوير العقارى 

.  * إنشاء المولت والمراكز التجارية والدارية والسكنية والترفيهية والكومباوندات ) عمارات – فيلت ( و 

المعارض والمشروعات العمرانية المتكاملة والمختلطة وبيعها أو تشغيلها .  * إقامة وتشغيل وإدارة المخابز و 

المطاعم والكافتيريات الثابتة والتيك اواي والمتنقلة السابق الحصول لها على ترخيص والملعب  و النوادي 

والنادى الصحى الرفيهى و النشطة الطبيه والحدائق و المسطحات الخضراء .  * و إدارة وتشغيل دور العرض 

السينمائي و اقامة وتشغيل ملهي ترفيهية للطفال .  * إقامة وتشغيل محطات لتموين وخدمة السيارات المتكاملة .  

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه 

.  ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال 

شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .
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229 - العناية الشاملة للمقاولت العامة شركة سبق قيدها برقم     120947 قيدت فى 10-05-2018 برقم ايداع    

21269 وفى تاريخ  14-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : المقاولت العامة . التجارة العامة 

فيما هو مسموح بيه قانونا . التوريدات العمومية . ادارة وتشغيل المطاعم والكافيهات .  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 ان تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون

230 - شورت كت للتسويق العقاري Shortcut for Real Estate Marketing شركة سبق قيدها برقم     

129210 قيدت فى 23-12-2018 برقم ايداع    54690 وفى تاريخ  14-02-2023    تم تعديل النشاط 

ليصبح تعديل النشاط ليصبح : التسويق العقارى

231 - الضيافة الرائدة للترفيه مصر Unique Hospitality Company Egypt شركة سبق قيدها برقم     

130380 قيدت فى 21-01-2019 برقم ايداع    3205 وفى تاريخ  14-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح 

غرض الشركة .  إنشاء وإدارة الملهى الترفيهية للطفال داخل المدن و المجتمعات العمرانية الجديدة . إنشاء 

وإدارة وتشغيل المطاعم والكافيتريات داخل المدن و المجتمعات العمرانية الجديدة . استغلل العلمات التجارية )

الفرنشايز(. التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية . وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة, ويجوز للشركة أن تشترك بأى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر أو الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.

232 - بحور للتجارة العامة و التوزيع شركة سبق قيدها برقم     136909 قيدت فى 02-07-2019 برقم ايداع    

27267 وفى تاريخ  14-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التجارة العامة و التوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا . تجارة و توريد و توزيع المواد الغذائية . تعبئة و تغليف المواد الغذائية لدي الغير التصدير . 

التوكيلت التجارية . توريدات عمومية . تنمية الثروة الحيوانية و الداجنه . تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 

لسنه 1982, ول ينشئ تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المتخصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . وذلك دون الخلل 

باحكام القوانين و اللوائح و القراراتالسارية , و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  

ويجوز 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.

233 - أختين تريدنج شركة سبق قيدها برقم     137815 قيدت فى 25-07-2019 برقم ايداع    31014 وفى 

تاريخ  14-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . نشاط من داخل قانون 72 لسنة 2017 : اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الجلدية والكسسوارات . اقامة وتشغيل المراكز التجارية وسلسل المداد 

بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .  تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

الجديدة . نشاط من خارج قانون 72 لسنة 2017 : التصدير .  تجارة المصوغات والمجوهرات . مع اللتزام بافراد 

حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .   ويجوز للشركة أن 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .
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234 - ايلبو فورتى فايف شركة سبق قيدها برقم     137866 قيدت فى 28-07-2019 برقم ايداع    31254 

وفى تاريخ  14-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرص الشركة : ـ بيع كافة منتجات الدوات الصحة   ـ 

التوريدات العمومية   ـ استشارات تسوقيه )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوارق المالية وكذا الستشارات القانونية 

والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقيم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا الستشارات الماليه عن 

الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق 

راس المال و لئحتة التنفيذية(   ـ وادخال البيانات على الجهزة الكترونية   ـ وذلك دون الخلل باحكام القانون 

واللوائح والقرارلت السارية وبشرط استصدار الترخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركه ان تشترك 

باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق 

غرضها فى نصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

235 - فايبر مصر للخدمات والحلول الهندسية ش.م.م. Benya Engineering شركة سبق قيدها برقم     

146634 قيدت فى 09-02-2020 برقم ايداع    6163 وفى تاريخ  14-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح 

غرض الشركة هو:   انشاء وبناء وتصميم وتطوير وصيانة وادارة وبيع وتأجير البنية التحتية الخاصة بكافة وسائل 

التصالت السلكية واللسلكية )فيما عدا التأجير التمويلي(.  تنفيذ كافة اعمال المقاولت منها الهندسية والمعمارية 

والميكانيكة والتكنولوجية والكهربائية.  توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة ومعدات ومستلزمات وكابلت أنظمة 

الكهرباء والميكانيكا والتيار الخفيف ومستلزمات وكابلت شبكات المعلومات وشبكات اللياف الضوئية ومستلزماتها 

وكافة العمال الميدانية من حفر مسارات ومد مواسير وسحب كابلت وتوصيلها للمستخدم.  توريد وتركيب 

وتشغيل وصيانة منظومات أمنية ومنظومات صوتية ومرئية ومنظومات تنظيم النتظار وشبكات انذار الحريق 

ومنظومات النداء اللي.   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص 

اللزمة.   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

 TMOST CORPORATE MANAGEMENT 485 - تى موست كوربرت مانجمنت لريادة العمال

شركة سبق قيدها برقم     162486 قيدت فى 28-02-2021 برقم ايداع    9636 وفى تاريخ  2023-02-28    

تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة:)1( تقديم الستشارات )فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا 

الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(. )2( حاضنات العمال ودعم ريادة العمال. 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.

486 - إمكان لدارة المشروعات

IMKAN شركة سبق قيدها برقم     171001 قيدت فى 23-08-2021 برقم ايداع    38601 وفى تاريخ  

28-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : ادارة المشروعات فيما عدا الفندقية / التوريدات 

العمومية / اقامة وتشغيل وادارة وتجهيز المطاعم الثابته والكافيهات / ادارة وتشغيل المراكب النيليه الثابته 

والمتحركه 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 بأعماله أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
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AI-VISION FOR ADVANCED INFORMATION  236 - إيه آى فيجن لنظمة المعلومات المتقدمة

SYSTEMS شركة سبق قيدها برقم     149315 قيدت فى 20-05-2020 برقم ايداع    15574 وفى تاريخ  

14-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :انشطه قانون 72 صناعة تكنولوجيا المعلومات 

والتصالت بما تشمله من انشطه صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات وانشطة التعهيد وتطوير 

البرمجيات والتعليم التكنولوجى /اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات 

بمختلف انواعها /اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات الليكترونيه 

وتشغيلها والتدريب عليها /انتاج المحتوى الليكترونى بصوره المختلفه من صوت وصوره وبيانات /ادخال البيانات 

على الحاسبات وبالوسائل الليكترونية/ اعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف انواعها/ 

انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها / اعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات    

تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات /التصالت وخدمات النترنت /المشروعات التى تستثمر فى تطوير 

حقوق الملكية الفكرية بما فى ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية /اقامة شبكات نقل الصوت 

والصوره والبيانات وتقديم خدمات القيمه المضافة بعج الحصول على ترخيص من الجهات المعنية/ اقامة او ادارة 

وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص 

من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون/ مشروعات البحث والتطوير العلمى من اجل التنمية 

والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة /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 وصوره وبيانات الى محتوى رقمى بما فى ذلك رقمنة 

المحتوى العلمى والثقافى والفنى/ النقل البرى الداخلى للبضائع والخدمات البترولية ول يتم مزاولة نشاط النقل 

البرى للركاب ) الداخلى - الدولى ( اوالبضائع ) الداخلى – الدولى ( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر 

المصرى او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمة لمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى-  انشطة خارج قانون 72 : اقامة وتشغيل مركز تدريب لتنمية وتأهيل الموارد البشرية /

القيام بجميع اعمال الترجمه مع اللتزام بإفراد حسابات مستقله ومركز مالى مستقل للنشطة الوارده بقانون 

الستثمار وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطةويجوز 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 الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها 

او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

237 - الجرباء للدعاية والعلن شركة سبق قيدها برقم     155363 قيدت فى 12-10-2020 برقم ايداع    

36151 وفى تاريخ  14-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : الدعاية والعلن بكافة الوسائل 

المسموعة والمرئية والمقروؤة . المقاولت العامة . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

, ويشترط إستصدار 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 الخارج , 

كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

EGYPTIAN EMART FOR TRADE AND  238 - ايجبشن ايمرت للتجارة والتوريدات ـ

SUPPLIES شركة سبق قيدها برقم     158371 قيدت فى 10-12-2020 برقم ايداع    46816 وفى تاريخ  

14-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه : التجارة العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

وعلي الخص تجاره وتوزيع المواد الغذائيه بكافه انواعها  . التوريدات العموميه . استغلل العلمات التجاريه ) 

الفرانشيز ( . بيع و تجاره وتوزيع جمله و تجزءه المواد الغذائيه والدوات الكهربائيه والدوات المنزليه والثاث 

المنزلي  والتوكيلت التجاريه . اداره وتشغيل محلت السوبر ماركت ) البقاله ( ومنافذ بيع المواد الغذائيه . اداره 

وتشغيل المطاعم و الكافتريات وتقديم المأكولت السريعه . اقامه وتنظيم المعارض والمؤتمرات الخاصه بالنشطه 

التجاريه واقامه معارض تسويق المنتجات الغذائيه والسلع والدوات المنزليه . تعبئة وتغليف المواد الغذائيه.
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 MULTIVISION PHARMACEUTICAL 242 - مالتى فيجن فارما سيوتكال لتجارة و توزيع الدوية

شركة سبق قيدها برقم     170485 قيدت فى 16-08-2021 برقم ايداع    36785 وفى تاريخ  2023-02-14    

تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . تجارة وتوزيع الدوية و المستحضرات الطبية والمكملت الغذائية و 

الغذية الخاصة ومستحضرات التجميل والمطهرات والمبيدات الحشرية والتوريدات العمومية وتصنيع كل ماسبق 

لدي الغير . نشاط التصدير وتجارة المواد الغذائية وتصنيعها لدي الغير . التصنيع لدي الغير للدوية والمكملت فيما 

هو مسموح بة قانونا . التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح بة قانونا . التوكيلت التجارية تليزم الشركة باحكام 

القانون رقم 120 لسنة 1982 في شان اعمال الوكالة التجارية ول ينشئ تاسيس الشركة اي حق في مزاولة 

غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض . ادارة المراكز الطبية .وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية  وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة ان تشترك باى وجة من 

الوجوه مع  الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر 

او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها  وذلك طبقا لحكام القانون .

243 - القمة للمباني الحديثة شركة سبق قيدها برقم     176419 قيدت فى 22-11-2021 برقم ايداع    55919 

مقاولت إنشاء  المقاولت العامة  - وفى تاريخ  14-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو  •

التوريدات العامة  و ذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية , و بشرط  المبانى الحديثة  •

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 .

244 - زايد للحدايد والبويات شركة سبق قيدها برقم     178249 قيدت فى 21-12-2021 برقم ايداع    

62149 وفى تاريخ  14-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه ليصبح :تجارة وتوزيع الحدايد 

والبويات وكيماويات البناء الحديث /  البيع بالعموله /  التوريدات العموميه وذلك دون الخلل باحكام القانون 

واللوائح والقرارات الساريه ويشترط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه

245 - جي يو اى ايجيبت للتجارة العامة G U E EGYPT شركة سبق قيدها برقم     203276 قيدت فى 

18-10-2018 برقم ايداع    2810 وفى تاريخ  14-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط : النشاط 

اقامة وتشغيل الفنادق الثابته و الموتيلت و الشقق و الجنحه الفندقيه و القرى السياحيه و النشطة المكملة او 

المرتبطه بذلك سواء كانت خداميه او ترفيهيه او رياضيه او تجاريه او ثقافية  التصنيع لدى الغير  الدارة والتسويق 

السياحي للفنادق و الموتيلت و الشقق الفندقية و القري السياحيه  اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابته و الكافتريات 

السياحيه   الستيراد و التصدير  التوكيلت الملحية  اقامه مصنع لتصنيع البلستيك  التجارة العامة  المقاولت و 

الستشارات الهندسية

246 - جا.اف.سي جلوري J.F.C GLORY شركة سبق قيدها برقم     203407 قيدت فى 2021-08-29 

برقم ايداع    5109 وفى تاريخ  14-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة بعد التعديل هو :-1- 

التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا , 2-التوريدات العمومية .3-الستيراد والتصدير . 4- تشغيل الغير ) اوت 

سورسينج ( 5- اتجار وانتاج واستيراد تقاوي الحاصلت الزراعية . 6- انتاج كافة البذور والتقاوي والشتلت 

لجميع انواع المحاصيل الحلقية والزيتية والفاكهة والخضر عن طريق التكنولوجيا الحديثة في علم الهندسة الوراثية 

وزراعة النسجة للوصول الي تغطية الحتياجات المحلية وامكانية التصدير للسواق الدولية مع استيراد مستلزمات 

النتاج من تقاوي الساس في الباء والمهمات اللزمة استخدام احدث اساليب التكنولوجيا العالمية .  تلتزم الشركه 

باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة 

غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة  غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض .   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة
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247 - اعمار مصر للتنميه )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     12841 قيدت فى 16-03-2005 برقم ايداع    

2013 وفى تاريخ  15-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة: 1. تصميم وانشاء وإدارة وتشغيل 

وصيانة محطات توليد الكهرباء على اختلف مصادرها وشبكات توزيعها.  2. التخطيط واقامة المناطق العمرانية 

وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات. 3. إقامة وتشغيل وإدارة وصيانة محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات 

توزيعها. 4. إقامة وتشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف الصحي أو الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلتها. 

5.تنمية المشروعات والستثمار والتنمية العقارية. 6. تملك وبناء و إدارة والتسويق السياحي للفنادق الثابتة والعائمة 

والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية ويخوت السفاري والنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك من خدمية 

وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية, واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها والتنمية السياحية المتكاملة. 7. 

إقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملعب الجولف ومراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها. 8. اعمال 

ادارة وصيانة المرافق. 9. انشاء وادارة مراكز التصالت. 10.المقاولت العامة والمتخصصة. 11.اعمال التسويق 

العقارى وادارة وتاجير العق ارات والممتلك ات لغراض السكنى وللغراض التجارية والدارية. 12. توزيع و 

بيع الكهرباء  وعلي الشركه الحصول علي كافه التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها وعلي الخص الحصول علي 

موافقه جهاز حماية مرفق الكهرباء وحمايه المستهللك. 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 

في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية  تلتزم ال شرك ة بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى لكل نشاط على حدى

248 - جى بى اكس تيكنيكال هولدينجز ايجيبت ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     47401 قيدت فى 

03-08-2010 برقم ايداع    17392 وفى تاريخ  15-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

إدارة الصول العقارية وامتلك وإدارة وتشغيل واستغلل وتأجير وشراء وبيع الراضي والعقارات والوحدات 

الدارية والسكنية والمراكز التجارية والمقاولت وتقديم الستشارات الهندسية والفنية في مجال العقارات.   مع 

مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال  شبيهة 

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة 

أو تشتريها او تلحقها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

249 - خرما الدولية ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     50143 قيدت فى 16-01-2011 برقم ايداع    1159 

وفى تاريخ  15-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو : ـ تقديم الستشارات في مجالت 

السوق العقارى ـ 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 الخارج 0 كما يجوز لها أن 

تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية 0

250 - وادى النور للزراعة المتطورة شركة سبق قيدها برقم     56026 قيدت فى 15-01-2012 برقم ايداع    

1123 وفى تاريخ  15-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو: شراء واستصلح واستزراع 

وتنمية الراضي الصحراوية وغير الصحراوية ) اكثر من الف فدان واقل من عشرين الف فدان(  اقامة وادارة 

وتشغيل محطات فرز وتعبئة المحاصيل الزراعية والخضروات والفاكهة. اقامة وتشغيل ثلجات حفظ وتبريد 

الحاصلت الزراعية والحضروات والفاكهة . اقامة وادارة وتشغيل مصنع لتصنيع العصائرالطبيعية  والمربات 

بجميع انواعها . انتاج وتجارة تقاوى الحاصلت الزراعية  .
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322 - كيه . أم . أس . أم  لتجارة وتصنيع المعادن والتصدير k.M.S.M شركة سبق قيدها برقم     84027 

قيدت فى 15-06-2015 برقم ايداع    17419 وفى تاريخ  20-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح  غرض 

الشركة : اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و لتشكيل المعادن . التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا . 

التصدير بصفه عامه . المقاولت العامه والمتخصصه . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطه ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذية

Standard Investment & Development  251 - استاندرد للستثمار و الصناعات المتطورة

Industries شركة سبق قيدها برقم     92955 قيدت فى 24-04-2016 برقم ايداع    13564 وفى تاريخ  

15-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :  1 / اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن 

واعداد وتصنيع النماذج والقوالب والفورم اللزمة لتشكيل وتشغيل المعادن 2/  أعمال المعالجة الحرارية للمعادن 

ومايلزمها.  3 / أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها 4/ 

كافة العمال الهندسية الخاصة بصناعة السيراميك والدوات الصحية والطوب 5/  تصميم وتصنيع وصيانة 

السطمبات وقطع الغيار والماكينات والمعدات  6/ أعمال التصميم والتصنيع الهندسى والصيانة والصلح للعمال 

الكهربائية والميكانيكية 7/ التصدير والتوكيلت التجارية  8/  التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا مع اللتزام 

بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حدة مع مراعاة القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن 

سجل المستوردين مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها 

أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية

252 - الشركة المصرية الحديثة للصناعات الخشبية شركة سبق قيدها برقم     98715 قيدت فى 2016-11-09 

برقم ايداع    34799 وفى تاريخ  15-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :  ـ اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع وتجميع الثاث بكافة مشتملته وأكسسواراته ومستلزماته.2 – اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع 

المطابخ بكافة مستلزماتها وأكسسواراتها وجميع مشتملتها. 3ـ تصنيع وتجميع وحدات الضاءة.4ـ إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الثاث المعدني بكافة انواعه.5ـ إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث المكتبي والفندقى بكافة 

أنواعه.6ـ إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مفروشات الحدائق واللدائن.  ـ مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها 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.

253 - شريف عبد الشافى و شريكه شركة سبق قيدها برقم     117163 قيدت فى 15-02-2018 برقم ايداع    

7558 وفى تاريخ  15-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : أنشطة داخل قانون رقم 72 لسنة 

2017 إقامة وتشغيل مصانع لتصنيع ونشر وتقطيع وتلميع الرخام والجرانيت  أنشطة خارج قانون  72لسنة 

2017 وهى استغلل محاجر الرخام مع أفراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل لكل نشاط علىخ حدة معخ 

مراعاة احكام القانون واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها
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254 - الفا تريد إيجيبت للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم     125892 قيدت فى 04-10-2018 برقم 

ايداع    41769 وفى تاريخ  15-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجارية . تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن 

سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد 

الحصول علي التراخيص اللزمة من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . 

التوريدات العمومية . ادارة مراكز طبية متخصصة . ادارة مراكز العلج الطبيعي . تجارة وبيع وتوزيع الدوية 

والمستلزمات والجهزة الطبية . صيانه واصلح الجهزة الطبيه . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك 

باي وجه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو 

الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية .

255 - ساكسا للصناعات البلستيكيه والكيماويةsaksa شركة سبق قيدها برقم     136174 قيدت فى 

12-06-2019 برقم ايداع    24542 وفى تاريخ  15-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وإنتاج السوار السلكية و المنية والصناعات البلستيكية والكيماوية وصناعة الخيوط 

البلستيكيةالنسيجة وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة.ويجوز للشركة أن تشترك بأى أوجه من الوجوه على الشركات وغيرها التي تزاول 

أعمال . شبيهة بأعمالها التي قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج لما يجوز لها أن تندرج فيها أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

257 - شركة التصالت والتكنولوجيا _ تليتك شركة سبق قيدها برقم     148391 قيدت فى 2020-03-11 

برقم ايداع    11964 وفى تاريخ  15-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . تجميع وتصنيع 

الجهزة اللكترونيه الخاصه بالتصالت وتكنولوجيا المعلومات . تجميع الجزاء والمكونات وتركيبها لنتاج 

محطات وسنترالت وشبكات التصالت التليفونية السلكيه واللسلكيه والمحموله وشبكات نقل المعلومات – ادارة 

اعمال التنفيذ لمشروعات مرفق التصالت التليفونية السلكية واللسلكيه والمحموله وشبكات نقل المعلومات 

وللشركه الحق فى تقديم الستشارات والدراسات الفنيه والحلول التكنولوجية واختيار المعدات واللت 

والتكنولوجيات واجراء دراسات المسح الميدانى واعداد التصميمات الهندسية اللزمه لتنفيذ وتحديث وتطوير 

الشبكات والمحطات والسنترالت والعداد والصيانه والشراف على تنفيذ عقود مشروعات مرافق التصالت 

والمعلومات ووضع اسس ومعايير ومتطلبات وخطط واولويات وبرامج التنفيذ والشراف على وضع وتنفيذ عقود 

التوريدات والخدمات اللزمه بتنفيذ المشروعات ووضع الجداول الزمنية للمشروع والشراف على تنفيذها ووضع 

ومراجعه ومتابعه تنفيذ معايير ومواصفات  الجودة والمطابقه للمواصفات المطلوبه لكل من معدات والت 

وتكنولوجيات المشروع وفق والمعايير والمواصفات المتفق عليها وبرامج الصيانه  والتفتيش والختبارات اثناء 

فتره الضمان والشرف على تنفيذ عمليات التسويات النهائيه وتصميم وتقديم ومنح تراخيص وحقوق استغلل 

واستخدام تشغيل برامج الحاسب اللى والجيال الجديدة منها اللزمه للنشاء او التحديث او التوسعه او التشغيل او 

الصيانه والتدريب عليها واستيراد مستلزمات التناج والجزاء والمكونات واللت والمعدات وقطع الغيار وتصدير 

فائض النتاج وقبول التوكيلت التجارية فى حدود اغراضها وذلك كله ماعدا القمار الصناعيه والستشعارعن بعد 

بيع وتجارة وتوزيع كافه السلع المسموح بها قانونا وعلى وجهه الخصوص كروت الشحن وخطوط التليفون 

المحمول ومستلزمات والتليفونات المحمول ومستلزمات والتليفوانات المحموله ومستلزمتها – انشاء وادارة وتأجير 

منافذ بيع المنتجات السابقه للشركه وللغير – الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية لكافه السلع المسموح بها 

قانونا . المقاولت العامه والمتخصصة مع مراعاه كافه القوانين واللوائح والقرارات الساؤية وبشرط 

استصدارالتراخيص اللزمه
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258 - ميتينج ميندز لدارة و تطوير المشروعات السياحية

  Meeting minds for the management and development of tourism projects شركة 

سبق قيدها برقم     151958 قيدت فى 09-08-2020 برقم ايداع    24371 وفى تاريخ  15-02-2023    تم 

تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التوريدات العمومية . الدارة والتسويق السياحى للفنادق والموتيلت والشقق 

الفندقية والقرى السياحية . توفير وسائل النقل للخدمات السياحية . 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 يجوزلها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

269 - جوهرة للمجوهرات شركة سبق قيدها برقم     103988 قيدت فى 29-03-2017 برقم ايداع    11631 

وفى تاريخ  16-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو:   1 ـ تجارة الذهب والمجوهرات 

والحجار الكريمة وشبه الكريمة والفضة والساعات والتحف والهدايا والستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية .  

2 ـ صناعة الذهب والمشغولت الذهبية والمجوهرات وصقل وحك الحجار الكريمة وشبه الكريمة وكل ما يتعلق 

بهذه الصناعة والعمال المكملة التي تساعد على إبراز النشاط كل ذلك لدي الغير واستيراد المعدات وآلت 

والخامات المخصصة لهذه الصناعة .    مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال  شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج , كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية .

259 - نيو ماستر لدارة المشروعات شركة سبق قيدها برقم     159937 قيدت فى 10-01-2021 برقم ايداع    

992 وفى تاريخ  15-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : ـ الستثمار و التطوير العقاري .  _

اقامة وتشغيل الفنادق الثابتة, و يخوت السفاري, والموتيلت, و الشقق و الجنحة الفندقية, والقرى السياحية, 

والنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية , واستكمال 

المنشآت الخاصة بها و التوسع فيها .  ـ استصلح و تجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة 

إدارة الصول العقارية .  ـ إدارة المشروعات فيما عدا الفندقية  للستزراع .  ـ استزراع الراضي المستصلحة .  ـ

.  ـ إدارة المطاعم السياحية .  ـ إدارة المراكز التجارية .  ـ التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا  .  ـ 

تقديم خدمات النقل البحري و الشحن البحري للبضائع .  ـ التصدير .  ـ تقديم خدمات التخليص الجمركي .  ـ

تقديم الستشارات ) فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات 

والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية 

لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق راس المال 

إقامة وتنظيم  التوريدات العمومية .  ـ ولئحته التنفيذية( .  ـ المقاولت العامة و المتكاملة و المتخصصة .  ـ

المعارض )فيما عدا السياحية( والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على 

حدة .  ـ إنشاء وتطوير وإدارة المواقع اللكترونية .  ـ اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب تنمية الموارد البشرية .  

تنظيف وتجميل وتشجير الشوارع العامة والميادين وكذلك كافة المبانى الكبيرة والمتوسطة والصغيرة من الداخل  ـ

والخارج وكافة المبانى الخرى .  ـ تنظيف المنازل والشركات ومقاومة الحشرات والفات .  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 اعمال 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 .

Page 866 of 1644 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

260 - سيتى جروب للنقل الجماعى شركة سبق قيدها برقم     163838 قيدت فى 23-03-2021 برقم ايداع    

13938 وفى تاريخ  15-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : النقل البري الجماعي والرحلت 

فيما عدا النقل السياحي ول يتم مزاولة النقل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات القطر المصري أو خارخ 

إل بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي 

والدولي / نقل طلبة وعمال / المقاولت العامة / التوريدات العمومية / الستيراد والتصدير تلتزم الشركة باحكام 

القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل 

بعد الحصول علي التراخيص الزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمه 

لهذا الغرض / استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع / استزراع الراضي 

المستصلحة ويشترط في الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وأن تستخدم 

طرق الري الحديث في الستزراع وليس الري بطريقة الغمر 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 شبيهه باعمالها 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

261 - نيو ماستر الدوليه للتنميه و الستشارات الهندسيه 

NEW MASTER              INTERNATIONAL FOR DEVELOPMENT AND  

ENGINEERING    CONSULTANCES شركة سبق قيدها برقم     167720 قيدت فى 

21-06-2021 برقم ايداع    27920 وفى تاريخ  15-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه هو: 

* انشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  ـ الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية 

والمناطق خارج الوادي القديم 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   ـ 

تخطيط واقامة وتنمية المناطق العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق 

خارج الوادي القديم (  ـ الخدمات البترولية المسانده لعمليات الحفر والستكشاف وتشمل :  ـ الخدمات المتعلقة 

بالستكشاف البترولي   _ صيانة ابار البترول وتنشيطها  _ صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية   _ حفر 

ابار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول   ـ العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة  ـ 

معالجة السطح من الترسيبات  ـ الخدمات المتعلقة بانزال مواسير التغليف وانابيب النتاج  ـ استصلح وتجهيز 

الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع  ـ استزراع الراضي المستصلحة  ـ استغلل وتشغيل 

المناجم والمحاجر   ـ اقامه او تشغيل واداره وصيانه محطات الصرف الصحى وتوصيلتها.  ـ انشاء الطرق الحره 

والسريعه والرئيسيه وادارتها واستغللها وصيانتها .  ـ انشاء وتشغيل محطات الطاقه المتجدده والسمارت 

تكنولوجى . ويشترط في الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم 

طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر   * نشاط خارج ق72: ـ تقديم الستشارات الفنية و 

الهندسية )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة 

بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة 

في مجال الوراق المالية المنصوص عليهافي الماده 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية (  ـ ادارة 

المشروعات   ـ التوريدات العمومية    ـ التصدير   ـ المقاولت العامه  ـ التوكيلت التجارية  ـ مع اللتزام بافراد 

حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية؛وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.   ويجوز للشركة ان تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي 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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262 - بى أند أر للتجارة والغذية والمشروبات P&R Trade,Food and Beverage شركة سبق قيدها 

برقم     177555 قيدت فى 09-12-2021 برقم ايداع    59765 وفى تاريخ  15-02-2023    تم تعديل 

النشاط ليصبح غرض الشركة : اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابته والكافتريات لتقديم الغذيه والمشروبات / 

اقامة وتشغيل وادارة مدن ملهي ترفيهيه للطفال / حق استغلل العلمات التجارية )الفرانشايز( / التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التصدير والتوكيلت التجارية والتوريدات العمومية / المقاولت العامة 

والمتكاملة والمتخصصه وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج 

كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون

487 - شركة المجموعة الرائدة فى فن الطهو جى ال جى Gastronomy Leading Group GLG شركة 

سبق قيدها برقم     178821 قيدت فى 02-01-2022 برقم ايداع    64321 وفى تاريخ  28-02-2023    تم 

تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه : ـ اقامه وتشغيل واداره المطاعم الثابته والكافتريات  ـ اداره وتشغيل المراكز 

التجاريه ـ اداره الفنادق و الموتيلت والشقق الفندقيه و الفريق السياحيه ـ اقامه وتشغيل مصنع لتجهيز المواد 

الغذائيه ـ  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و 

اجراءات الترخيص بها يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون

263 - بيور بوليمرز تكنولوجي PURE POLYMERS TECHNOLOGY شركة سبق قيدها برقم     

188826 قيدت فى 19-06-2022 برقم ايداع    38693 وفى تاريخ  15-02-2023    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة : * انشطة داخل قانون 72  تجارة الجملة والتجزئة للمواد الخام البلستيك المحلية ومركبات 

خامات البلستيك   Ppو pe وكربونات الكالسيوم والماستر باتش ومواد التعبئة والتغليف- اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع وانتاج مكونات البلستيك والماستر باتش بجميع خامات البلستيك )البولى بروبلين – البولى ايثلين – 

البولي استيرين-  البولى اميد- البولى ايستر( pe - ppps- pa—petc  وتصنيع وانتاج خامات البلستيك 

البولى فينيل كلورايد Pvc - -    تدوير واعاده تصنيع ومعالجه مخلفات البلستيك من داخل مصر وخارج 

Waste و  اعادة تدوير المخلفات.PVC, PE, PP, PET, SAN, ABS, PS, etc مصروذلك من خامات

recycling  - تصنيع مواسير بلستيك من خامة PVC, PE, PP,  * انشطة خارج قانون الستثمار 72 – 

التوكيلت التجارية والتصدير تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكالة 

التجارية ول ينشئ  تأسيس الشركة اى حق في مزاولة غرضها البعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة 

غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض – التوريدات العمومية مع افراد 

حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدارالتراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه 

من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

264 - هونغ كونغ هوا يوان للمطاعم والتجارة شركة سبق قيدها برقم     196127 قيدت فى 2022-10-30 

برقم ايداع    71350 وفى تاريخ  15-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :اقامة وتشغيل 

وادارة المطاعم والكافتريات الثابتة  /  التصدير / سوبر ماركت  وذلك دون الخلل باحكام 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 في 

مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.
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265 - جى سى انفيستمنت للتسويق العقارى  GC Investment شركة سبق قيدها برقم     198475 قيدت فى 

06-12-2022 برقم ايداع    82204 وفى تاريخ  15-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . 

التسويق العقاري  . المقولت العامة . التطوير العقاري . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه , وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركه أن تشترك بأي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو 

في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .

266 - ارض النعم للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم     18942 قيدت فى 24-05-2006 برقم ايداع    

7176 وفى تاريخ  16-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : الستيراد و التصدير . تموين 

السفن بالزيوت و المحروقات و توريدات عمومية بحرية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة

267 - اسطول للنقل البرى ش م م شركة سبق قيدها برقم     45079 قيدت فى 06-04-2010 برقم ايداع    

7284 وفى تاريخ  16-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : النقل البرى للبضائع . الشحن 

البرى وتفريغ وتخزين البضائع ) عدا تخزين الكيمياويات الخطرة ( . أدارة مشروعات النقل البرى للبضائع . 

الستيراد والتصدير فى حدود غرض الشركة . توريد المواد المحجرية والحاصلت الزراعية . التجارة العامة . 

تجارة السمنت . العلن للغير

268 - يو جى بى فارما U. G. P  PHARMA شركة سبق قيدها برقم     54633 قيدت فى 2011-10-24 

برقم ايداع    20219 وفى تاريخ  16-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : الستيراد 

والتصدير والتوكيلت التجارية . تجارة وتوزيع الدوية والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل والعطور 

والمبيدات الحشرية والمستلزمات الطبية . التصنيع لدي الغير للدوية والمستحضرات الطبية ومستحضرات 

التجميل والعطور والمبيدات الحشرية والمستلزمات الطبية . تسجيل واستيراد المكملت الغذائية والغذية الخاصة 

والدوية العشبية . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها تندمج 

في الهيئات السالفة أو تشاركها أو تلحقها بها وذالك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية

270 - مجموعه قمم البداع للدراسات و التدريب و الستشارات شركة سبق قيدها برقم     107627 قيدت فى 

18-07-2017 برقم ايداع    25352 وفى تاريخ  16-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح الموافقة بالجماع 

علي حذف نشاط تصميم وانشاء مواقع النترنت ونشاط تصميم وتنفيذ شبكات الطفاء  والنذار وتشغيلها والصيانة 

المتنقلة لها.  غرض الشركة هو : ـ اقامة وتشغيل وادارة مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية .  ـ اعداد 

دراسات الجدوي للمشروعات .  ـ انتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  ـ 

تقديم خدمات الترجمة .  ـ تقديم الستشارات ) فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية 

والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة  زيادة راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق 

راس المال ولئحته التنفيذية (  مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج . 

كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .
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271 - الخماسيه للصناعه والتجاره شركة سبق قيدها برقم     116068 قيدت فى 25-09-1997 برقم ايداع    

11689 وفى تاريخ  16-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح إنشاء مصنع لتصنيع الثاث المعدنى والخشبى 

والبلستيكى بكافة أنواعه وكذا كافة أنواع المشغولت والمنتجات  المعدنية .  - تصدير منتجات الشركة  ويجوز 

للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه 

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج بما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

272 - فيوجن للتوريدات العمومية و الصيانة المتنقلة FUSION شركة سبق قيدها برقم     119783 قيدت فى 

08-04-2018 برقم ايداع    16630 وفى تاريخ  16-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

التوريدات العموميه / الصيانة المتنقلة لللت والمعدات الكهربائية والميكانيكية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة أن تكون لها 

مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها 

على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفه أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التفيذيه

273 - وليد فوزى على عبدا وشريكه شركة سبق قيدها برقم     142206 قيدت فى 11-11-2019 برقم ايداع    

47578 وفى تاريخ  16-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : انشطة داخل قانون 72 : اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل والمكملت الغذائية والمستلزمات والجهزة الطبية .   - تجارة الجملة 

والتجزئة لمستحضرات التجميل والمكملت الغذائية والمستلزمات والجهزة الطبيه 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 جمهورية مصر العربية رقم 

356 لسنة 2008 والقانون رقم 14 لسنة 2012 . انتاج المعدات وخطوط النتاج . اعمال التوصيف والتصميم 

لنظم الحاسبات بمختلف انواعها , واعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات 

بمختلف انواعها .   انشطة خارج قانون 72 : التصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 

لسنة 1982 في شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية , ول ينشئ تاسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا 

الغرض . توزيع مستحضرات التجميل والمكملت الغذائية والمستلزمات والجهزة الطبية . التجارة العامة فيما هو 

مسموح به قانونا . التجارة اللكترونيه . مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.

274 - انتيجريتي للمقاولت INTEGRITY شركة سبق قيدها برقم     145169 قيدت فى 2020-01-13 

برقم ايداع    1515 وفى تاريخ  16-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : المقاولت العمومية 

و النشاءات المتكاملة . مقاولت اعمال الديكورات و التشطيبات الداخلية . تقديم الستشارات ) فيما عدا 

الستشارات القانونية و الستشارات و الدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال و الستحواذ و كذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفذية ( . اعداد التصميمات الهندسية و النشائية . الستيراد و 

التصدير و التوكيلت التجارية . تلتزم الشركة بأحكام القانون 120 لسنة 1982 و القانون رقم 121 لسنة 1982 

في شأن سجل المستوردين و تنظيم اعمال الوكالة التجارية , و ل ينشئ تاسيس 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 . التجار العامة و التوزيع لكل ما هو مسموح به قانونا . وذلك دون الخلل باحكام القوانين و 

اللوائح و القرارات السارية  , و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة .  و يجوز للشركة ان 

تشترك باي وجه من الوجه مع  الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون.
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275 - ايجى بروبرتىEGY PROPERTY شركة سبق قيدها برقم     145304 قيدت فى 2020-01-14 

برقم ايداع    1931 وفى تاريخ  16-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التسويق عقارى . 

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 اعمال شبيهة 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

PRIME EMIRATES ENGINEERING )276 - برايم المارات للستشارات الهندسية )ش.م.م

CONSULTANT شركة سبق قيدها برقم     174282 قيدت فى 18-10-2021 برقم ايداع    49179 وفى 

تاريخ  16-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح حذف النشطة التيه :1-أقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب 

وتنمية وتأهيل الموارد البشرية &2-الستثمار العقاري3-التسويق العقاري

277 - موبرنت لخدمات رجال العمال شركة سبق قيدها برقم     178200 قيدت فى 21-12-2021 برقم ايداع    

61940 وفى تاريخ  16-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه : تقديم خدمات رجال العمال 

فاكس تصوير مستندات كتابه كمبيوتر تليفون / تنظيم المعارض والمؤتمرات يشرط استصدار التراخيص اللزمه 

لكل معرض على حدا / تصميم الجرافيك / بيع الهدايا وذلك دون الخلل باخكام القوانين واللوايح والقرارات 

الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه بممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تراول أعمال شبيهه باعمالها او التي تعاونها على تحقيق غرضها في مصر كما يجوز 

لها أن تندمح فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

278 - الجندي فاروق وشركاه شركة سبق قيدها برقم     188011 قيدت فى 05-06-2022 برقم ايداع    

34860 وفى تاريخ  16-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه : اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

وتجميع وتغليف وتعبئة الجهزة الكهربائية واللكترونية والسماعات وكاسيت السيارة والكوليزر والجى أم 

والتويترات وأجهزة النذار والسنتر لوك وشاشات العرض ومضخمات الصوت وأجهزة البلوتوث وأجهزة 

الندرويد وتصنيع وتجميع وتغليف وتعبئة قطع غيار وكماليات السيارات ومستلزماتها وجميع أكسسوارات 

السيارات وأكسسوارات الموبايل وفرش السيارات ومعطرات وملمعات السيارات

279 - الصفوه للجراءات الداريه EL SAFWA شركة سبق قيدها برقم     190865 قيدت فى 

04-08-2022 برقم ايداع    48343 وفى تاريخ  16-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح الوساطة في انهاء 

الجراءات الدارية امام الجهات الغير حكومية   تقديم الستشارات الدارية  ) فيما عدا الستشارات القانونية 

والستشارات والدراسات ابمتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن 

الوراق المالية لنشطة السركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصةص عليها في المادة 27 من قانون سوق 

رأس المال ولئحتة التنفيذية   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 

أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .
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280 - اي بي ليدرز لحلول العمال التكنولوجية EB Leaders  ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     191170 

قيدت فى 10-08-2022 برقم ايداع    49744 وفى تاريخ  16-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة : أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها . أعمال 

تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . 

إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  إدخال البيانات على الحاسبات 

وبالوسائل اللكترونية . أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . إنتاج وتطوير النظم المدمجة 

وتشغيلها والتدريب عليها . أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات . تنفيذ وادارة شبكات نقل 

وتداول البيانات . التصالت وخدمات النترنت . المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما 

في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية . إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم 

خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية . إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة محطات 

وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية ول 

يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون .  مشروعات البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم 

الفضاء والستشعار عن بشعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة . ) مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 

64 لسنة 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 إلي 

محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى العلمي والثقافي والفني مع افراد حسابات ومركز مالي مستقل لكل نشاط 

على حدة . بيع وشراء أجهزة الحاسب اللى ومستلزماتها . 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 طبق ا لحكام القانون .

281 - احمد مصطفى للستشارات والتوريدات العمومية شركة سبق قيدها برقم     191824 قيدت فى 

23-08-2022 برقم ايداع    52826 وفى تاريخ  16-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

هو:-   - تقديم الستشارات ) فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة 

راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق 

المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق راس المال و لئحته التنفيذية (  - التوريدات العمومية   - 

التسويق العقارى   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 اوالتي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او فى الخارج . كما يجوز لها ان تندمج فيها 

او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

Premiers engineering consultancy and  282 - بريميرز للستشارات الهندسية وادارة المشروعات

project management شركة سبق قيدها برقم     193451 قيدت فى 20-09-2022 برقم ايداع    

60216 وفى تاريخ  16-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة غرض للشركه وهو : اعداد دراسات 

الجدوى للمشروعات وذلك دون الحلل  باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرطه استصدار 

التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه
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283 - فايترز فارما جروب Fighters Pharma Group شركة سبق قيدها برقم     196976 قيدت فى 

13-11-2022 برقم ايداع    75204 وفى تاريخ  16-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

ادارة الصيدليات / التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية وعلى الخص تجارة 

وتوزيع وتوريد الدوية والمستلزمات والجهزة والمعدات الطبية والمعملية والمكملت الغذائية والمستحضرات 

الطيبة ومستحضرات التجميل وتسجيلها وتصنيعها لدى الغير والستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية وعلى 

الخص استيراد وتصدير الدوية والمستلزمات والجهزة والمعدات الطبية والمعملية والمكملت الغذائية 

والمستحضرات الطيبة 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

284 - فلح للستثمار الصناعى والستيراد شركة سبق قيدها برقم     201693 قيدت فى 07-11-2021 برقم 

ايداع    1958 وفى تاريخ  16-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : اقامة وتشغيل مصنع 

لتعبئة وتغليف المواد الغذائية والمكملت الغذائية بكافة أشكالها وأنواعها . اقامة وتشغيل مصنع لتحميص وتعبئة 

البن بمختلف أنواعه وأشكاله . اقامة وتشغيل مصنع لخلط وتعبئة السكر منخفض السعرات الحرارية والسكر 

البيض والبنى . اقامة وتشغيل مصنع لفرز وغربلة وتعبئة العشاب والنباتات العشبية . اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المنتجات الغذائية والمكملت الغذائية وتصنيعها لدى الغير . تصنيع مستحضرات التجميل لدى الغير . 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا . التوريدات العمومية . التسويق . اقامة منافذ لبيع وتسويق البن 

والمنتجات لغذائية . الستيراد . 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 .

285 - باور ستيل للتوريدات العموميه شركة سبق قيدها برقم     144379 قيدت فى 25-12-2019 برقم ايداع    

55309 وفى تاريخ  18-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التوريدات العموميه وعلى 

الخص توريد وتركيب اعمال معدنيه والحديد والمعادن وقطع الغيار واكسسوارات التصنيع ومعدات مواد البناء 

واللت . المقاولت العامه . التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا . التصنيع لدى الغير . وذلك دون 

الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه . 

ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال  شبيهة بأعمالها او التى 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
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286 - المانه جروب للصناعات اللومنيوم )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     46896 قيدت فى 

08-07-2010 برقم ايداع    15286 وفى تاريخ  19-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو 

:  1 ـ النقل وتاجير المعدات بكافة انواعها ) فيما عدا النقل الجوى والسياحى (   )وفيما عدا التاجير التمويلى(.  2 ـ 

تقديم الدعم الفنى للمشروعات الهندسية بصفة عامة ومقاولت الترميل والدهانات لللت ومعدات مشروعات 

السمنت وصيانة معداتها ) دون اقامة مركز للصيانة(.  3 ـ التوريدات العمومية لكافة المشروعات.  4 ـ اعمال 

المقاولت  المتكاملة والمتخصصة.  5 ـ اعمال الصيانة والتشغيل لكافة المشروعات الهندسية.  6 - تصنيع 

جمالونات معدنية وتصنيع هياكل معدنية وتصنيع تانكات معدنية   وتصنيع بوابات معدنية.  7 ـ الستيراد 

والتصدير والتوكيلت التجارية بما يخدم اغراض الشركة فقط.  8 ـ العمال الكهروميكانيكية بجميع اشكالها.  9 ـ 

التصدير واقامة وتشغيل مصنع لتشكيل المعادن.  10 ـ -استيرداد مستلزمات النتاج وتجارة وتوزيع المعادن.  11 

ـ اعادة تدوير وانتاج سبائك اللومونيوم على شكل قوالب واسطوانات مع وسبك وصهر سبائك اللمونيوم على شكل 

قوالب واسطوانات.  ـ مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص لمباشرة هذه النشطة.  ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التى تزاول اعمال  شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج 

كما يجوز لها ان تندرج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحق بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية به.

488 - بيكو لللت الثقيلة شركة سبق قيدها برقم     190545 قيدت فى 28-07-2022 برقم ايداع    46814 

وفى تاريخ  28-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح إقامة وتشغيل مصنع لتجميع المعدات الثقيلة كالحفارات 

واللودرات وتصنيع مكوناتهم, ومولدات الكهرباء وتصنيع مكوناتها, وضواغط الهواء وتصنيع مكونتها, وأوناش 

الشوكة وتصنيع مكونتها والرافعات المتحركة وتصنيع مكونتها.  اعمال إدارة وتنفيذ للمشروعات الصناعية؛  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 تلحقها بها وذلك 

طبقا  لحكام القانون.

287 - المصرية السعودية الكويتية للمقاولت العامة )مسك( شركة سبق قيدها برقم     71415 قيدت فى 

03-02-2014 برقم ايداع    2700 وفى تاريخ  19-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . 

المقاولت العامة . التوريدات العمومية . الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية .اقامة او تشغيل وادارة وصيانة 

محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط  نقلها .اقامة او تشغيل وادارة وصيانة محطات 

الصرف الصحي او الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلتها .تصميم او انشاء او ادارة وتشغيل وصيانة محطات 

توليد الكهرباء على اختلف مصادرها وشبكات توزيعها .اقامة او تشغيل وادارة وصيانة محطات طلمبات مياه الري 

وشبكات توزيعها وخطوط نقلها للراضي المخصصة  للستصلح والستزراع .استصلح واستزراع الراضي 

البور والصحراوية . ) اقل من الف فدان ( .اقامة وتشغيل وادارة الجراجات متعددة الطوابق .اقامة وتشغيل وادارة 

محطات تموين السيارات . مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال 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 ولئحته التنفيذية .
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288 - صنى جروب للصناعة و الثاث شركة سبق قيدها برقم     72683 قيدت فى 25-03-2014 برقم ايداع    

7229 وفى تاريخ  19-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه : اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

اللواح الخشبيه النصف مصنعه والتامه الصنع وكذلك القرص والضلف وجميع انواع القطاعات الخشبيه والكراسى 

والنتريهات والثاث المكتبى المتكامل الحديث والتقليدى وكذا الثاث المعدنى والكراسى والنتريهات الحديثه 

والثاث الفندقى المتكامل والثاث المدرسى المتكامل والثاث الخاص بالمعامل وقاعات المحاضرات والمدرجات 

الجامعيه / شراء وتجهيز الكيماويات الداخله فى صناعه الخشاب بكل الوسائل والمواد المسموح بها قانونا / تشغيل 

خطوط الغمر لكافه انواع الخشاب وما يلزمها من مواد لتمام عمليه الغمر / تشغيل ماكينات الطباعه على كافه 

انواع الخشاب وما يلزمها من مواد / صناعه الباركيه  بكل انواعه ومايلزمها / اثاث منزلي / الطباعة علي 

الخشاب والورق / تصنيع الواح الفرومايكا من الورق مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى 

مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج مه الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذيه

289 - ركائز هليوبوليس الجديده العقارية  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     79906 قيدت فى 2015-02-02 

برقم ايداع    2821 وفى تاريخ  19-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو: الستثمار العقاري 

والتطوير العقاري /شراء وبيع وتاجير وامتلك الراضي بهدف تقسيما وتخطيها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او 

بيعها بحالتها او بعد اقامة المنشأت عليها واقامة المباني والوحدات السكنيه والتجارية والدارية والترفيهية لتمليكها 

او تأجيرها او ادارتها او   استغللها لحسابها او لحساب الغير/المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة /اقامة 

وتشغيل وادراة المحلت والمراكز التجارية   التوريدات العمومية

290 - بايوكيم لتجارة و توزيع المواد الخام )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     101834 قيدت فى 

06-02-2017 برقم ايداع    4551 وفى تاريخ  19-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه : 

تجارة وتوزيع والتصنيع لدى الغير للدويه البيطريه واضافات العلف والمصال واللقاحات البيطريه 

والمستلزمات الطبيه ومستلزمات المعامل والمبيدات الحشريه والزراعيه والمنظفات الصناعيه و المواد الخام الزمه 

لنتاج ذلك / التصدير والتوكيلت التجاريه تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 

لسنه 1982 فى شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية ولينشئ تأسيس الشركه أى حق فى مزاوالة 

غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمه لمزاوالة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل بأحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارت الساريه وبشرط استصدار التراخيص 

اللزم للممارسه هذة النشطة مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارت الساريه وبشرط استصدار التراخيص 

اللزم للممارسه هذة النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجة من الوجوة مع الشركات 

وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى فى مصر أو الخارج كما 

يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذيه
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Union Of Arabian Aljazeera Construction - 291 شركة سبق قيدها برقم     103127 قيدت فى 

08-03-2017 برقم ايداع    8791 وفى تاريخ  19-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة والكهروميكانيكية ومقاولت رصف الطرق وانشاء الكباري والجسور . 

التوريدات العمومية .    اقامة وتشغيل القري السياحية والفنادق )الثابتة( والموتيلت مستوي ل يقل عن ثلثة نجوم 

وطاقة ايوائية لتقل عن خمسين غرفة والنشطة المكملة او المرتبطة بما ذكر من خدمية وترفيهية ورياضية 

وتجارية وثقافية , مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول اعمال شبيه 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 . تنمية زراعية 

واستثمار زراعي )توريد وتركيب شبكات الري الحديث واستصلح الراضي توريد وزراعة الشتلت نخيل 

وموالح ونباتات واشجار زينة ( . توريد وتركيب الطاقة الشمسية . الستثمار الحيواني تربية وتوريد البقار 

المستوردة والمحلية . توريد وتركيب مستلزمات مزارع الدواجن وتوريد العلف . استيراد وتشغيل جميع 

مستلزمات المكينة الزراعية

292 - بتر فلى تكس للصناعة BUTTER FLY TEX FOR INDUSTRY شركة سبق قيدها برقم     

109320 قيدت فى 05-09-2017 برقم ايداع    32262 وفى تاريخ  19-02-2023    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة ليصبح :-إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج ) فيما عدا اللياف الصناعية ( 

والصباغة والتجهيز والطباعة والملبس  الجاهزة بانواعها وتطريزها مع مراعاه احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمل شبيهة باعمالها او 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

 RK ANJEL FOR INTEGRATED SERVICES 293 - اركيه انجيل للخدمات والحلول المتكاملة

شركة سبق قيدها برقم     109831 قيدت فى 19-09-2017 برقم ايداع    34479 وفى تاريخ  2023-02-19    

تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو:اعمال التوصيف و التحليل و التصميم للبرامجيات و قواعد البيانات و 

التطبيقات بمختلف  أنواعها /اعمال انتاج و تطوير البرامج و التطبيقات و انشاء قواعد البيانات و نظم المعلومات  

اللكترونية و تشغيلها و التدريب عليها  /التجارة العامة و التوريدات العمومية و خاصة بيع الجهزة الطبية و 

المستلزمات الطبية ./التجارة اللكترونية عبر النترنت مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و 

بشرط استصدار الترخيص اللزمة  لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه 

من الوجوه مع  الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في  

مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك  طبقا لحكام 

القانون ولئحتة التنفيذية
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294 - كلس سوليوشن class solution شركة سبق قيدها برقم     120097 قيدت فى 17-04-2018 برقم 

ايداع    17904 وفى تاريخ  19-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التصدير . التخليص 

الجمركى . الشحن البرى والبحرى والجوى . تاجير مخازن لتخزين البضائع فيما عدا مخازن الكيماويات الخطره.  

النقل المبرد للبضائع والثلجات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعبه والمنتجات الصناعيه والمواد الغذائيه 

ومحطات الحاويات وصوامع الغلل ويشمل ذلك تملك واستئجار النقل المبرد او المجمد للبضائع والثلجات 

الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه والمنتجات الصناعية والمواد الغذائيه وتبريدها او تجميدها ومحطات الحاويات 

و صوامع الحفظ  وتخزين الغلل و يدخل ضمن جميع النشطه المشار اليها خدمات الشحن والتفريغ اللزمه 

لمباشرة اى منها . النقل البرى للبضائع بما في ذلك النقل العابر للحدود والنقل عن طريق السكك الحديديه . اقامة 

وتشغيل وادارة مركز لعداد وتنميه وتدريب الموارد البشرية . تقديم الستشارات فيما عدا الستشارات القانونيه 

والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبه زياده رأس المال والستحواذ و كذا الستشارات المالية عن 

الوراق الماليه لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق 

رأس المال ولئحته التنفيذية . الستيراد . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار 

التراحيص اللزمه لممارسة هذة النشطة . ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشرك باى وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرهاالتى تزاواول اعمال شبيهة باعمالها والتى 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

295 - ستيل لينك إيچيبت Steel Link Egypt شركة سبق قيدها برقم     122622 قيدت فى 2018-07-03 

برقم ايداع    28420 وفى تاريخ  19-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التوكيلت التجارية 

. تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 وتنظيم اعمال الوكالة التجارية , ولينشئ تاسيس الشركة اى 

حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل 

يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . القيام باعمال المراقبة و التفتيش على مختلف انواع البضائع . توريد 

الت ومعدات واجهزة الحفر . المقاولت العامه و المتخصصة و المتكاملة   الشراف على تنفيذ المشروعات . تقديم 

الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر و الستكشاف وتشمل : صيانة ابار البترول و تنشيطها . صيانة معدات 

الحفر و المضخات البترولية . حفر ابار المياة و البار غير العميقة اللزمة لغراض البترول . العمال المدنية 

المكملة لعمال الحفر و الصيانة   معالجة السطح من الترسيبات . الخدمات المتعلقة بانزال مواسير التغليف 

وانابيب النتاج . الخدمات المتعلقة بالكتشاف البترولى . توريد الخزانات و السفن ولوازم حقول النفط و ملحقاتها . 

الحاق العمالة بداخل جمهورية مصر العربية . وذلك دون الخلل باحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية , 

بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة . ويجوز للشركة ان تشترك باى وجة 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 ذلك طبقا لحكام القانون .

296 - بروميس انترناشيونال للدوية        Promise International شركة سبق قيدها برقم     142367 

قيدت فى 14-11-2019 برقم ايداع    48222 وفى تاريخ  19-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة هو :   • التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلي الخص تجارة وتوزيع الدوية 

ومستحضرات التجميل والمستحضرات الطبية والمستلزمات الطبية و المكملت الغذائية و الكيماويات الدوائية و 

المطهرات و المنظفات الصناعية و المبيدات و العطور    • التوريدات العمومية   • تسويق المنتجات   • التصنيع 

لدى الغير للدوية ومستحضرات التجميل والمستحضرات الطبية والمستلزمات الطبية والمكملت الغذائية 

والكيماويات الدوائية والمطهرات والمنظفات الصناعية والمبيدات والعطور.  • تسجيل الدوية ومستحضرات 

التجميل والمستحضرات الطبية والمستلزمات الطبية والمكملت الغذائية والكيماويات الدوائية والمطهرات 

والمنظفات الصناعية والمبيدات والعطور    • التصدير والتوكيلت التجارية   تلتزم الشركة بأحكام قانون رقم 

120لسنة 1982في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها ال 

بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة 

لهذا الغرض.
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297 - البتراء للستثمار التجارى شركة سبق قيدها برقم     152910 قيدت فى 27-08-2020 برقم ايداع    

27869 وفى تاريخ  19-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . اقامة وتشغيل وإدارة مصنع 

لتصنيع البلستيك بكافة أنواعها وأشكاله وجميع ملحقاته التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا . 

التصدير . استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز( الخامات البلستيكية الخاصة بالتصنيع تجارة وتوزيع ! وذلك 

دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة . ويجوز للشركة ان تشترك باي وجة 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 فيها أو تشتريها او تلحقها 

بها وذلك طبقا لحكام القانون.

301 - الجودة للتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم     159756 قيدت فى 04-01-2021 برقم ايداع    

356 وفى تاريخ  19-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : ـ التوكيلت التجارية . تلتزم الشركة 

باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 فى شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية ولينشئ تاسيس الشركة اى حق فى 

مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة  لمزاولة غرضها  من الجهات المختصة  وبما ل يخل 

باحكام  القوانين  المنظمة  لهذا الغرض ـ تجارة وتوزيع المواد الغذائية.ـ تجارة وتوزيع البن وذلك دون الخلل 

بحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز 

للشركة ان تشترك  باي وجه من الوجوه مع الشركات  وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها 

على تحقيق  غرضها  فى مصر  او فى الخارج  كما يجوز  لها ان تندمج فيها او تشتريها  او تلحقها  بها وذلك طبقا 

لحكام القانون .

298 - شريف حامد محمد عبد الحافظ وشركائة شركة سبق قيدها برقم     154645 قيدت فى 2020-09-29 

برقم ايداع    33755 وفى تاريخ  19-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه :  ـ نشاط  ق 72:  ـ 

الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا 

منطقه شبه جزيره سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 وما ورد بقرار رئيس 

الجمهوريه رقم 356 لسنه 2008  ـ انشاء الطرق الحره والسريعه والرئيسيه واداراتها واستغللها وصيانتها .  ـ 

اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابته ( والموتيلت والشقق والجنحه الفندقيه والقرى السياحيه والنشطه المكمله او 

المرتبطه بذلك سواء  كانت خدميه او ترفيهيه او رياضيه او تجاريه او ثقافيه واستكمال المنشات الخاصه بها 

والتوسع فيها على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحه الفندقيه والقرى السياحيه عن ثلثة نجوم 

وال يزيد اجمالي مساحه الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالي المساحات المبنيه من الطاقه اليوانيه للمشروع .  

ـ استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسيه التي تجعلها قابله للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحه. 

ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصه لغراض الستصلح والستزراع . وان تستخدم طرق 

الري الحديثه في الستزراع  وليس الري بطريقة الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنه 2007 وقرار رئيس الجمهوريه رقم 356 لسنه 2008  ـ اقامة او تشغيل وادارة وصيانه محطات 

الصرف الصحي او الصرف الصناعي والتنقيه وتوصيلتها .  ـ اقامة  او ادارة وتشغيل وصيانه محطات تحلية 

المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها .  ـ نشاط خارج قانون 72 :  ـ المقاولت 

العامه والمتخصصه والمتكامله.  ـ مقاولت اعمال الطرق والكباري والممرات ومهابط الطائرات .  ـ مقاولت 

اعمال صيانة المباني .  ـ الستيراد والتصدير .  ـ التوريدات العمومية  .  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 

لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين ول ينشئ تاسيس الشركه اى حق فى مزاولة غرضها   ال بعد الحصول 

على التراخيص اللزمه لمزاولة غرضها من الجهات المختصه  وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض 

مع اللتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالي مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار .  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة  نشاطها.
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299 - هوليداى ستور Holiday Store شركة سبق قيدها برقم     154779 قيدت فى 30-09-2020 برقم 

ايداع    34079 وفى تاريخ  19-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : إقامة وتشغيل وإدارة 

المطاعم والكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات ) عدا الكحولية ( وتقديم جميع أنواع المأكولت و التيك 

أواى . التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا . التوريدات العمومية . التوكيلت التجارية , تلتزم 

الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 فى شأن تنظيم أعمال الوكاله التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة اى 

حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل 

يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , 

وبشرط إستصدار التراخيـص اللزمة لممارسـة هـذة النشـطة . 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 .

300 - مكسيم للخدمات التعليمية MAXIM EDUCATION شركة سبق قيدها برقم     158360 قيدت فى 

10-12-2020 برقم ايداع    46805 وفى تاريخ  19-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح 1غرض الشركة : 

انشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس . انشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفنى . انشاء أو إدارة أو تشغيل 

الجامعات .    تقديم الخدمات التعليمة والعمل فى مجال تنمية المهارات واختبارات القدرات ومهارات التفكير 

المنطقى . التوكيلت التجارية ) تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 فى شأن تنظيم اعمال الوكالة 

التجارية ولينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غراضها البعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة 

غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل بإحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض ( . وذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز 

للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها 

على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون .

302 - زوكا للمقاولت العامة  Zoka Construction شركة سبق قيدها برقم     160827 قيدت فى 

26-01-2021 برقم ايداع    4027 وفى تاريخ  19-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

المقاولت العامة . التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا . التوريدات العمومية . التصدير . اقامة وتشغيل مصنع 

لصناعة الشدادات المعدنية . اقامة وتشغيل مصنع للصناعات الحديدية . اقامة وتشغيل مصنع لصناعة قوالب 

الستيل الخرسانية . تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال 

الوكالة التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . وذلك دون الخلل 

بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز 

للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيها بأعمالها او التي قد تعاونها 

علي تحقيق غرضها في مصر او في خارج مصر. كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  

لحكام القانون.
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303 - تريفل فارما TREFL PHARMA شركة سبق قيدها برقم     163781 قيدت فى 22-03-2021 برقم 

ايداع    13801 وفى تاريخ  19-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه : اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع الدويه البشريه والبيطريه والمستحضرات الطبيه والمواد الخام والخامات والمستلزمات الخاصه بالدويه 

البشريه والبيطريه وكذلك المكملت الغذائيه ومستحضراتها والجهزه الطبيه والتعويضيه والرياضيه ومستحضرات 

التجميل وادواتها والمنتجات العشبيه .   وتجاره وتوزيع وتسويق الدويه البشريه والبيطريه والمستحضرات الطبيه 

والمواد الخام والخامات والمستلزمات الخاصه بالدويه البشريه والبيطريه وكذلك المكملت الغذائيه ومستحضراتها 

والجهزه الطبيه والتعويضيه والرياضيه ومستحضرات التجميل وادواتها والمنتجات العشبيه . حق استغلل 

العلمات التجاريه ) الفرنشايز ( . استيراد الدويه البشريه والبيطريه والمستحضرات الطبيه والعشبيه وخاماتها 

وكذلك اللت والمعدات اللزمه لغرض الشركه . الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه . تلتزم الشركه باحكام 

القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله 

التجاريه ؛ ول ينشئ تاسيس الشركه اي حق في مزاوله غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمه لمزاوله 

غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض . التصنيع لدي الغير . اعداد 

الدراسات العلميه المتعلقه باغراض الشركه وخاصه المتعلقه بتطوير صناعه الدويه بجميع انواعها . اقامه وتشغيل 

معامل التحاليل الطبيه . اقامة وتشغيل مصنع لنتاج الخامات اللزمة  لتصنيع المضادات الحيوية . ويجوز للشركه 

ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي 

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون

304 - سيسكوم للتكنولوجيا

Syscomm شركة سبق قيدها برقم     171784 قيدت فى 05-09-2021 برقم ايداع    41014 وفى تاريخ  

19-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : صناعه تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله 

من انشطه صناعيه وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات وانشطه التمهيد وتطوير البرمجيات والتعليم 

التكنولوجي . اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية 

وتشغيلها والتدريب عليها . اعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف انواعها . اعمال 

التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات . تنفيذ واداره شبكات نقل وتداول البيانات . اقامه شبكات نقل 

الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية.  اقامه 

او اداره وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول على 

ترخيص من الجهات المعنية ) وليشمل ذلك الذاعة والتليفزيون( . الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية . 

تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 

وتنظيم اعمال الوكالة التجارية, ولينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . 

الوساطة التجارية . بيع وشراء وتجارة السيارات وإدارة المعارض . إقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافيات 

لتقديم المأكولت والمشروبات )عدا المشروبات الكحولية( . إدارة وتشغيل محمصه البن . التجارة العامة وبالخص 

تجارة البن . التجارة والتسويق اللكتروني . توريد الماكينات الصناعية واللت والعدد ومستلزمات الورش 

والمصانع وقطع غيارها . بيع وشراء تليفونات المحمول والكسسوارات بمختلف أنواعها . تقديم خدمات الصيانة 

والسوفت وير لتليفونات المحمول بمختلف أنواعها . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة أم تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو 

في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.
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308 - فجر الواحات للمشروعات الزراعية المتكاملة شركة سبق قيدها برقم     192326 قيدت فى 

31-08-2022 برقم ايداع    55123 وفى تاريخ  19-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . 

إستصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع . واستزراع الراضى المستصلحة 

ويشترط فى هاتين الحالتين  ان تكون الراضى  مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق 

الرى الحديثة فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر   فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك 

لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم . تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج 

السللت او التفريخ او إنتاج البيض او التسمين او اللحوم . إقامة المزارع السمكية . تربية الخيول . الهندسة 

الوراثية فى المجالت النباتية والحيوانية تصدير واقامة وتشغيل مصنع لتعبئة و تغليف وتجهيز و غربلة 

واستخلص زيوت نباتات طبيه وعطريه وحاصلت زراعية . استيراد جميع متطلبات النتاج الزراعي من اسمده 

ومخصبات و معدات زراعية و صناعية خاصة عمليات الزراعة والتصنيع الزراعي . وذلك دون الخلل باحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز 

للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها لو 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 .

309 - اكشن لدارة المشروعات شركة سبق قيدها برقم     199029 قيدت فى 14-12-2022 برقم ايداع    

85082 وفى تاريخ  19-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . ادارة المشروعات  .  التوريدات 

العمومية . ادارة وتملك مراكز العلج الطبيعى

305 - كاش ناو  للستشارات  المالية  Kash Now شركة سبق قيدها برقم     175497 قيدت فى 

09-11-2021 برقم ايداع    53247 وفى تاريخ  19-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :  

صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم  o  إدارة المشروعات o

أعمال  o  . وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي

o  .التوصيف والتحليل للبرمجيات وقواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيليها والتدريب عليها

اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها 

ادخال البيانات  o  .انتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صورت وصورة وبيانات o  .والتدريب عليها

o  .اعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف انواعها o  .علي الحاسبات بالوسائل اللكترونية

اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول  o  .انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها

المشروعات التي  o  التصالت وخدمات النترنت o  .تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات o  .البيانات

اقامة  o  .تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية

شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات 

اقامة وادارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية والقمار الصناعية بعد الحصول  o  .المعنية

مشروعات البحث والتطوير العلمي من  o  .علي ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون

اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار  عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة) مع 

انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين  o  )2003مراعاة قرار وزير الدفاع  والنتاج الحربي رقم 64 لسنه

انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت  o  .ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات

النشطة المتعلقة  o  .حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال o  .المعلومات والتصالت وتطويرها

بتحويل المحتوي التقليدي من صوت وصورة وبيانات الي محتوي رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوي العلمي 

اقامة وتشغيل وادارة مركز لعداد وتنمية وتدريب  o  .اعداد وتصميم نظم المرتبات o  . والثقافي والفني

تقديم الستشارات المالية) فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة  o  .الموارد البشرية

بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالبة لنشطة الشركات 

والعاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحته  التنفيذية(.  

التوكيلت التجارية. o
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306 - مصطفى فاروق محمود على و محمد فاروق محمود على شركة سبق قيدها برقم     177636 قيدت فى 

12-12-2021 برقم ايداع    60036 وفى تاريخ  19-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه . 

أنشطه قانون 72 . أقامة وتشغيل مصنع لنشر وتقطيع وصقل وجلى وتلميع وخرط ونحت وتشكيل الرخام 

والجرانيت بكافة أنواعهم وأشكالهم . تجارة الجمله والتجربه بالمدن والمجتنعات العمرانيه الجديده ومناطق خارج 

الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء . أنشطه خارج قانون 72 . 1. التصدير . 2 . الستيراد . مع أفراد 

حسابات مستقله ومركز مالى خاص لكل نشاط على حدا . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وعلى الشركه الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها

307 - إيماك جروب للشحن والتصدير   Imak group شركة سبق قيدها برقم     177946 قيدت فى 

15-12-2021 برقم ايداع    61046 وفى تاريخ  19-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح - غرض الشركة :-

توريد وتصدير الرخام والجرانيت والحجار بكافة أنواعها- أعمال مقاولت التشطيبات والديكورات والنشاءات- 

الشحن والنقل البحرى للبضائع 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 أوفى الخارج ,كما يجوز لها أن 

تندمج فيها أو تشتريها أوتلحقها بها وذلك طبقالحكام القانون .  ومع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن 

التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء , لمديرى الشركة أن يقرروا إنشاء فروع أوكالت للشركة داخل جمهرية 

مصر العربية أوبخارجها

310 - فونغانت للتجارة شركة سبق قيدها برقم     200417 قيدت فى 05-01-2023 برقم ايداع    1583 وفى 

تاريخ  19-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :    1. اداره المشروعات , مع مراعاه 

القرار الوزاري رقم 300 لسنه 2012 بشان شركات الداره الفندقيه ووفقا لما ورد بموافقه واجراءات الترخيص 

بها .  2. تقديم خدمات صيانه المباني والمنشات .  3. المقاولت العامه ومقاولت رصف الطرق والممرات .  4. 

تنسيق الحدائق والمساحات المزروعه وصيانه البحيرات وحمامات السباحه واجهزه الضاءه والكهرباء.  5. اقامه 

وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنميه الموارد البشريه .  6. اعاده الهيكله الداريه للشركات .  7. القيام باعمال 

التركيبات الميكانيكيه والصحيه .  8. التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  9. اقامه وتشغيل مصنع 

لتعبئه وتغليف المواد الغذائيه .  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه , وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمه للمارسه هذه النشطه .  ويجوز للشركه ان تشترك بأي 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 فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

311 - تالنت نافيجيتور  Talent Navigator شركة سبق قيدها برقم     203412 قيدت فى 2020-07-21 

اقامة وادارة وتشغيل مركز  برقم ايداع    3138 وفى تاريخ  19-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح   •

اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات  لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية .  •

انتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  • والتطبيقات بمختلف انواعها .  •

الستشارات الخاصة بالموارد البشرية فيما عدا  ادخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  •

الستشارات الدارية فيما عدا الستشارات القانونيه و الماليه.  وذلك دون  الستشارات القانونيه و الماليه .  •

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 اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد 

تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك 

لحكام القانون .
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312 - شركه فيرست باور شركة سبق قيدها برقم     295336 قيدت فى 23-11-1996 برقم ايداع    21259 

وفى تاريخ  19-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : انتاج وبيع وتوزيع الطاقة الكهربائية 

وعلى الشركة الحصول على التراخيص اللزمة لممارسة نشاطها . توريد وتركيب الجهزة والمعدات والمولدات 

الكهربائية ومحطات توليد القوى الكهربائية وقطع الغيار اللزمة لها . ادارة وتشغيل وصيانة الجهزة والمعدات 

والمولدات الكهربائية ومحطات توليد القوى الكهربائية المملوكة للشركة أو لحساب الغير واحللها جزئيا أو كليا . 

التوكيلت التجارية والستيراد لكل ماهو مرخص باستيراده من الخارج وفقا للقوانين واللوائح . التصدير لكل ماهو 

مرخص بتصديره الى الخارج قانونا . القيام بأعمال التوريدات المحلية وتوزيع السلع والمنتجات  ويجوز للشركة 

أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزلول أعمال شبيهه بأعمالها أو 

التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تلحقها بها 

, وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية0

313 - شركه الدلتا مصر للستثمار الزراعي والنتاج الحيواني شركة سبق قيدها برقم     3138 قيدت فى 

23-05-1998 برقم ايداع    447 وفى تاريخ  20-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح أصبح الغرض 

استصلح واستزراع الراضي الصحراوية بالمحاصيل والفاكهة   وإنتاج حيواني تسمين ماشيه وإنتاج لبن وإقامة 

وتشغيل مصنع السترة اللبان وتصنيع منتجاتها  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف بكافة أنواعه وإضافة وحدة 

جرش وخلط اعلف وإقامة وتشغيل مصنع لستخراج واستخلص زيت الزيتون ويجوز للشركة القيام بمشروعات 

أخري أو تعديل نشاطها في حدود المجالت الوارده بالمادة الولى من القانون رقم 1997/8 بإصدار قانون ضمانات 

وحوافز الستثمار ولئحته التنفيذية وتلك المجالت التي يوافق مجلس الوزراء علي إضافته ويجوز لها أن تساهم أو 

تشارك بأي وجه من الوجوه في مشروعات فرعية خارج قانون ضمانات وحوافز الستثمار علي أن يقتصر تمتع 

الشركه بالضمان والحوافز الوارده بالقانون المشار إليه على نشاطها المتفق والمجالت المحددة بهذا القانون وعلي 

النشاط الذي يرتبط بمشروعات تنشأ بعد تاريخ التاسيس مع اللتزام بأحكام اللئحة التنفيذية للقانون وعلي الشركه 

الحصول على التراخيص اللزمة لمباشرة النشاط

314 - شركة طيبة للتجارة والتوكيلت والتنمية الزراعية شركة سبق قيدها برقم     9976 قيدت فى 

23-06-2003 برقم ايداع    3020 وفى تاريخ  20-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :  

توفير وتسويق وبيع كافة مستلزمات النتاج الزراعى وتشمل السمدة والمخصبات الزراعية والسمدة الورقية 

المركبة ومبيدات الفات الزراعية والمبيدات الحشرية والكيماويات والبذور والتقاوى بكافة انواعها واعمال المقاومة 

بكافة انواعها وطرقها ومستلزمات شبكات الرى والميكنة الزراعية . النقل البرى للبضائع والمنتجات الصناعية 

والزراعية . الستيراد لجميع المجموعات السلعية المسموح بها . التصدير لجميع المنتجات الزراعية ومستلزمات 

النتاج الزراعى والمنتجات الحيوانية والزراعية والغذائية وخاصة السماد والكيماويات والمنتجات الزراعية .  

التوكيلت التجارية عن الشركات الصناعية والزراعية فى مجال نشاط الحركة . تاجير الجهزة والمعدات اللزمة 

للزراعة واستصلح الراضى وزراعتها وريها وصرف مياهها ومقاومة الفات الزراعية . اعمال النقل 

للمستلزمات الزراعية وتاجير المساحات التخزينية للسمدة والمبيدات الحشرية للشركات الخرى التى تزاول نفس 

نشاطها . الستشارات الفنية فى المجالت الخاصة بالخدمات الزراعية ) وذلك فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق 

المالية وكذا الستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية 

عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون 

سوق راس المال ولئحته التنفيذية ( . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى 

الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التفيذية
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315 - العالمية للصناعات المعدنية ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     34293 قيدت فى 20-08-2008 برقم 

ايداع    18335 وفى تاريخ  20-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :  1/اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع خزانات المياه المعدنية بجميع انواعها واحجامها وخزانات الوقود بكافة احجامها والهياكل 

والجمالونات المعدنية والبواب والسوار المعدنية .  2/ تصنيع وتجميع مراوح سحب وطرد الدخان ومراوح 

التهوية.  3 /تصنيع وتجميع وحدات التكييف التي تعمل بالمياه المثلجة كذلك التي تعمل بالفريون مع افراد حسابات 

مستقلة ومركز مالي خاص لكل نشاط علي حده .  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط 

إستصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركه أن تكون لها مصلحه او تشترك بأي وجهه من 

اللوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

أو الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفه أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذيه .

316 - السعودية الهولندية للتصدير والتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم     34956 قيدت فى 

09-10-2008 برقم ايداع    21213 وفى تاريخ  20-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

التصدير و التوكيلت التجارية و التجارة العامة و التوزيع  . المقاولت العامة . كل ما سبق مع مراعاة ما  ورد 

بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  و يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التى  قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر 

أو الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته 

التنفيذية .

317 - شركة ابليونا مصر لدارة المنشأت Apleona Egypt شركة سبق قيدها برقم     62725 قيدت فى 

18-12-2012 برقم ايداع    26865 وفى تاريخ  20-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

أعادة الهيكلة الدارية للشركات والمشروعات . أدارة المشروعات بكافة أنوعها . تقديم الستشارات التنظمية 

والتقنية والدارية والهندسية ) فيما عدا ما يتعلق بسوق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات 

والدراسات المتعلقة بالتقيييم 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 رأس المال ولئحتة 

التنفيذية ( . أقامة وتشغيل مراكز التنمية وتدريب وتأهيل الموارد البشرية . مقاولت وأعمال ترميم المباني . 

المقاولت العمومية وأعمال الديكورات والتشطيبات الداخلية والخارجية . أعداد الدراسات الهندسية والمعمارية 

والرسومات والتصميمات الهندسية والشراف على التنفيذ .   أعداد دراسات الجدوى للمشروعات . أستئجار 

وتأجير السيارات لحساب الغير بغرض نقل العاملين والبضائع ) فيما عدا النقل السياحي ( . أدارة العقارات 

والمنشأت وصيانتها وصيانه المعدات والنظمة الخاصة والقيام بأعمال خدمات النظافة للمنشأت بكافة أنواعها 

ومقاومة الفات والقوارض والحشرات , والقيام بأعمال وصيانه الزراعه الخارجية والداخليه للمباني, وأدارة 

مواقف النتظار الخاصة وتحصيل القيم اليجارية نيابه عن الملك . التصدير .    البيع والشراء بغرض التجارة . 

الوسطاء العقاريين ) الوساطه – السمسره والتسويق العقاري ( .  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط أستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجـوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو 

تشــترك بأي وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر أو في الخـــارج , كمـــا يجــوز لها أن تنــدمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها 

بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحتة التنفيذية .
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318 - فرع شركة سفير الدولية لدارة الفنادق والمنتجعات ) فرع شركة ذات مسئولية محدودة " إماراتية " ( شركة 

سبق قيدها برقم     73891 قيدت فى 18-05-2014 برقم ايداع    11731 وفى تاريخ  20-02-2023    تم 

تعديل النشاط ليصبح اضافة تنفيذ التعاقد المبرم بين شركة سفير الدوليه لدارة الفنادق والمنتجعات والشركة العربيه 

الدوليه للفنادق والسياحه بخصوص ادارة وتشغيل الفندق المملوك للشركة العربيه الدوليه للفنادق والسياحه )شللت 

شرم الشيخ محافظة جنوب سينا( مدة اتفاقية التشغيل 10 سنوات كامله تنتهي في نهاية المده تبدأ في الول من يناير 

2021 وتنتهي في 31 ديسمبر من السنه العاشره

319 - زيلرا ZILARA )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     74368 قيدت فى 05-06-2014 برقم ايداع    

13835 وفى تاريخ  20-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : الستيراد والتصدير . التجارة 

العامة والتوريدات العمومية فيما هو مسموح به قانونا  . تجارة وتوزيع وتوريد المواد الغذائية . إقامة وإدارة وتشغيل 

النوادى الصحية ) الجيمانيزيوم ( وتجارة وتوزيع الجهزة الرياضية والغذية الصحية . مع مراعاه أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة . ويجوز للشركة أن تكون 

لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد 

تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها 

بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية .

320 - ميركورى للتجارة MERCURY TRADING )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     77341 قيدت فى 

26-10-2014 برقم ايداع    25369 وفى تاريخ  20-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

التوريدات العمومية , المقاولت العامة / التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا

321 - الشركة المصرية السعودية لثاثات اللومنيوم ايه سى بى ديزاين ACP Design شركة سبق قيدها برقم     

83657 قيدت فى 03-06-2015 برقم ايداع    16051 وفى تاريخ  20-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح 

غرض الشركة هو : 1  اقامة و تشغيل مصنع ل : الواح بولى كربونت   اثاثات معدنية متنوعه   اعمال الومنيوم 

باب   شباك   قواطيع   برور   زجاج تشكيل واجهات او موبليات او ديكور او حمامات    الحفر على الكليرك و 

المواد البلستيكية و الخشبية . 2  التدريب المهنى فى تصنيع الواح وقطاعات اللومنيوم بكافه انواعها و تصنيع 

المطابخ . 3  تصدير منتجات الشركة  .  تلتزم الشركة بإفراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل لكل غرض على 

حدة .    مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجو ه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها 

أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.
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323 - محمد عبد القادر احمد ريحان وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     103594 قيدت فى 19-03-2017 برقم 

ايداع    10261 وفى تاريخ  20-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع وتعبئة السمدة العضوية . اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة السمدة الكيماوية والمبيدات الزراعية والحشرية 

والمخصبات الزراعية والهرمونات . اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة المولس ومشتقاته . اقامة وتشغيل مصنع لتجميع 

المعدات واللت الزراعية . اقامة وتشغيل مصنع لتدوير المخلفات االزراعية والكمبوست . استصلح وتجهيز 

الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع . استزراع الراضي المستصلحة . ويشترط في هاتين 

الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع , وان تستخدم طرق الري الحديثة وليس 

الري بطريق الغمر ) اقل من عشرين الف فدان ( . تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او 

اللبان او التسمين او اللحوم . تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او 

انتاج البيض او التسمين او اللحوم . اقامة المزارع السمكية وكذا صيد السماك   -تجارة السمدة الكيماوية 

والمبيدات الزراعية والحشرية والمخصبات الزراعية والهرمونات والمولس ومشتقاته وشبكات الري والتنقيط 

والمعدات واللت الزراعية . الستيراد والتصدير . مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل 

نشاط علي حدة .  مع مرعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 مراعاة قرار رئيس جمهورية 

مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 . تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1981 والقانون رقم 121 لسنة 

1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية , ولينشئ تأسيس الشركة اي حق في مزاولة 

غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاوالة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي 

كافة الراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

324 - برفكت هوم Perfect Home شركة سبق قيدها برقم     107100 قيدت فى 02-07-2017 برقم ايداع    

22980 وفى تاريخ  20-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركة . الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجارية . المقاولت العامة . التوريدات العمومية . مع مراعاة  أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن  تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق 

عرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة  أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون ولئحتة التنفيذية.

325 - دبى سبليس  Dubai Supplies شركة سبق قيدها برقم     107100 قيدت فى 02-07-2017 برقم 

ايداع    22980 وفى تاريخ  20-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركة . الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجارية . المقاولت العامة . التوريدات العمومية . مع مراعاة  أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن  تكون لها مصلحة او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق 

عرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة  أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون ولئحتة التنفيذية.

364 - حابى للفنادق - فندق حابى اسوان شركة سبق قيدها برقم     114102 قيدت فى 14-12-2017 برقم 

ايداع    49582 وفى تاريخ  22-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو : اقامة وتشغيل وتملك 

فندق بمستوى ثلث نجوم وبطاقة ايوائية 65 غرفة ) فندق حابى اسوان ( . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها 

على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية
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385 - شركة دولفينا شركة ذات مسئولية محدودة شركة سبق قيدها برقم     9953 قيدت فى 17-06-2003 برقم 

ايداع    2903 وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح 1-تنظيم الرحلت الداخليه وتاجير 

السيارات –والقيام باعمال النقل السياحى عدا النقل الجوى واداره المنشات والمشروعات السياحيه والتجاريه 

بانواعها.  2-اقامه واداره وتشغيل مدن الملهى الترفهيه واحواض ايواء الدولفين وطيور البطريق واسود البحر 

والحيوانات وتقديم عروض الدولفين والعروض الترفيهيه للحيونات والتدريب عليها  3-انشاء واداره وتشغيل 

المولت التجاريه والسياحيه والمطاعم والكافتريات وتقديم الماكولت والمشروبات والعصائر بكافه انواعهم )فيماعدا 

الكحوليه(

326 - جى فى للستثمارات GV Group ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     131770 قيدت فى 2019-02-21 

برقم ايداع    8362 وفى تاريخ  20-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :  ـ مقاولت اعمال 

ادارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف انشطتها واعادة الهيكلة الفنية 

والدارية للمصانع .  ـ التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  ـ المقاولت العامة والمتخصصة 

والمتكاملة .  ـ اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة 

المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية ’ واستكمال المنشات 

الخاصة بها والتوسع فيها .   ـ الدارة والتسويق السياحى للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية 0 

مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية ووفقا لما ورد بموافقة واجراءات 

الترخيص بها .  ـ الستثمار والتطوير العقارى   ـ اقامة او تشغيل وادارة وصيانة محطات الصرف الصحى او 

الصرف الصناعى والتنقية وتوصيلتها .  ـ انشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وادارتها واستغلل وصيانتها .  

ـ تصميم او انشاء او انتاج او ادارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة على اختلف مصادرها 

وشبكات توزيعها وبيعها .  ـ الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية . تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  120 

لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية , ول ينشى 

تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  ـ التوريدات العمومية .  ـ نقل وتداول ومعالجة 

والتخلص المن من المخلفات الطبية والخطرة وجمعها .  و ذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية . وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة  هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او 

تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى  تزاول 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 لحكام القانون 

ولئحته التنفيذية .

327 - كومباس ميديكال سليوشن شركة سبق قيدها برقم     145123 قيدت فى 12-01-2020 برقم ايداع    

1403 وفى تاريخ  20-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : تصدير وتوريد وتوزيع وتسويق 

الجهزة الطبية بجميع انواعها . الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية . تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 

لسنه 1982 والقانون 121 لسنه 1982 فى شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية , ول ينشئ 

تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ليخل باحكام القوتنين المنظمة لهذا الغرض .  الصيانة المتنقلة للجهزة الطبية . وذلك دون الخلل 

باحكام القوانين واللوائح والقرارت السارية . وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة . يجوز 

للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها 

على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون .
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328 - احمد ابو سريع احمد على وشركاه شركة سبق قيدها برقم     146385 قيدت فى 04-02-2020 برقم 

ايداع    5353 وفى تاريخ  20-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه :* انشطة قانون 72: ـ 

تصنيع كيماويات النشاءات وكيماويات المسابك و خلط وتعبئة المواد الكيماوية الصلبة والسائلة والبودر وتصنيع 

السبائك والمساحيق المعدنية )ميتالورجيا المساحيق( ـ تجارة الجملة والتجزئة للخامات ومستلزمات وكيماويات 

النشاءات والمسابك ومستلزمات انتاج المصانع بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة بالمناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة مع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 وتعديلتة بشان التنمية المتكاملة في شبة 

جزيرة سيناء. *  انشطة خارج قانون 72: ـ  الستيراد والتصدير لكل ما هو مسموح. ـ  خدمات لوجستية. ـ  

التوريدات العمومية والمقاولت العامة . وتلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

329 - البشارى للتجارة والتوريدات ELBASHARY TRADING شركة سبق قيدها برقم     149566 

قيدت فى 09-06-2020 برقم ايداع    16636 وفى تاريخ  20-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة : التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  والتوريدات العمومية وتجارة وتوريدات المستلزمات 

الطبية وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال  

شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى شركة أخرى 

أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون

330 - كازازيان شركة سبق قيدها برقم     155643 قيدت فى 18-10-2020 برقم ايداع    37077 وفى تاريخ  

20-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : أنشطة داخل القانون رقم 72 لسنة 2017 : 1. إقامة 

وتشغيل الفنادق الثابتة ) والعائمة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقري السياحية والنشطة المكملة أو 

المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية وإستكمال المنشئات الخاصة بها 

والتوسع فيها على أل يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقري السياحية عن ثلثة نجوم 

وأل يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع . 

2. إقامة وتشغيل وتملك وإدارة ذهبية )بيرج( وتقديم الخدمات المرتبطة والمكملة لها . أنشطة خارج القانون رقم 72 

لسنة 2017 : 1. التصنيع لدى الغير . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو 

الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون  .

331 - البتسامات للتجارة العامة شركة سبق قيدها برقم     156783 قيدت فى 08-11-2020 برقم ايداع    

40960 وفى تاريخ  20-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو : التسويق اللكتروني . 

التجارة اللكترونية . التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا . تجارة المستلزمات الطبية . تقديم الستشارات 

الهندسية فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة 

بالتقيم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الواراق المالية بانشطة الشركات العامله 

في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون راس المال ولئحته التنفيذية . ادارة وتشغيل 

المطاعم والكافيهات . التوريدات العمومية . التصدير . تشكيل وتصنيع المعادن لدي الغير . التسويق السياحي . 

تصنيع مستلزمات طب السنان لدي الغير . فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 

2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 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 ان تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.
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332 - سيرفكوال للدعايه والعلن والتوريدات العمومية Servqual شركة سبق قيدها برقم     157524 قيدت 

فى 29-11-2020 برقم ايداع    44524 وفى تاريخ  20-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

: الدعايه والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقرؤة والمرئية . التوريدات العمومية . أقامة وتشغيل مطبعة . وذلك 

دون الخلل بإحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة 

النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة باعمالها أو 

التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها اوتلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون .

333 - محمد محمود احمد حميدو وشريكه شركة سبق قيدها برقم     158774 قيدت فى 16-12-2020 برقم 

ايداع    47987 وفى تاريخ  20-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : انشطه داخل قانون 72

لسنه 2017. -تجاره الجملة والتجزئة للمنتجات الغذائية ومواد التعبئه والتغليف )بالمناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه مسبقآ مع مراعاة ماورد بقرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنه 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنه 2008*انشطه خارج 

قانون 72 لسنه 2017. -المقاولت العامة-التسويق اللكتروني عبر النترنت-التوريدات العمومية-تجارة مخلفات 

الورق مع اللتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالي مستقل للنشطه الواردة بقانون الستثمار ومع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية علي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها

334 - ارك هاب ـ Arch Hub شركة سبق قيدها برقم     158838 قيدت فى 16-12-2020 برقم ايداع    

48201 وفى تاريخ  20-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه : التجارة العامه والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا . التوريدات العموميه . التصدير والتوكيلت التجاريه . تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 

لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجارية , ولينشئ 

تأسيس الشركه اى حق فى مزاوله غرضها ال بعدالحصول على التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات 

المختصة وبما ليخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض .  استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز( . اداره 

وتشغيل وتاجير واستئجار المطاعم الثابته والكافتيريات . ادارة وتشغيل الملهى الترفيهيه للطفال والمراكز 

التجاريه . اداره المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنه 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه 

وشروط الترخيص بها . تقديم الستشارات )فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونيه 

والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواز وكذا الستشارات الماليه عن 

الوراق الماليه لنشطه الشركات العامله فى مجال الوراق الماليه المنصوص عليها فى الماده 27 من قانون سوق 

راس المال ولئحته التنفيذيه( . اداره وتنظيم المعارض )عدا المعارض السياحيه( والمؤتمرات والحفلت العامه . 

وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه 

النشطه .ويجوزللشركة 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 تشتريها 

او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه .

335 - جرين فاليو للتشكيل المعمارى شركة سبق قيدها برقم     163386 قيدت فى 15-03-2021 برقم ايداع    

12386 وفى تاريخ  20-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التشكيل المعمارى . التصميمات 

الهندسية . اعمال المقاولت . التوريدات العمومية . التوكيلت التجارية . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة ان 

تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.
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TARGET POTENTIAL شركة سبق قيدها برقم     166054 قيدت فى  336 - تارجيت بوتنشل 

التجارة  17-05-2021 برقم ايداع    21632 وفى تاريخ  20-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح   1-

مقاولت اعمال  المقاولت العامة .  3- العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية.  2-

تقديم الستشارات التسويقية والستشارية والعقارية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات  التشطيبات.  4-

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 

شراء وبيع وتأجير وامتلك الراضي بهدف تقسيمها  تقييم الصول العقارية.  6- ولئحته التنفيذية(.  5-

وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد اقامة المنشأت عليها واقامة المباني والوحدات 

السكنية والتجارية والدارية لتمليكها او تأجيرها او ادارتها او استغللها لحسابها او لحساب الغير , مع مراعاة ما 

ورد بقرار رئيس الوزراء رقم350 لسنة 2007 مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة2008 

اقامة وادارة وتسويق مشروع تجاري متنوع لتقديم خدمات  التسويق اللكتروني عبر النترنت  8- -7  .

لمستخدمي الطريق الدائري :  1- انشطة تجارية متنوعة خدمية     2 - سياحية       3 - ترفيهية       4 - تسويقية     

5 - مطاعم               6 - مكاتب إدارية            7- محلت             8- كافيهات        9- إعلنات                  

10- ساحة انتظار سيارات .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.

337 - هابينس لمستحضرات التجميل شركة سبق قيدها برقم     184808 قيدت فى 14-04-2022 برقم ايداع    

23617 وفى تاريخ  20-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو : * نشاط داخل ق 72 :  ـ 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل والمنظفات والمطهرات وعلى سبيل المثال وليس الحصر:  

مستحضرات تجميل شبه صلبة )چل-كريم شعر-لوشن للبشرة-لوشن للشعر-كريم اوكسچين-ماسك للوجه-حمام كريم-

كريم إزالة للشعر-كريم فرد الشعر-معجون اسنان-معجون حلقة-اكياس كريم-واكس للشعر-بودرات مضغوطة-احمر 

خدود-ايشادو-صبغات للشعر( مستحضرات تجميل سائلة )زيت شعر-شامبو-مزيل عرق بلية دوارة-شاور چل-

غسول للعناية الشخصية-غسول للفم-غسول للبشرة-اوكسچين سايل-سيروم للشعر-غسول لليدين-سيرم للبشرة(.  ـ 

امبولت للمستحضرات التالية )زيت شعر-سيروم للشعر-سيروم للبشرة-لوشن للشعر منخفض اللزوجة-لوشن 

للبشرة منخفض اللزوجة( مكياچ  ويشمل)مسكرة-احمر الشفاء صلب و سائل-زبدة كاكاو-كريم اساس-مزيل مكياچ(.  

ـ  بودرات وتشمل)بودرة تشقير-بودرة للبشرة-اكياس حنة-ملح حمامات(.  ايرسول. زيوت عطرية )صناعية-

عطور شخصية-عطور للجسم(. مكملت غذائية متنوعة )سائل-بودر(.اعشاب طبية. مستحضرات تجميل دوائية 

متنوعة )كريم تفتيح-كريم حب الشباب-كريم للهالت-كريم للندبات-كريم و سيروم للتجاعيد(.منتجات العناية 

بالطفال.  * نشاط خارج ق 72 :   ـ الستيراد والتصدير :   ـ تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 

في شأن سجل المستوردين, ول ينشىء 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 .

338 - إنسايدر لدارة المطاعم   Insider Restaurant Management شركة سبق قيدها برقم     

194201 قيدت فى 27-09-2022 برقم ايداع    62509 وفى تاريخ  20-02-2023    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة :  اقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافتيريات الثابتة لتقديم جميع انواع المشروبات)عدا 

الكحولية( وتقديم انواع المأكولت والتيك اوي . بيع وتقديم مشروبات ساخنة وبارده ومشروبات غازيه)عدا 

الكحولية( وبيع وتقديم مأكولت جاهزة سريعة التحضير. بيع مأكولت سابقة التحضير ومياه غازية وعصائر في 

عبوات مغلفه)عدا الكحولية
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339 - هايتس للستشارات الهندسية والتشطيبات والديكورات شركة سبق قيدها برقم     196999 قيدت فى 

13-11-2022 برقم ايداع    75284 وفى تاريخ  20-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه هو 

:تقديم الستشارات الهندسيه )فيما عدا الستشارات القانونيه والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده 

راس المال والستحواذ وكذالك الستشارات الماليه لنشطه الشركات العاملة في مجال الوراق الماليه المنصوص 

عليها في الماده 72من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذيه (القيام بأعمال الديكور والتشطيبات  / المقاولت 

العامه  / المتخصصه و التسويق العقاري بإحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه و بشرط استصدار 

التراخيص اللزمه   للشركة أن تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه با عن 

الهانات التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها ان تلحقها 

بها وذلك طبقا لحكام القانون

340 - خالد جلل كمال خليل وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     197949 قيدت فى 28-11-2022 برقم ايداع    

79527 وفى تاريخ  20-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع /

المنتجات البلستيكية /المواد الكيماوية والسمدة  /مواد البناء ) فيما عدا خام السمنت والحديد ( /البواب الخشبية 

والبواب المصفحة /تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات 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  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .

341 - نيو ليجسان لخدمات النظافه شركة سبق قيدها برقم     200899 قيدت فى 16-01-2023 برقم ايداع    

4082 وفى تاريخ  20-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : تقديم خدمات النظافة للمبانى 

والمنشات . التوريدات العمومية . وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان 

تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

342 - شركه الصافي للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية)AL SaFY( شركة سبق قيدها برقم     3732 

قيدت فى 02-09-1999 برقم ايداع    4830 وفى تاريخ  21-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة : الستيراد والتصديروالتوكيلت التجاريه . صيانة الهواتف المحموله وانشاء مراكز صيانه . التوريدات 

العموميه والمقاولت العامه والمتخصصه والمتكامله واعمال الديكور . التخليص الجمركي . التجاره العامه والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا )خاصة الهواتف المحموله ومستلزماتها واكسسواراتها( . توريد وتركيب الجهزه 

اللكترونيه للمنشات من الداخل فقط والبوابات اللكترونيه واجهزة النذار . توريد وتركيب معدات السلمه ونظم 

الطفاء الحرائق بمختلف انواعها . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه اوتشترك باى وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها اوالتي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصراوفى الخارج 

كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه اوتشتريها اوتلحق بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذيه

343 - شركه ارابكوم للتوريد والتجاره شركة سبق قيدها برقم     10088 قيدت فى 20-03-2003 برقم ايداع    

3549 وفى تاريخ  21-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : الستيراد و التصدير و التوكيلت 

التجارية و التوريدات العمومية و التجارة بصفة عامة و اعمال الصيانة التي تخدم النشاط و مشروع متكامل مركز 

خدمة و معرض سيارات و اطارات و جنوط و جميع كماليات السيارات و مستلزماتها و ايجار و تاجير الوحدات 

التجارية و المحلت و المكاتب الدارية في ما عدا التاجير التمويلي مع مراعاة  احكام القوانين واللوائح  والقرارات 

السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة
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344 - فرع شركة اجادة للنظم المحدودة مسئولية محدودة - سعودية شركة سبق قيدها برقم     86506 قيدت فى 

22-09-2015 برقم ايداع    26954 وفى تاريخ  21-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه التعاقد 

المبرم بين الفرع و بنك قطر الهلي الوطني من تاريخ 2 /6 /2021 حتي 31 /12 /2023 اتفاقيه تنفيذ حلول 

)Experian power curve originations )pco

345 - ديزيرف للتجارة و التوكيلت )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     98799 قيدت فى 2016-11-10 

برقم ايداع    35089 وفى تاريخ  21-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح التجارة العامة فيما هو مسموح به 

التوكيلت التجارية   تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن تنظيم أعمال الوكالة  قانونا ؛  -

التجارية ولينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة 

تقديم الستشارات في مجال  غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  -

إدارة العمال )وذلك فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات 

المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة 

الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته 

التنفيذية(.  مع مراعاه 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 شبييه بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية.

413 - سولتري للثاث SULTRY شركة سبق قيدها برقم     192473 قيدت فى 04-09-2022 برقم ايداع    

55857 وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الثاث المنزلي و الثاث المكتبي بكافة أنواعه . المقاولت العمومية . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح 

و القرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تشترك بأي 

وجه من الوجوه مع الشركات 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 .

431 - هامات للتجارة والمقاولت شركة سبق قيدها برقم     132654 قيدت فى 12-03-2019 برقم ايداع    

11583 وفى تاريخ  26-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : المقاولت العامة . التجارة العامة 

والتوزيع فيماهو مسموح به قانونا . التوريدات العمومية . التصدير . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تشترك بأي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في 

مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج في شركة اخرى أو معها أو ان تتحول الى شركة من طبيعة اخرى 

وذلك كله طبقا لحكام القانون  .
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346 - ماونتن فيو لدارة الندية شركة سبق قيدها برقم     117313 قيدت فى 18-02-2018 برقم ايداع    

إقامة النوادي  8064 وفى تاريخ  21-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة ليصبح /  •

الجتماعية والرياضية. • تقديم الستشارات في المجالت والدارية والعقارية والهندسية والقتصادية )فيما عدا ما 

يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا  الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة 

رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق 

المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(.• إقامة وامتلك المشروعات 

السكنية والدارية والتصرف فيها او في وحداتها.  • إقامة وإدارة المشروعات التجارية بما في ذلك السواق 

التجارية والمتاجر متعددة القسام ) الهايبرماركت( والنشطة والخدمات المرتبطة بها والمكملة لها والملهي 

الترفيهية للطفال والمطاعم الثابتة.   • إعداد دراسات الجدوي القتصادية والدراسات التسويقية وإدارة المشروعات 

والشراف علي تنفيذها. • بيع وايجار الوحدات السكنية والفيلت والشاليهات.• شراء وبيع وتقسيم الراضي. • 

اعداد التصميمات الهندسية للمشروعات.• إقامة وتشغيل وإدارة نادي صحي )جيمانيزم  مساج – سونا –سبا(  • 

إقامة وتشغيل وإدارة مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية.  • تسويق اللعبين • اعداد وتنظيم وتسويق 

المسابقات الرياضية • إقامة وتشغيل وإدارة المدارس الرسمية • انشاء وتنفيذ الملعب والمدرجات  • إقامة وتشغيل 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا. •  وإدارة مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية.   •

التوريدات العمومية. • التصدير والتوكيلت التجارية. • مقاولت توريد وتركيب حمامات السباحة • تلتزم الشركة 

باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية ولينشئ تأسيس الشركة اي حق في 

مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل باحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما 

يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

347 - ريفان للستثمار العقارى شركة سبق قيدها برقم     149436 قيدت فى 02-06-2020 برقم ايداع    

15975 وفى تاريخ  21-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : . الستثمار العقارى   . السكان 

الذي تؤجر وحداته بالكامل خاليه لغراض السكن غير الداري  . تخطيط واقامه المناطق العمرانيه وتجهيزها 

بجميع المرافق و الخدمات   وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه , وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه. ويجوز للشركه ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها 

ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.

348 - تي اند اس لصناعة المنسوجات T & S شركة سبق قيدها برقم     157489 قيدت فى 2020-11-29 

برقم ايداع    44413 وفى تاريخ  21-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :  ـ انشطة داخل 

تجارة  قانون الستثمار 72:  ـ اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنسوجات والملبس الجاهزة والمفروشات.  ـ

الجملة والتجزئة بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديدة.  ـ اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستلزمات الديكور 

التوكيلت التجارية تلتزم الشركة باحكام القانون  انشطة خارج قانون الستثمار 72 :  ـ والمنتجات الخشبية .   ـ

رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشئ تاسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها 

ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليقل باحكام القوانين المنظمة 

لهذا الغرض  ـ مع افراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  وذلك دون الخلل 

باحكام 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 طبقا  

لحكام القانون .
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349 - نيو هاجرباك للصناعه والتجارة والتوريدات العمومية NEW HAGER PACK شركة سبق قيدها برقم     

162022 قيدت فى 18-02-2021 برقم ايداع    8122 وفى تاريخ  21-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح 

نشاط داخل قانون 72 لسنة 2017: ) 1 ( اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الستريتش فيلم الصناعي والستريتش 

الغذائي ومواد ذاتية اللصق ) بكر سلوتيب وبكر دوكو ( )2( تصنيع منتجات البولي ايثلين فوم )رولت واعواد 

وزوايا وشبك وبنكج رود ورولت فوم مبطنه ميتاليز ( تجارة الجملة وتجارة التجزئه في المناطق النائيه 

والمجتمعات العمرانيه الجديده . تصنيع قوالب و اسطمبات بالليزر . نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017 : 

التوريدات العمويه . التصدير . الستيراد . مع اللتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالي مستقل للنشطه الوارده 

بقانون الستثمار . وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمه للمارسه هذة النشطه . ويجوز للشركه ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان  تندمج فيها او 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.

350 - ذا واى لدارة المولت THE WAY شركة سبق قيدها برقم     162180 قيدت فى 22-02-2021 برقم 

ايداع    8680 وفى تاريخ  21-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : ادارة المحلت التجارية 

والمولت والمطاعم ) مأكولت ومشروبات باردة وساخنة( والبليستيشن ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهه بأعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو 

في الخارج كما يجوزلها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون

351 - النبلء للنشاءات شركة سبق قيدها برقم     173149 قيدت فى 27-09-2021 برقم ايداع    45403 

وفى تاريخ  21-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :   * المقاولت العامة   * تقديم 

الستشارات بكافة اشكالها )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة 

رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق 

المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(.  * الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال 

الوكالة التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض   * التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   * التوريدات العمومية  * إقامة وتنظيم المعارض )فيما عدا السياحية( والحفلت 

)بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة(  * إدارة المشروعات  * حق استغلل العلمات 

التجارية )الفرانشايز(

411 - دالس لدارة المشروعات Dallas Project Management شركة سبق قيدها برقم     187245 

قيدت فى 25-05-2022 برقم ايداع    31775 وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة : النشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 : تجارة الجملة والتجزئة للمنظفات وأدوات النظافة ومستلزماتها في 

المناطق النائيه والمجتمعات العمرانية الجديدة بجميع انحاء الجمهورية فيما عد شبة جزيرة سيناء _ النشطة خارج 

قانون 72 لسنة 2017 : التوريدات العمومية مع افراد حسابات مستقلة ومركز مالي خاص لكل نشاط على حده 

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 اعمال شبيهة بأعمالها او 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا  لحكام القانون
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412 - شيتا للنتاج الفني Cheetah Best Production شركة سبق قيدها برقم     189690 قيدت فى 

05-07-2022 برقم ايداع    42970 وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

أنشطة داخل قانون 72 : 1_ صناعة السينما ومنها اقامة او استئجار استديوهات او معامل النتاج السينمائى او 

دور العرض او تشغيلها بما فى ذلك من تصوير وتحميض وطبع وانتاج وعرض وتوزيع 2_ أعمال توصيف 

وتحليل وتصميم البرمجيات وقواعد البيانات بمختلف أنواعها 3_ أعمال تصميم البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد 

البيانات ونظم المعلومات التكنولوجية وتشغيلها والتدريب عليها 4_ انتاج المحتوى اللكترونى بصورة المختلفة من 

صوت وصورة وبيانات 5_ ادخال البيانات على الحاسوب ببياناته المختلفة __ أنشطة خارج قانون 72 : 1_ 

التسويق اللكترونى عبر النترنت 2_ التوريدات العمومية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون

352 - الشموخ للستثمار الزراعى ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     179990 قيدت فى 20-01-2022 برقم 

ايداع    3781 وفى تاريخ  21-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :   • انشطه داخل 

قانون 72 لسنة 2017:  * استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع  واستزراع 

الراضي المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع   

وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر. فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزارء 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(   * تجارة 

الجملة والتجزئة للسمده والمخصبات والمبيدات الزراعية والعلف بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة 

فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فليزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 

2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008   *تجارة الجملة والتجزئة لقطع غيار 

السيارات والمعدات الجديدة والمستعملة والللت والمعدات الزراعية  بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

الجديدة فيما عدا شبه جزيرة سيناء فليزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 

لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 .* إقامه المراكز التجارية 

بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديده فيما عدا شبه جزيرة سيناء فليزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما 

ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 

2008 *إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وخلط وتعبئة السمدة و المخصبات و المبيدات الزراعية.*إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع العلف وإضافات العلف * الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق 

النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزارة رقم 

350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 .   • انشطة خارج قانون الستثمار 72 

: * المقاولت العامة * تأجير السيارات فيما عدا الليموزين * تأجير المعدات الجديده والمستعملة واللت الزراعية 

والمعدات الزراعية . * الستيراد  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 

ول ينشئ تاسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصة زبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  تلتزم بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي 

مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار .   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة .  ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجة من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبية بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها   فى مصر او فى 

الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.
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353 - السما نيو جينيرشن شركة سبق قيدها برقم     186246 قيدت فى 08-05-2022 برقم ايداع    26742 

وفى تاريخ  21-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : نشاط داخل ق 72: الستثمار العقاري 

بالمدن و لمجتمعات العمرانية الجديدة ,و المناطق النائية,و المناطق خارج الوادي القديم. أقامةو تشغيل مصنع 

لتصنيع البلستيك و تصنيع الكرتون و المنتجات المعدنية .أقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة .أقامة و 

تشغيل المراكز التجارية بالمدن و المجتمعات العمرانية الجديدة و المناطق النائية و المناطق خارج الوادى القديم . 

أستصلح و تجهيزألراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع . ب -أستزراع الراضي المستصلحة 

. ويشترط ف الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح و الستزراع . و ان تستخدم طرق الري 

الحديثة و ليس الري عن طريق الغمر . نشاط خارج ق 72: مقاولت لتجهز الملعب الرياضية . المقاولت العامة. 

التوريدات العمومية . أقامة و تشغيل محطة لخدمة و تموين و صيانة السيارات . مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة 

و مركز مالي مستقل لنشطة الواردة بقانون الستثمار .

354 - ايتوس للخدمات البيئية شركة سبق قيدها برقم     192279 قيدت فى 30-08-2022 برقم ايداع    

54834 وفى تاريخ  21-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو:  • التوريدات العمومية  • 

الصيانة الداخلية والخارجية للمنشأت  • ادارة وتشغيل المطاعم  الثابتة والمتحركة )العائمة ( والكافتريات لتقديم  

جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية (وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك اواي  • المقاولت العامة   • مقاولت 

تقديم خدمات النظافة أبادة الحشرات للمباني  والمنشأت  • القيام بأعمال تنسيق وصيانة  اعمال التشييد والبناء   •

وادارة وتجميل الحدائق والطرق والميادين )اللند سكيب(      وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة    • توريد وتركيب وتشغيل 

محطات وأنظمة وخليا الطاقة الشمسية وتقديم خدمات الصيانه المتنقلة لها مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج 

الحربي رقم 64 لسنة 2003   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدارالتراخيص  اللزمة لهذة النشطة • توريد وتركيب وتشغيل وصيانة الحاسبات وشبكاتها بمختلف أنواعها 

وتصميم وانتاج البرمجيات والتطبيقات بكافة انواعها والتدريب عليها • ادارة وتشغيل واستغلل المناجم والمحاجر 

والقيام بأعمال التعدين ـ ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوة 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

355 - هدي شوقي عبدالرحمن محمد الشافعي وشريكيها شركة سبق قيدها برقم     199272 قيدت فى 

19-12-2022 برقم ايداع    86347 وفى تاريخ  21-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه _ 

نشاط من داخل قانون 72 لسنه 2017 : تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده . 

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسيه التي تجعلها قابله الستزراع .واستزراع الراضي المستصلحة .

ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وأن تستخدم طرق 

الري الحديثه في الستزراع وليس الري بطريق العمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 35

لسنه 2007وقرار رئيس الجمهوريه رقم 356لسنه 2008 . نشاط من خارج قانون 72لسنه 2017 : التصدير . 

مع اللتزام بأفراد حسابات مستقله ومركز مالي مستقل النشطه الوارده بقانون الستثمار مع مراعاه أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول علي كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها .
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356 - زيدان جروب للستثمار الزراعي وإدارة المشروعات شركة سبق قيدها برقم     203320 قيدت فى 

26-05-2021 برقم ايداع    3643 وفى تاريخ  21-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح   انشطة من داخل ق 

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع . استزراع  72 لسنة 2017 :  •

الراضي المستصلحة. ويشترط هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع , 

وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

تربية جميع  350 لسنة 2007 ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنة 2008 .  •

تربية جميع أنواع الدواجن  الحيوانات , سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم .  •

اقامة المزراع  والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .  •

تجارة الجملة والتجزئة داخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة  السمكية  •

سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس 

إدارة المشروعات ) جمهوريه مصر العربية رقم 256 لسنة 2008 .  انشطة من خارج ق 72 لسنة 2017 :  •

التصدير   علي الشركة اللتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة للنشطة الورادة بقانون  عدا الدارة الفندقية (   •

الستثمار وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار 

رقم 72 لسنة 2017 علي ان 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 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 .
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357 - المتحدة للمقاولت العامة والتوريدات شركة سبق قيدها برقم     203620 قيدت فى 09-12-2019 برقم 

ايداع    917 وفى تاريخ  21-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركه / المقاولت العامة 

والمتخصصة والمتكاملة مقاولت واعمال التشطيبات والديكور اعداد التصميمات والرسومات الهندسية.   الشراف 

على تنفيذ المشروعات. التوريدات العمومية.   اقامة او تشغيل وادارة وصيانة محطات تحلية وتكرير مياه الشرب 

وشبكات توزيعها وخطوط نقلها   - اقامة او تشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف الصحي أو الصرف   

الصناعي والتنقية وتوصيلتها   - انشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وادارتها واستغللها وصيانتها.   

مقاولت حفر آبار المياه   - توريد وتركيب الجهزة اللكترونية للمنشات من الداخل فقط من ( كاميرات المراقبة - 

اجهزه النذار - البوابات اللكترونية الصيانة المتنقلة لما سبق توريد وتركيب معدات السلمة واطفاء الحريق 

والنظمة الكهروميكانيكيه والصيانة المتنقلة لما سبق.   اقامه وتشغيل مركز التصالت ) انتركام مرني وصوتي 

كول سنتر .   انظمه انتظار الدور ( والصيانة المتنقلة لما سبق.   تركيب انظمه ضد انقطاع التيار الكهربي توريد 

وتركيب- انظمه الحضور والنصراف   - تصميم وتركيب انظمه البيوت الذكية مع مراعاة قرار وزير الدفاع 

والنتاج الحربي رقم 64 لسنة 2003 . اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف انواعها اعمال تصميم وانتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونيه   وتشغيلها   تصميم واستضافه  وإدارة المواقع اللكترونية .   التجارة اللكترونية والتسويق 

اللكتروني. - تصميم وتنفيذ النظمة المدمجة والنظمة التكنولوجيه   - انتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة 

من صوت وصوره وبيانات   - اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل تداول البيانات  إقامة وادارة وتشغيل 

وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية والسلكيه وشبكات نقل الصوره والصوت والمعلومات المكتوبه عن 

بعد الحصول على التراخيص من الجهات المعنية وفقا للقوانين المعمول بها وذلك ل يشمل الذاعة والتلفزيون   - 

توريد وتركيب المصاعد الكهربائية بكافة انواعها والصيانة المتنقلة لهااستصلح وتجهيز الراضي بالمرافق 

الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون 

الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم  الطرق الحديثة في الستزراع وليس الرى 

بطريقه الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 وقرار رئيس الجمهورية 

رقم356 لسنة 2008 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.   التوكيلت التجارية. تلتزم الشركة 

بأحكام القانون رقم 120لسنه 1982في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في 

مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة فرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام 

القوانين 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.

358 - مودرن كونكريت للخرسانة الجاهزة ش م م شركة سبق قيدها برقم     29680 قيدت فى 2008-01-14 

برقم ايداع    775 وفى تاريخ  22-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع مواد البناء بكافة أنواعها ومستلزماتها إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخرسانة كل ما سبق فيما عدا تصنيع 

الحديد والسمنت واللمونيوم / أستغلل المحاجر ماعدا محاجر الرمل والزلط /أعمال البنية الساسية من إنشاء 

الطرق الحرة و السريعة  وإدارتها واستغللها وصيانتها / الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة 

والمناطق النائية خارج نطاق الوادي القديم /مشروعات السكان الجتماعي و مشروعات السكان الموجه لمحدودي 

الدخل افراد وحسابات مستقله ومركز مالي خاص لكل نشاط علي حده مع مراعاة أحكام القوانيين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها 

مصلحه أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها  أو التي قد تعاونها 

علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفه أو تشتريها أو تلحقها بها  

وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية /أقامة وتشغيل و إدارة محطات الخرسانية المتنقله.
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359 - شركة المجموعة المتكاملة للعمال الهندسية ش م م شركة سبق قيدها برقم     35693 قيدت فى 

20-11-2008 برقم ايداع    24591 وفى تاريخ  22-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو 

:  1_ إدارة المشروعات والشركات والشتراك في ادارتها مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه  2_ القيام باعمال التركيبات الميكانيكيه 

والكهروميكانيكيه والتركيبات المعدنيه المتنقله بكافه انواعها  3_ القيام باعمال مقاولت البناء والتشييد والتشطيبات 

والدهانات والعزل  4_ القيام باعمال تدريب العماله وتوريد المعدات والخامات وكافه المستلزمات المتعلقه بكافه 

النشطه السابقة   5_ اعمال الستشارات والتصميمات الهندسيه  6_ القيام باعمال التفتيش الهندسي ومراقبه 

الجوده وما يستلزمها من اختبارات متعلقه بكافه النشطه السابقه  7_ القيام بعقد دورات تدريبيه في المجالت 

الهندسيه والفنيه المختلفه وما يلزمها من عقد الختبارات ومنح شهادات الكفاءه  8_ تجاره وتوزيع كفه السلع 

والخامات ومواد البناء وقبول التوكيلت التجاريه في كافه المجالت  9_ الستيراد والتصدير  10_ الشتراك 

والمساهمه والستثمار بصوره مباشره وغير مباشره في كافه مجالت الستثمار الخدميه والتجاريه والعقاريه 

والصناعيه مع عدم الخلل بالماده )27( من قانون سوق راس المال رقم 95 لسنه 1992 والمادتين 120 و 122 

من لئحته التنفيذيه.  مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه 

لممارسه هذه النشطه , ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها 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

360 - شركة المركز العربى للصحافة شركة سبق قيدها برقم     70076 قيدت فى 04-12-2013 برقم ايداع    

25906 وفى تاريخ  22-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : إصدار صحيفة يومية بإسم ) 

البوابة ( جريدة مستقلة شاملة تصدر باللغة العربية ) سياسية , اقتصادية , ثقافية , رياضية , فنية , دينية , 

اجتماعية ( / نشر وتوزيع الكتب والمؤلفات الدبية / العلن / الطباعة لدى الغير / إدارة وتشغيل موقع الكترونى 

إخبارى على شبكة النترنت بإسم )البوابة نيوز ( / إقامة وتشغيل مركز لتدريب وتنمية وتأهيل الموارد البشرية 

بإسم ) مركز تدريب البوابة ( وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لممارسة النشاط

361 - خير مصر لتعبئة المياه المعدنية ) خير مصر ( ) مياه شرب طبيعية ( شركة سبق قيدها برقم     70600 

قيدت فى 24-12-2013 برقم ايداع    27967 وفى تاريخ  22-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركه : اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة مياه الشرب الطبيعيه . اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف جميع 

انواع العصائر والمربات وجميع منتجات اللبان ومشتقاتها وجميع انواع الخضروات والفاكهة . محطات تشغيل 

وتداول الحاويات . صوامع حفظ وتخزين الغلل . ويشمل ما ذكر اعمال الشحن والتفريغ اللزمه لمباشرة النشاط . 

اقامة وادارة وتشغيل مطاحن لنتاج الدقيق . التجارة العامه فيما هو مسموح به قانونا مع التزام الشركة بافارد 

حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حده . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذا النشاط ويجوز للشركة ان تكون لها  مصلحة او تشترك باى 

وجة من الوجة 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 التنفيذيه

362 - الكان الدولية للتوريداتALKAN INTERNATIONAL SUPPLIES شركة سبق قيدها برقم     

103381 قيدت فى 14-03-2017 برقم ايداع    9663 وفى تاريخ  22-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح  

عرض مصنفات سمعية وسمعية  إضافة بعض النشطة على النشطة القائمة لغرض الشركة وهم كالتالي :-   -

عرض مصنفات الحاسب اللى عن طريق النترنت وعلى  بصرية عن طريق البلي ستيشن والبروجكتور.  -

أجهزة البلي ستيشن, استخدام مصنفات ترفهيه على أجهزة الحاسب اللى والبروجكتور
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363 - كى تى كى لصناعة الملبس KTK شركة سبق قيدها برقم     107656 قيدت فى 19-07-2017 برقم 

ايداع    25481 وفى تاريخ  22-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح: - اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع وتطريز الملبس والطباعة على الملبس بكافة انواعها ورابطات العنق والمناديل والحزمة من 

قماش بكافة انواعهم وتصنيع كافة المنتجات الجلدية - التصدير - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.

365 - شيلليدر للتوكيلت التجارية SHELLEADER شركة سبق قيدها برقم     115211 قيدت فى 

03-01-2018 برقم ايداع    692 وفى تاريخ  22-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا تجارة مواد البناء والدهانات والرخام والجرانيت والمعدات الثقيله 

.  أعمال المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة واعمال التشطيبات والديكور . مقاولت صيانة المباني . 

التوريدات العمومية . الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية - تقديم الستشارات فيما عدا ما يتعلق بأسواق 

الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال 

والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية. الدعاية والعلن بكافة الوسائل 

المسموعة والمقروه والمرئية . إقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة شرط استصدار التراخيص 

اللزمة لكل معرض على حده . إدارة المصانع . إدارة المحاجر . تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 

1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية. ول ينشى 

تأسيس الشركة أي حق في مزاوله عرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا العرض . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسةهذة النشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تنظم أعمال شبيه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في 

مصر أو في الخليج, كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذية .

366 - مكين مصر للمشروعات الصناعية والتجارية شركة سبق قيدها برقم     116784 قيدت فى 

08-02-2018 برقم ايداع    6364 وفى تاريخ  22-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . 

التوريدات العمومية . المقاولت العمومية . نقل المخلفات الطبية ومخلفات المستشفيات و المواد الكيماوية ) فيما عدا 

المواد الكيماوية الخطرة ( الخدمات البترولية . إنشاء وصيانة المنشآت الرياضية . الستيراد والتصدير تلتزم 

الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين , ول ينشئ تأسيس الشركة اي حق في 

مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل 

بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى 

الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية .

448 - سفير للحلول الذكية SPHERE SMART SOLUTIONS )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     

54496 قيدت فى 17-10-2011 برقم ايداع    19651 وفى تاريخ  27-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح 

غرض الشركة : تقديم كافة انواع الستشارات  التكنولوجية / الدارية و التسويقية  فيما عدا القانونية والمالية./

التجارة العامة والتوريدات العمومية والتصدير والتوكيلت التجارية )لكل ما هو مسموح به قانونا( /إقامة وتشغيل 

مراكز تدريب وتنمية الموارد البشرية./توريد وتركيب وتشغيل جميع الحلول الذكية للمنازل والمكاتب والمباني 

الخضراء.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية . بشرط استصدار كافة التراخيص اللزمة 

لممارسة هذة النشطة.  ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان 

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

Page 900 of 1644 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

449 - النماء الدولية للحاق العمالة المصرية بالخارج )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     71182 قيدت فى 

23-01-2014 برقم ايداع    1577 وفى تاريخ  27-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :  

إلحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل والخارج . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التى قد  تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر 

أو الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية .

367 - جريت شيلد كونستراكشنز Great Shield Constructions ) ش . ذ . م . م ( شركة سبق قيدها برقم     

118767 قيدت فى 15-03-2018 برقم ايداع    12716 وفى تاريخ  22-02-2023    تم تعديل النشاط 

ليصبح تعديل نشاط الشركة ليصبح كما يلي :المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة /مقاولت اعمال الطرق 

واعمال الساسات والنشاءات المعدنية .    إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وإدارتها واستغللها وصيانتها 

/ التنقيب عن الخامات التعدينيه والمعادن واستخراجها واستغلل المناجم والمحاجر /إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة 

محطات الصرف الصحي او الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلتها /تشغيل وصيانة واستغلل وحدات طلمبات 

مياه الري وشبكات توزيعها وخطوط نقلها للراضي المخصصة للستصلح والستزراع /تجهيزالراضي بموافق 

البنية الساسية )مياه / صرف صحي / كهرباء / تليفونات / طرق( واستغللها بالتمليك أو اليجار وتنسيق الحدائق 

والطرق والميادين /التسويق والستثمار العقاري /اعداد دراسات الجدوي للمشروعات /المقاولت الكهروميكانيكية /

ادارة المشروعات عدا الدارة الفندقية /اعداد التصميمات الهندسية /الشراف علي تنفيذ المشروعات .    التوريدات 

العمومية /شراء وبيع وتأجير وامتلك الراضي لهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها 

بحالتها او بعد اقامة المنشآت عليها واقامة المباني والوحدات السكنية والتجارية والدارية والترفيهية لتمليكها او 

تأجيرها أو ادارتها او استغللها لحسابها او لحساب الغير .    تقييم الصول العقارية/ تقديم الستشارات الهندسية )

فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم 

بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في 

مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 21 من قانون سوق المال ولئحته التنفيذية( استصلح وتجهيز 

الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.    استزراع الراضي المستصلحة )اقل من عشرين الف 

فدان( .  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة , ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمال شبيهه بأعمالها او التي فد 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 .

368 - باراسيو للمنتجعات السياحيه و الفندقيه شركة سبق قيدها برقم     126140 قيدت فى 11-10-2018 برقم 

ايداع    42744 وفى تاريخ  22-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : الدارة والتسويق 

السياحى  للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية . مع مراعاة القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 

بشأن شركات الدارة الفندقية وشروط واجراءات الترخيص بها . ادارة الفنادق الثابتة والموتيلت والشقق والجنحة 

الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية 

او ثقافية . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذة النشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى 

تزاول أعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها أن 

تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .
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369 - شركة فاليوكير للستيراد والتوكيلت التجارية )  VALUE CARE  (  ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     

128325 قيدت فى 03-12-2018 برقم ايداع    51325 وفى تاريخ  22-02-2023    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة هو : الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنه 

1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية , التجارة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا, التوريدات العمومية  , المقاولت العامة والمتخصصة والتكميلية  , التصنيع 

والتشغيل لدى الغير .  مع مراعات احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة , ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج , كما يجوز 

لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .
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370 - بلتفورم للحلول الذكية           THE PLATFORM FOR SMART SOLUTIONS شركة 

سبق قيدها برقم     138060 قيدت فى 31-07-2019 برقم ايداع    31967 وفى تاريخ  22-02-2023    تم 

تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو:صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشملة من انشطة صناعية 

وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات وانشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي - اعمال 

التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها - اعمال تصميم وانتاج 

البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها - انتاج المحتوي 

اللكتروني بصورة المختلفة من صوت وصورة وبيانات - ادخال البيانات علي الحاسبات بالوسائل اللكترونية - 

اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها - انتاج وتطوير النظم المدمجه وتشغيلها والتدريب 

عليها- اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات - تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات - 

التصالت وخدمات النترنت - المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات 

الختراع والنماذج والرسوم الصناعية - اقامه شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمه 

المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون - مشروعات البحث 

والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات 

التكنولوجيا الحديثة . ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 لسنة 2003 (- انشاء وادارة مراكز 

التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات - حاضنات العمال التكنلوجية ودعم ريادة العمال- 

النشطة المتعلقة بتحويل المحتوي التقليدي من صوت وصورة وبيانات الي محتوي رقمي بما في ذلك رقمنة 

المحتوي العلمي والثقافي والفني - التسويق والتجارة اللكترونية عبر النترنت - استصلح واستزراع الراضي 

البور او الصحراوية ومنها 1- استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع  2- 

استزراع الراضي المستصلحة وذلك كله في حدود اقل من 20000 فدان ويشترط في الحالتين ان تكون الراضي 

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع . وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق 

الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية 

رقم 356 لسنة 2008 . وكذا مناطق شبه جزيرة سيناء .- تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج 

السللت او اللبان او التسمين او اللحوم .  - تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت 

او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم - اقامة المزارع السمكية وكذا صيد السماك.- تصنيع المنتجات 

الزراعية بجميع انواعها سواء كانت للستهلك الدمي او التي تستخدم كعلف حيواني وتعبئتها وتغليفها بعد 

الحصول علي التراخيص اللزمة لممارسة هذا النشاط .- اقامة وتشغيل محطة فرز وتعبئة المحاصيل الزراعية 

بكافة انواعها لخدمة المشروع الزراعي للشركة - اقامة وتشغيل الثلجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلت 

الزراعية وتبريدها او تجميدها - زراعة وانتاج البذور والتقاوي والشتلت الزراعية بجميع انواعها - التجارة العامة 

فيما هو مسموح به قانونا .- التصدير لكل ما سبق مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 

2007 وقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 مع افراد حسابات مستقلة ومركز مالي خاص لكل 

نشاط علي حده مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذة النشطة .  ويجوز للشركة ان تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج . كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .
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371 - اي زي ام للتجارة و التوزيع شركة سبق قيدها برقم     148688 قيدت فى 24-03-2020 برقم ايداع    

12948 وفى تاريخ  22-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : تجارة وتوزيع الدوية البشرية 

والبيطرية والمصال واللقاحات والمستلزمات والجهزة الطبية والمحاليل الطبية بمختلف انواعها ومستحضرات 

التجميل والمكملت الغذائية واضافات العلف السائلة والبودرات والبرمكسات والمطهرات والكيماويات الطبية 

وغير الطبية . ادارة المستشفيات من الناحية الطبية فقط . التصنيع لدى الغير. استيراد مصادر مشعة . صيانة 

الجهزة الطبية . الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية .  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 

والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية ,ول ينشئ تأسيس 

الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية ,وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة . ويجوز للشركة أن تشترك بأى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى 

مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحق بها وذلك طبقا  لحكام القانون.

372 - بلو أوشن للستشارات التسويقية        Blue Ocean for Marketing Consultancy شركة سبق 

قيدها برقم     158192 قيدت فى 08-12-2020 برقم ايداع    46292 وفى تاريخ  22-02-2023    تم تعديل 

النشاط ليصبح غرض الشركة : تقديم الستشارات المالية والتسويقية ) فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية 

وكذا الستشارات القانونية والستشارات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات 

المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من 

قانون سوق رأس المال ولئحته التنفذية ( / اعداد دراسات الجدوى للمشروعات / التوريدات العمومية / تنظيم 

المؤتمرات وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الزمة 

لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باى 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

MUTAWAFER           INTERNATIONAL SUPPLIES  373 - متوفر الدوليه للتوريدات

COMPANY

 . )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     159725 قيدت فى 04-01-2021 برقم ايداع    255 وفى تاريخ  

22-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : تجارة وتوزيع الدوية البشرية والبيطرية 

والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائية و تجارة وتوزيع المواد الغذائية والمواد الخام 

الخاصة بإنتاج الدوية . التوريدات العمومية . الستيراد والتصدير . تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنة 

1982 في شان سجل المستوردين ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق في مزاولة غرضها البعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . 

المقاولت العامة . ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه 

باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
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374 - سيرفى ليف لل دويةServi Life Pharmaشركة ذات مسؤلية محدودة شركة سبق قيدها برقم     

162223 قيدت فى 22-02-2021 برقم ايداع    8807 وفى تاريخ  22-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح 

غرض الشركة : تسجيل الدوية ومستحضرات التجميل والمطهرات / تجارة وتوزيع الغذية والغذية الخاصة 

والدوية البشرية والبيطرية والمكملت الغذائية والمستحضرات الطبية واللقحات والمصال والمبيدات والمحاليل 

الطبية واضافات العلف والبريمكسات ومخصبات التربة والعشاب الطبية وتصنيعها لدى الغير / التصدير يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك باى 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 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

375 - طلب مسعد عباس العطار وشركاه شركة سبق قيدها برقم     165005 قيدت فى 13-04-2021 برقم 

ايداع    17845 وفى تاريخ  22-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : نشاط داخل قانون 72 

لسنة 2017 : اقامة وتشغيل مصنع لخلط وتعبئة السمدة المركبة ) NPK ( والسمدة الورقية والمخلبية سائلة 

وبودرة / تجارة الجملة والتجزئة للسمدة والمخصبات والسمدة المركبة )NPK( والمبيدات الزراعية / استصلح 

وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع / استزراع الراضي المستصلحة ويشترط في 

الحالين ان تكون الراضي مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة في 

الستزراع وليس الري بطريق الغمر __ نشاط خارج  قانون 72 لسنة 2017 : التوزيع للسمدة المخصبات 

والسمدة المركبة )NPK( والمبيدات الزراعية / التصدير / الستيراد مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز 

مالي مستقل للنشطة الورادة بقانون الستثمار   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية علي الشركة 

الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

376 - هشام احمد فهمى امين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     166329 قيدت فى 23-05-2021 برقم ايداع    

22539 وفى تاريخ  22-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : انشطة داخل قانون 72  لسنه 

2017  :   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 . أنشطة خارج قانون 72   لسنه 

2017 : توريد وتركيب أنظمة التحكم اللى والسمارت هوم )home automation( . ) مع مراعاة قرار وزير 

الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 لسنة 2003( . مع اللتزام بأفراد حسابات مستقله ومركز مالي مستقل لكل نشاط 

على حده . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها . ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها او 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.

377 - إيزى تو باى اند بوست

 EASY TO BUY & BOOST )ETB( شركة سبق قيدها برقم     167309 قيدت فى 2021-06-13 

برقم ايداع    26409 وفى تاريخ  22-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو : التسويق 

اللكترونى عبر النترنت و تصميم المواقع و تركيب وتجهيز شبكات الحاسب الداخليه و توريدات أجهزة الحاسب 

اللى ومستلزماته .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية , و بشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة   ويجوز للشركة ان تشترك باى و جه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها 

ان تندمج فيها او تشتريها  او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون .
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378 - ديزايرد فيوتشر للتوريدات العمومية 

DESIRED FUTURE - DF شركة سبق قيدها برقم     168784 قيدت فى 12-07-2021 برقم ايداع    

32034 وفى تاريخ  22-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . التوريدات العمومية و المقاولت 

العامة  . مقاولت أعمال التشطيبات المتكاملة وأعمال الديكورات  . التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا  . توريد مستلزمات التكييفات . توريد أجهزة الطفاء وإنذارات الحريق . اقامة او تشغيل وادارة وصيانة 

محطات الصرف الصحي او الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلتها . انشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية 

وادارتها واستغللها وصيانتها .

379 - بريسشن لنظم المعلومات PRECISION FOR INFORMATION SYSTEMS شركة سبق 

قيدها برقم     173776 قيدت فى 11-10-2021 برقم ايداع    47676 وفى تاريخ  22-02-2023    تم تعديل 

النشاط ليصبح غرض الشركة هو :تجارة وتوزيع وتوريد برامج الحاسب اللى بكافة انواعها ومستلزمات اجهزة 

الحاسب اللي وكافة الحواسب ونظم المعلومات.  . التصدير والتوكيلت التجارية - اعمال الرفع المساحى .  تلتزم 

الشركه باحكام القانون رقم 120لسنه 1982فى شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية 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 .  1 /صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من أنشطة 

صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم 

التكنولوجي .  2 /أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  

3 /أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها 

إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5 /إدخال  والتدريب عليها   4 /

البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6 /أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  

7 /إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8/أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول 

البيانات .  9 /تنفيذ ادارة شبكات نقل و تداول البيانات.  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 .

380 - مستر مندوب لدارة التطبيقات شركة سبق قيدها برقم     174905 قيدت فى 31-10-2021 برقم ايداع    

51215 وفى تاريخ  22-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : ادارة التطبيقات اللكترونية - 

تقديم خدمات حجز وتوصيل الطلبات والبضائع عن طريق النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات - التجارة 

اللكترونية والتسويق اللكترونى - تقديم خدمات القيمة المضافة وخدمات النترنت - اقامة وتشغيل مركز اتصالت 

) كول سنتر ( وتحصيل الفواتير لحساب الغير - الدعاية والعلن عبر النترنت والبيع بالتجزئة

381 - مسترز او اية كى للنشاءات Masters OAK شركة سبق قيدها برقم     179403 قيدت فى 

11-01-2022 برقم ايداع    1803 وفى تاريخ  22-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو: 

المقاولت العامة  /مقاولت النشاءات واعمال التشييد والبناء /مقاولت اعمال الحفر والردم والطرق /مقاولت 

اعمال التشطيبات والديكورات  /مقاولت العمال النشائيه /  القيام بأعمال تنسيق وصيانه وادارة وتجميل الحدائق 

والميادين والطرق )اللندسكيب(  /  التوريدات العموميه/ التجارة العامة والتوزيع فيما هومسموح به قانونا 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 طبقا  لحكام القانون .
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382 - دفا فور ايفرهيت Dafa For Ever Heat شركة سبق قيدها برقم     182757 قيدت فى 

07-03-2022 برقم ايداع    14278 وفى تاريخ  22-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو 

: الستيراد والتصدير  تجارة الجملة والتجزئة بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق 

خارج الوادى القديم 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.

383 - امانيى لتجارة المجوهرات والمشغولت AMMANII شركة سبق قيدها برقم     196129 قيدت فى 

30-10-2022 برقم ايداع    71352 وفى تاريخ  22-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح يضاف الى خانة 

النشاط : الغاء فقرة ل يتم مزاولة النشاط ال بعد الحصول على التراخيص الزمة من مصلحة الدمغة والموازين 

وذلك بموجب الشهادة رقم 77 مسلسل رقم 47602 بتاريخ 18 / 1 / 2023 والذى تفيد قيد الشركة بسجلت 

الرخص الخاصة بتجار المصوغات بمصلحة دمغ المصوغات والموازين

384 - المصرية اللبنانية للصناعات الغذائية ش . م . م شركة سبق قيدها برقم     4574 قيدت فى 

19-06-2000 برقم ايداع    789 وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . اقامه 

وتشغيل مصنع لنتاج منتجات اللبان بكافه انواعها وتصنيع المخللت بكافه انواعها وتصنيع التمور وتعبئه 

وتصنيع وتغليف وتوزيع كافه المواد الغدائيه والسماك المملحه والعصائر بكافه انواعها . وتصنيع وتعبئه وتوزيع 

العسل السود ) دبس قصب السكر ( والستيراد و التصدير . وعلى الشركه الحصول على كافه التراخيص اللزمه 

لمباشره نشاطها .

386 - اسيك للتجارة               ASECTrading شركة سبق قيدها برقم     40246 قيدت فى 

22-07-2009 برقم ايداع    15452 وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :   

-التجارة والستيراد والتصدير لكافة أنواع مواد ومستلزمات ومعدات الديكور مثل الخشاب واللومنيوم والجبس 

والحديد بأنواعه والسمنت والكلنكر والسيراميك والرخام ومواد الطلء والعزل والمواد الكيماوية.  - التجارة 

والستيراد والتصدير لكافة أنواع الوقود البديل كالمازوت والغاز والزيوت والشحوم البترولية والفحم في صورته 

الخام والمعالج مثل الفحم بأنواعه المختلفة كفحم الكوك وفحم البخار والفحم الحجري.  - التجارة والستيراد 

والتصدير لقطع الغيار الميكانيكية وقطع الغيار الكهربائية, والطارات بأنواعها.  - التجارة والستيراد والتصدير 

لكافة الماشية والثروة الحيوانية والبذور والمنتجات الزراعية والكساب والعلف بأنواعها , والشحوم والدهون 

النباتية والحيوانية بأنواعها .  -القيام بأعمال الوكالت التجارية والوساطة .  - القيام بتقديم الستشارات )فيما عدا 

المالية والقانونية( والبيع بالعمولة.  -الستيراد والتصدير طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.  مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة للممارسة النشطة.  ويجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد 

تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .
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387 - الكترو انرجي ايجيبت ELECTRO ENERGY EGYPT EEE )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     

60986 قيدت فى 04-10-2012 برقم ايداع    20619 وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح 

غرض الشركة الستيراد والتصدير بصفة عامة. المقاولت الكهربائية والميكانيكية .  التوريدات العمومية 

التركيبات  والتوكيلت التجارية .  التجارة والبيع في المركبات بصفة عامة في ما هو مسموح به قانونا  .   

والنشاءات واجراء الختبارات للجهزة والمعدات المكونة لمحطات توليد وتحويل وتوزيع الكهرباء.   التجارة في 

المعادن بصفة عامة في ما هو مسموح به قانونا .   تشكيل وتصنيع المعادن وتشمل ) عمليات الطرق والحدادة 

والدرفلة والبثق والسحب والثني والتقبيب ( .   إقامة وتشغيل المصنع لتصنيع وتجميع الدوات والمستلزمات 

الكهربائية والميكانيكية بجميع أنواعها وتقديم خدمات الصيانة المتنقلة وإجراء الختبارات اللزمة لمنتجات الشركة 

والتدريب عليها .   تقديم الستشارات الهندسية ) فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات 

القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا لستشارات المالية 

عن الوراق المالية لنشطة الشركات العامة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة )27( من قانون 

رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ويشرط إستصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو 

الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية.

388 - تغيير مظلة من قانون 159 لسنة 1981 لتخضع لقانون الستثمار 72 لسنة 2017 شركة سبق قيدها برقم     

66743 قيدت فى 03-06-2013 برقم ايداع    12515 وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح 

غرض الشركة :  ـ أنشطة داخل قانون 72  ـ اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

اعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات  والتطبيقات بمختلف أنواعها   ـ

اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها   ـ انتاج المحتوى اللكتروني بصورة المختلفة من صوت وصورة وبيانات   

ـ ادخال البيانات على الحاسبات بالوسائل اللكترونية   ـ اعمال التوصيف والتصميم لنظام الحاسبات بمختلف 

انوعها   ـ انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها   ـ أنشطة خارج قانون 72  ـ تقديم الستشارات 

الهندسية والفنية واعمال التصميم )ما عدا القانونية( وإدارة ودارسة المشاريع الهندسية والتنموية والقيام بأعمال 

انتاج وتصميم البرامج لدعم ريادة العمال والمشاريع  التدريب والقيام بالدراسات والتخطيط المحلى والقليمي   ـ

الصغيرة والمتوسطة ودعم فتح أسواق جديدة إقليمية وعالمية لمقدمي الخدمات الفنية والمهنية     مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشتريها 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 ولئحته التنفيذية

389 - بلو راى للمقاولت العمومية شركة سبق قيدها برقم     85192 قيدت فى 05-08-2015 برقم ايداع    

21877 وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو : المقاولت العامة 

والمتخصصة والمتكاملة ـ مقاولت النشاءات العقارية وتشطيب المباني الخارجية والداخلية ـ مقاولت أعمال 

الديكور ـ إعداد التصميمات الهندسية - الستيراد والتصدير ـ التوكيلت التجارية والتوريدات العمومية في كل ما 

هو مسموح به قانونا  ـ تجارة وتوزيع مواد البناء ـ إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وإدارتها واستغللها 

وصيانتها  ـ ادارة المشروعات . تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 

1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة 

غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض. مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول أعمال   شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج كما يجوز 

لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا   لحكام القانون ولئحته التنفيذية.
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390 - ميرسر موريس ايجيبت MERCER MAURICE EGYPT )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     

85793 قيدت فى 31-08-2015 برقم ايداع    24315 وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح 

غرض الشركة : إعداد التصميمات والرسومات الهندسية / المقاولت بكافة أنواعها / التوريدات العمومية / صيانة 

العمال الكهروميكانيكية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين ولينشىء 

تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذا النشاط ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه 

من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى 

مصر أو الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون 

ولئحته التنفيذية

391 - جى كيه ام ستار للستيراد و التصدير و الستثمار العقارىGKM Star شركة سبق قيدها برقم     

86618 قيدت فى 30-09-2015 برقم ايداع    27331 وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح 

غرض الشركة : التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا _ التوريدات العمومية والمقاولت العامه _ 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية _ إقامة وإدارة وتشغيل المصانع لتصنيع وتشكيل المعادن مع مراعاة 

أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز 

للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه 

بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة 

أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية

392 - شركة ابو النصر للتجارة والتوزيع والتصدير شركة سبق قيدها برقم     100628 قيدت فى 

03-01-2017 برقم ايداع    381 وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  : 

التوريدات العمومية . التصدير والتوكيلت التجارية. التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا. التجارة 

اللكترونية عبر النترنت. الحق في استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز(. تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 

120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكاله التجاريه , ول 

ينشئ تأسيس الشركة أى حق في مزاوالة عرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاوالة غرضها من 

الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض. مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  

لحكام القانون ولئحته التنفيذية

393 - نيوترفيت لصناعه العلف NUTRIVET شركة سبق قيدها برقم     109194 قيدت فى 

28-08-2017 برقم ايداع    31659 وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه . 

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع جميع انواع العلف وخامات العلف واضافات العلف بجميع النواع . اقامه 

وتشغيل مصنع لتصنيع جميع انواع الصويا والبروتينات والدهون المحميه المجترات والجافه . مع التزام الشركه 

بافراد حسابات مستقله ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حده ومع مراعاه احكام القوانين واللوائح و القرارات 

الساريه وبشرط استصدار التراخيص الزمه لممارسه هذه النشطة .
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396 - الشركة التجارية المصرية المتكاملة Integrated Commercial Egyptian Company شركة 

سبق قيدها برقم     129587 قيدت فى 02-01-2019 برقم ايداع    165 وفى تاريخ  23-02-2023    تم 

تعديل النشاط ليصبح تشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات.  - التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  

وبالخص الغذية والمشروبات غير الكحولية.  - إدارة المشروعات   مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 

2012 بشأن شركات الدارة الفندقيه وفقا  لما ورد بموافقة واجراءات الترخيص بها.  - التوريدات العمومية   - حق 

إستغلل العلمات التجارية ) الفرنشايز (.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة , ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو 

في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية .

397 - أمورتى لصناعة الملبس الجاهزة شركة سبق قيدها برقم     130182 قيدت فى 16-01-2019 برقم 

ايداع    2352 وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة: انشطة داخل قانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 : اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة . انشطة خارج قانون الستثمار 

رقم 72 لسنة 2017 : التصدير.  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار و في حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط  يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز بقانون الستثمار رقم 

72 لسنة 2017 مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون . وذلك 

دون الخلل باحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة . ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها 

أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تتندمج فيها او تشتريها او تلحقها 

بها وذلك طبق لحكام القانون

398 - المريكيه المتحده للستشارات الماليهUS.FAAF شركة سبق قيدها برقم     130777 قيدت فى 

30-01-2019 برقم ايداع    4601 وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . 

تقديم الستشارت في كافة المجالت وعلي الخص الستشارات المالية والدارية والقتصادية ) فيما عدا 

الستشارات القانونية و الستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في 

مادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية   . اعداد 

دراسات الجدوي للمشروعات . الستثمار العقاري . المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة . التوريدات العمومية 

. استغلل المناجم و المحاجر

399 - تطوير مصر للنشاءات شركة سبق قيدها برقم     135117 قيدت فى 13-05-2019 برقم ايداع    

20679 وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح المقاولت العامة و المتخصصة و المتكاملة و 

مقاولت أعمال النشاءات  - التجارة العامه و التوزيع فيما هو مسموح به قانونيا  التوريدات العمومية  التسويق 

العقاري  و ذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة  و يجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تذاول أعمال 

شبيه بأعمالها او التي قد تعاونها عاي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج بمايجوز لها أن تندمج في شركة أخري 

أو معها أو أن تتحول اليي شركة من طبيعيه أخري و ذلك كله طبقا لحكام القانون

400 - إيـجـى مكس للنشاء والتعمير EGY mix For Constructions شركة سبق قيدها برقم     140221 

قيدت فى 26-09-2019 برقم ايداع    40431 وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة   الستثمار والتسويق العقاري  المقاولت العامه المتكامله والمتخصصه وتشمل ) المقاولت الكهربائيه 

والميكانيكيه ومقاولت التكييف ومقاولت الصيانه العامه وصيانه المجمعات السكنيه والهيئات والمباني .مقاولت 

اعمال النظافه وتنسيق الحدائق   مقاولت التشييد والبناء   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه
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401 - جى فى للتنمية العمرانية GV Development شركة سبق قيدها برقم     140420 قيدت فى 

01-10-2019 برقم ايداع    41150 وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :    

مشروعات السكان التى يتم تأجير وحداتها بالكامل لغراض السكن غير الدارى.     مشروعات السكان 

الجتماعى ومشروعات السكان الموجهه لمحدودى الدخل .    التطوير العقارى .    اقامة او تشغيل وادارة وصيانة 

محطات تحلية و تكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط نقلها .    اقامة او تشغيل وادارة وصيانة محطات 

الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنقية وتوصيلتها .    تصميم أو انتاج أو ادارة وتشغيل وصيانة محطات 

توليد الكهرباء والطاقة على احتلف مصادرها وشبكات توزيعها وبيعها .    انشاء الطرق الحرة والسريعة 

والرئيسية واداراتها واستغلل وصيانتها .    اقامة وادارة وتشغيل الجراجات متعددة الطوابق .    تصميم أو انشاء 

أو ادارة وتشغيل وصيانة خطوط مترو النفاق أو أجزاء منها .    تصميم أو انشاء أو ادارة وتشغيل وصيانة خطوط 

المترو السطحية داخل المدن أو بين المدن .    تصميم أو انشاء أو ادارة وتشغيل انفاق السيارات .    اقامة وتشغيل 

محطات طلمبات الرى .   و ذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية . وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة  هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التى  تزاول 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 لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

402 - العبور للعمال الهندسية شركة سبق قيدها برقم     141328 قيدت فى 22-10-2019 برقم ايداع    

44478 وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : المقاولت المتخصصه 

والمتكامله / المقاولت الكهروميكانيكيه / توريدات عموميه / صيانة اللت والمعدات وخطوط النتاج / ادره 

المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنه 2012 بشأن شركات الداره الفندقيه ووفقالما ورد بموافقه 

واجراءات الترخيص بها وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه,وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمه لممارسه هذة النشطه ويجوز للشركه ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التى تزاول أعمال شبيهه بأعمالعا 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

403 - كي تي سي ايجيبت للستيراد والتصدير K T C Egypt For Import & Export شركة سبق قيدها 

برقم     146490 قيدت فى 05-02-2020 برقم ايداع    5645 وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية .  - ليصبح غرض الشركة هو :  -

الستيراد والتصدير .  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة ان تشترك بأى   وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان 

تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

404 - بيل تريند إيجيبت )المصرية البلجيكية( للصناعات شركة سبق قيدها برقم     151014 قيدت فى 

14-07-2020 برقم ايداع    20980 وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة: * 

أنشطة داخل قانون 72: ـ إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد ومستلزمات البناء بكافة أنواعها وتصنيع المواد 

والمنتجات السمنتية والخامات التي تدخل في أعمال التشطيبات وتجهيز وتقطيع الرخام بكافة أنواعه وتصنيع 

اللوميتال بكافة أنواعه وتصنيع وتجهيز البواب والشبابيك اللوميتال وتصنيع وتقطيع وتجهيز الخشاب بكافة 

أنواعها.  تجاره الجمله والتجزئه  لكافه انواع السيراميك والبورسلين  والرخام والدوات الصحيه بكافه انواعها 

ومستلزماتها بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده ـ تجارة الجملة والتجزئة.  • أنشطة خارج قانون 72:   

ـ التوزيع والتصدير فيما هو مسموح به قانونا .  مع إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.
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405 - الحفناوي للتعمير والستثمار شركة سبق قيدها برقم     157070 قيدت فى 22-11-2020 برقم ايداع    

43088 وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه : المقاولت العامه المتكامله 

والمتخصصه / التوريدات العموميه / التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجاريه تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982والقانون رقم 121 لسنه 1982في شان 

سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشئ تأسيس الشركه اي حق في مزاولة غرضها ال بعد 

الحصول على التراخيص اللزمه لمزاولة غرضها  من الجهات المختصه بما ل يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا 

الغرض / استصلح وتجهيز الرضى بالمرافق الساسيه التى تجعلها قابله للستزراع / استزراع الراضى 

المستصلحه / خدمات النظافه والصيانه بالمنشات والمدارس والجامعات والوزارات والهيئات الحكوميه والغير 

حكوميه والمدن الجامعيه والفنادق والنوادي الرياضيه والملهي والمطاعم والكافيهات وتنسيق الحدائق والطرق 

والميادين والقيام باعمال اللند سكيب وصيانه شبكات الري واقامه او تشغيل واداره وصيانه محطات تحليه تكرير 

مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط نقلها واقامه او تشغيل واداره وصيانه محطات الصرف الصحي او الصرف 

الصناعي والتنقيه وتوصيلتها وانشاء او اداره وتشغيل وصيانه محطات توليد الكهرباء علي اختلف مصادرها 

وشبكات توزيعها وحفر ابار المياه والبار غير العميقه اللزمه لغراض الزراعه / المقاولت الكهروميكانيكيه 

والتكييف والسيور / توريد وتركيب معدات المطارات / توريد وتركيب اجهزه التصال والملحه الجويه 

والسنترالت واجهزه النذار ومقاومه الحريق والجهزه اللكترونيه واجهزه التسجيل والمراقبه / توريد وتركيب 

الشبكات الكهربائيه والكهروميكانيه واللكترونيه وشبكات الحاسب اللي السلكيه واللسلكيه واجهزة التصالت 

واجهزة الحمايه واجهزه الحاسب اللي وملحقاتها من طابعات وخلفه واجهزه عدم انقطاع التيار الكهربي وتوريد 

البرامج التي تخص مجال الحاسب اللي والشبكات / الستثمار الزراعي / التطويرالعقاري بغرض البيع والشراء 

وتاجيروامتلك الراضي بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعيها بحالتها او بعد اقامه 

المنشأت عليها واقامه المباني والوحدات السكنيه والتجاريه والداريه والترفيهيه لتملكها او تاجيرها او ادارتها او 

استغللها لحسابها او لحساب الغير كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون ولئحته التنفيذيه مع مراعاه احكام القوانين وللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول علي 

كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها وذلك دون الخلء باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما 

يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

Fenomena Design Hub Engineering  406 - فينومينا ديزاين هب للستشارات الهندسيه

Consulting  )ش.ذ.م.م(. شركة سبق قيدها برقم     158267 قيدت فى 09-12-2020 برقم ايداع    46515 

وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : ـ تقديم الستشارات الهندسيه )فيما عدا ما 

يتعلق بأسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونيه والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده 

رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات الماليه عن الوراق الماليه لنشطه الشركات العامله في مجال الوراق 

الماليه المنصوص عليها في الماده 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية( .  ـ التصميمات الهندسيه   ـ

إقامة وتنظيم ورش العمل والندوات وتدريب وتنمية وتأهيل الموارد  أعمال الديكورات والتشطيبات   ـ

البشرية  ـ عرض وبيع اللوحات الفنية والتحف والنتيكات والثاث والحلي  وذالك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات الساريه , وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه .   ويجوز للشركه أن 

تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها علي تحقيق 

غرضها فى مصر او  فى الخارج , وكما يجوز  لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون .
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407 - دى اتش اس للمقاولت العامة  D H S شركة سبق قيدها برقم     163720 قيدت فى 2021-03-22 

برقم ايداع    13640 وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح المقاولت العامة   - اقامة وادارة 

وتشغيل محطة لنتاج و خلط و تصنيع الخرسانة الجاهزة .   - التوريدات العمومية   - اعداد تصميمات الديكور 

والقيام باعمال التشطيبات   - التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا    - توريد مواد البناء والتشطيبات    

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية .  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 و القانون رقم 

121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين و تنظيم أعمال الوكالة التجارية , و ل ينشئ تأسيس الشركة أى حق 

فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة و بما ل يخل 

بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات الساريه وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها 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 .

408 - توجزر جروب للستشارات )TOGETHR GROUP FOR CONSULTING_)PET( شركة 

سبق قيدها برقم     165257 قيدت فى 19-04-2021 برقم ايداع    18726 وفى تاريخ  23-02-2023    تم 

تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :  تقديم الستشارات ) فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا 

الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية (   - اعداد دراسات الجدوى للمشروعات .                        

- اعمال التخليص الجمرکى .  - التوريدات العمومية .  - المقاولت العامة و النشاءات .  - التصدير .  - اقامة 

وتشغيل مصنع لتعبئة جميع انواع الزيوت و المنظفات .  - بيع وشراء واستصلح واستزراع وتقسيم واستئجار 

وتأجير الراضي الزراعية .  - بيع وشراء واستئجار وتأجير وتجهيز المساحات المكتبية الدارية الفردية 

والمشتركة ) فيما عدا التأجير التمويلي ( .  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترك باى 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 و ذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية

409 - جى ام هونش للرخام والجرانيت G M .honch For marble and Granete شركة سبق قيدها 

برقم     174732 قيدت فى 27-10-2021 برقم ايداع    50664 وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل 

النشاط ليصبح غرض الشركة هونشاط من داخل قانون 72 لسنة 2017- اقامة وتشغيل مصنع لتقطيع وجلى ونشر 

وصقل وتلوين الرخام والجرانيت    ـ اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع ماكينات واكسسوارات وقطع غيار 

ماكينات الرخام والجرانيت بكافة انواعها -نشاط من خارج قانون 72 لسنة 2017  ـ استغلل المناجم والمحاجر 

واعمال تحجير الرمال   ـ التصدير    مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار   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 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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410 - كنة ستايز kennah Stays شركة سبق قيدها برقم     175272 قيدت فى 04-11-2021 برقم ايداع    

52382 وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : تاجير واستئجار الوحدات 

السكنية عبر النترنت / التجارة اللكترونية عبر النترنت / اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء 

قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغليها والتدريب عليها / ادخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية / انشاء وادارة المنصات اللكترونية / التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات 

العمومية / التحصيل الفواتير / تقديم الخدمات التكميلية ) النظافة والعمال المنزلية ( / انتاج محتوي الكتروني 

بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات / ادارة المشروعات والوحدات وذلك دون الخلل باحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة

414 - شركة اعمار للتكنولوجيا والبرمجيات والخدمات المتكامله شركة سبق قيدها برقم     195898 قيدت فى 

25-10-2022 برقم ايداع    70135 وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركة . 

1. صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من انشطه صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات 

ومراكز البيانات وانشطة التعهيد و تطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي .2. اعمال التوصيف والتحليل والتصميم 

للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها   3.  اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء 

قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها 4. انتاج المحتوي اللكتروني بصوره 

المختلفة من صوت وصوره وبيانات 5. ادخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية 6. اعمال التوصيف 

والتصميم لنظم الحسابات بمختلف انواعها 7. انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها 8. اعمال 

التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات 9. تنفيذ وادارة شبكات نقل وتدوال البيانات 10. التصالت 

وخدمات النترنيت 11. المشروعات التي تستمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و 

النماذج والرسوم الصناعية 12. انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات 

13.انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصه في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها 14. 

حاضنات العمال التكنولوجيه ودعم ريادة العمال 15. النشطه المتعلقة بتحويل المحتوي التقليدي من صوت 

وصورة وبيانات الي محتوي رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوي العلمي والثقافي والفني 16. الخدمات المتكامله بكافة 

انواعها وادارة المشروعات  17. اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات 18. ادارة وتشغيل الجراجات 

وساحات انتظار السيارات  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطه . ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها 

او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

415 - خليل للثاث Khalil Furniture شركة سبق قيدها برقم     200672 قيدت فى 11-01-2023 برقم 

ايداع    2791 وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . تجارة وتوريد وتركيب 

الثاث وأكسسوارات الثاث واقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث الخشبي  والكراسي والديكورات لكافة المنازل 

والمكاتب التوريدات العمومية التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح بة قانونا ويجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باي وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها 

علي  تحقيق غرضها في مصر 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 كافة الترخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .

416 - بلك وولف للتسويق اللكترونى Black Wolf شركة سبق قيدها برقم     202018 قيدت فى 

05-02-2023 برقم ايداع    9580 وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح الغاء فقره ليتم 

مزاولة النشاط البعد الحصول على التراخيص اللزمة من مصلحة سك الدمغة و الموازين وذلك بموجب الشهاده 

رقم 85 مسلسل رقم 0047612 بتاريخ 20/ 2 / 2023 والذي تفيد قيد الشركة بسجلت الرخصة الخاصة بتجار 

المصوغات بمصلحه دمغ الصوغات والموزاين
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423 - السلم المتحده للتعدين شركة سبق قيدها برقم     74404 قيدت فى 09-06-2014 برقم ايداع    13950 

وفى تاريخ  26-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :    1/التنقيب عن الخامات التعدينية 

والمعادن واستخراجها ول يشمل ذلك محاجر الرمل والزلط.  2 /اقامة وتشغيل مصنع لتشغيل وتشكيل المعادن.  3 

/المقاولت العامة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول أعمال شبيهة باعمالها او 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 .

417 - شنيدر الكتريك للتوزيع شركة سبق قيدها برقم     7911 قيدت فى 28-11-2001 برقم ايداع    6528 

وفى تاريخ  25-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : القيام بكافة اعمال تجارة وتوزيع 

المنتجات ومكونات النتاج المواد والخام والستيراد والتصدير, تقديم الخدمات الستشارية والدارية في مجال 

التجارة الصناعية والستثمار والمعلومات وكافة اعمال المقاولت العامة والتوريدات والتركيبات الكهربائية 

والصيانة بوجه عام, تجميع مفاتيح وقواطع تيار كهربائية ومخارج لقم وبرايز وأوجه شاسيهات ومأخذ كهربائية ) 

قوابس ومقابس( وعلب توصيل ومستلزماتها لستخدامات النارة والقوى والتصالت والصوت والصورة وانتاج 

وتطوير وتشغيل النظم المدمجة والبرمجيات وقواعد البيانات بمختلف انواعها والتدريب عليها وتصميم وانتاج 

برامج وانظمة الحاسبات اللية وتطبيقاتها بمختلف انواعها وتشغيلها والتدريب عليها والقيام بكافة اعمال المقاولت 

المرتبطة بنشاط الشركة والدخول في المناقصات والتوريدات والتركيبات والشراف على بدء التشغيل لمنتجاتها 

وغيرها من المنتجات بما فيها اجهزة الحاسب اللى وانظمة التحكم وانظمة الطاقة الجديدة والمتجددة ونظم ترشيد 

استهلك الطاقة واحلل وتجديد المعدات والمحطات وتوفير قطع الغيار اللزمة لها مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها والتي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلحقاها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

418 - بامبول لتجاره الجمله والتجزئه شركة سبق قيدها برقم     134840 قيدت فى 05-05-2019 برقم ايداع    

19679 وفى تاريخ  25-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه . تجارة الجمله والتجزئه باحدى 

المناطق النائيه او المجتمعات العمرانيه الجديده . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزه . الطباعه على 

الملبس الجاهزه . وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه , وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمه لممارسة هذه النشطه . ويجوز للشركه ان تشترك بأي 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 فيها 

او تشتريها او تلحقها بما ذلك طبقا لحكام القانون.

419 - المجموعه الدوليه للتجاره والمقاولت شركة سبق قيدها برقم     19465 قيدت فى 04-07-2006 برقم 

ايداع    9822 وفى تاريخ  26-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو المقاولت والتجارة 

العامة والتوريدات العمومية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص  

اللزمة لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك  بأى وجه من الوجوه مع الشركات  

وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر وفى الخارج كما يجوز 

لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك  طبقا   لحكام القانون  ولئحته التنفيذية .

420 - محمد عبد الحميد اسماعيل خليفه وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     38756 قيدت فى 2009-05-17 

برقم ايداع    9818 وفى تاريخ  26-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : الشطة داخل قانون 

72قامة وتشغيل مصنع لقص و تجهيز ورق جراند الحساب الغير وقص و تجهيز ورق طباعة أبيض لحساب الغير 

أنشطة خارج قانون 72 التصدير بوجه عام. مع مراعاة أحكام القوانين والسوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها مع المراد حمابات مالية و مركز مالي مستقر للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار .
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421 - شركة اجرى كابيتال للصناعة والتجارة شركة سبق قيدها برقم     49437 قيدت فى 08-12-2010 برقم 

ايداع    26740 وفى تاريخ  26-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : إقامة و تشغيل مصنع 

لتصنيع . موبيليات خشبية متنوعة . التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا  . الستيراد و التصدير و 

التوكيلت التجارية . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها 

أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.

422 - حسام عبد الكريم يحيى زهرة وشركاه شركة سبق قيدها برقم     63899 قيدت فى 06-02-2013 برقم 

ايداع    2834 وفى تاريخ  26-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة: 1ـ أقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع التريكو وأقمشة التريكو والنترلوك والملبس الجاهزة الداخلية والخارجية رجالى وحريمى وأولدى وبناتى 

بكافة أشكالهم وتطريزهم والطباعة عليهم. 2ـ التصدير في كل ما هو مسموح به قانونا.3ـ تجارة الجملة والتجزئة 

للملبس الداخلية والخارجية بكافة أنواعها بالمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية. ـ تلتزم الشركة بمراعاة 

القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. مع أفراد حسابات مستقلة ومركز مالى خاص لكل نشاط 

على حدة مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السرية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها.

424 - اندماج شركة ستراتا لعمال الساسات  Strata  Foundations   ش0م0م  ) مندمجة ( فى شركة 

ستراتا لنظمة التربةStrata Soil Systems ) Sssco( ش.م.م  ) دامجة ( شركة سبق قيدها برقم     

80063 قيدت فى 09-02-2015 برقم ايداع    3440 وفى تاريخ  26-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح 

- مقاولت اعمال هندسة التربة   - تقديم الستشارات الهندسية فى مجال اعمال التربة   غرض الشركة هو :

- اعداد دراسات الجدوى و القيام باعمال  - تقديم الستشارات واعداد الدراسات الفنية والهندسية للمشروعات   

- تجارة وتوريد وتوزيع المنتجات الخرسانية  - اعداد التصميمات و التخطيط الهندسى    التقييم و التثمين  

والسفلتية والراتنجية واسلك التسليح و المواد المحجرية ومواد النشاءات المعدنية ولوازمها وبصفة عامة جميع 

- مقاولت اعمال النشاءات  الخامات و المنتجات المرتبطة باعمال النشاءات والطرق واعمال تسليح التربة   

- دراسة وتنفيذ كل ما يختص باعمال الطرق والكبارى والسكك الحديدية و المطارات و  المعدنية وتسليح التربة  

- الستيراد و التصدير بصفة عامة و التوكيلت  مهابط الطائرات و النفاق و جميع العمال المرتبطة بها   

- تصميم و تصنيع اللت و  - التجارة العامة فى كل ما هو مسموح به قانونا  .   التجارية و التوريدات العمومية  

المعدات الصناعية و خطوط النتاج بما في ذلك تصميم و تصنيع محطات الخلط الخرسانية والسفلتية و المكابس و 

القوالب و السطمبات.تصنيع منتجات اللدائن و الراتنجات وكذلك الشبك والسيور من منتجات البولي بروبيلين ذو 

كثافات مختلفة ومن البوليستر و البوليستر المغلف والشبك المعدني المستخدم في السواروجميع منتجات تسليح 

- اعمال المبانى ) متكاملة ( أعمال الشغال العامة  التربة وسند الجوانب ومنتجات تبطين الترع والقنوات   

 - ومحطات الرى والعمال البحرية والنهرية والتكريك .اعمال تكميلية تخصصية .تنفيذ كافة اعمال الساسات   

تنفيذ كافة اعمال الساسات الميكانيكية من خوازيق وحوائط لوحية وشدادات ارضية وخوازيق ابرية وحقن تربة  

- تنفيذ كافة اعمال سند جوانب الحفر وهندسة الساسات .تقديم الستشارات الهندسية فى مجال الساسات 

- المقاولت العمومية و التوريدات العامة    تلتزم الشركة باحكام القانون 120 لسنة 1982 و القانون  والتربة   

رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستورديين وتنظيم اعمال الوكالة التجرية , ول ينشيء تأسيس الشركة أى 

حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل 

يخل باحكام القواتين المنظمة لهذا الغرض .  مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح والقرارات السارية بشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى أو فى 

الخارج . كما يجوز لها تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية.
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425 - ليجسى للستثمار العقارى شركة سبق قيدها برقم     86564 قيدت فى 29-09-2015 برقم ايداع    

27158 وفى تاريخ  26-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : شراء وبيع وتاجير وامتلك 

الراضي بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد اقامة المنشآت عليها 

واقامة المباني والوحدات السكنية والتجارية والدارية والترفيهية لتمليكها او تاجيرها او ادارتها او استغللها 

لحسابها او لحساب الغير . تجهيز الراضي بمرافق البنية الساسية )مياه / صرف صحي / كهرباء / طرق ( 

واستغللها بالتملك او اليجار وتنسيق الحدائق والطرق والميادين . الستثمار والتسويق العقاري . المقاولت العامة 

والمتخصصة والمتكاملة ورصف الطرق واقامة الكباري . اقامة وتشغيل وادارة وصيانة محطات الصرف الصحي 

او الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلتها

426 - مكه البركه للمقاولت )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     96392 قيدت فى 22-08-2016 برقم ايداع    

26066 وفى تاريخ  26-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :  المقاولت العامة و 

المتخصصة و المتكاملة /التوريدات العمومية /تجارة جميع انواع المواد المحجرية و الملحات مع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة   ويجوز للشركة 

أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو 

التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو 

تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

427 - الخليفة للنشاءات  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     101260 قيدت فى 19-01-2017 برقم ايداع    

2524 وفى تاريخ  26-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 1_ المقاولت العامة 

والمتخصصة والمتكاملة 2_ التوريدات العمومية 3_ التوكيلت التجارية 4_ شراء وبيع وتاجير وامتلك العقارات 

والراضي بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بيعها بحالتها او بعد اقامة 

المبانى والوحدات السكنية والتجارية والدارية والترفيهية لتمليكها او تاجيرهااو ادارتها او استغللها لحسابها او 

لحساب الغير 5_ تجهيز الراضي بمرافق البنية الساسية ) مياة  / صرف صحي / كهرباء / طرق ( واستغللها 

بالتمليك او اليجار وتنسيق الحدائق والطرق والميادين 6_ ادارة المشروعات ) فيما عدا الفندقية ( 7_ اقامة 

وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية بمستوى ليقل عن ثلث نجوم 

والنشطة المكملة او المرتبطة بها من خدمية وترفيهية ورياضة وتجارية وثقافية وال يزيد اجمالى مساحة الوحدات 

المباعة منها عن عدد نصف اجمالى المساحات المبنية من الطاقة اليوالية للمشروع مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارت السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة ان تكون 

مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزوال اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها 

على تحقيق فى مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون ولئحته التنفيذية

428 - احمد سامى صبحى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     108465 قيدت فى 08-08-2017 برقم ايداع    

28300 وفى تاريخ  26-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : الستثمار العقاري بالمدن 

والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء مع 

مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 

2008 /المقاولت العامه /التوريدات العمومية /محطة خرسانه جاهزة مع اللتزام بافراد حسابات مستقله ومركز 

مالي مستقل لكل نشاط علي حدة مع مراعاة القواني واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها
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429 - الشركة الدولية للحلول الهندسية وانظمة التحكم U.SAFE SYSTEMS شركة سبق قيدها برقم     

113811 قيدت فى 10-12-2017 برقم ايداع    48517 وفى تاريخ  26-02-2023    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة هوالمقاولت العامة /التوريدات العمومية /التصدير والتوكيلت التجارية./تركيب وتوريد 

انظمة التحكم /رفع مساحي /استشارات ادارية  وتدريب /توريد وتركيب اجهزة انذار حريق./توريد وتركيب معدات 

اطفاء حريق /تلتزم الشركة  باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982  في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية , ول 

ينشي تاسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها البعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصة  وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  مع مراعاة ما ورد بقرار وزارة الدفاع 

والنتاج الحربي رقم 64 لسنة 2003  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة  ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر  او في 

الخارج , كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة 

التنفيذية .

430 - أجرى براند لتجارة وتوزيع السمدة شركة سبق قيدها برقم     118861 قيدت فى 18-03-2018 برقم 

ايداع    13025 وفى تاريخ  26-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح: ـ تصنيع 

السمدة والمبيدات الكيماوية بجميع انواعها والمخصبات الزراعية بجميع انواعها و العلف واضافاتها 

والمستلزمات البيطرية لدى الغير  ـ تجارة وتوزيع السمدة والمبيدات الكيماوية بجميع انواعها والمخصبات 

الزراعية بجميع انواعها والتقاوى والبذور والحبوب الزراعية  - تجارة وتوزيع وتاجير اللت الزراعية )فيما عدا 

التاجير التمويلى ( - تجارة وتوزيع معدات وادوات الرى وقطع الغيار الخاصة بها   ـ تجارة وتوزيع العلف 

واضافاتها والمستلزمات البيطرية - تجارة وتوزيع شتلت الخضروالفاكهة بجميع انواعها  - ادارة وتاجير مزارع 

الخضر والفاكهة   ـ استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع   ـ استزراع 

الراضى المستصلحة )اقل من عشرين الف فدان (   فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 

لسنة 2007 ومراعاه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008   مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .

432 - أرينا للستشارات والتوريدات شركة سبق قيدها برقم     136065 قيدت فى 10-06-2019 برقم ايداع    

23965 وفى تاريخ  26-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : تقديم الستشارات التسويقية 

والتجارية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال 

والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية وأنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها في المادة )27( من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية . إعداد دراسات الجدوي 

للمشروعات . التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية . الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجارية . تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن 

سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية , ول ينشئ تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها إل بعد 

الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين لهذا الغرض 

. استصلح وتجهيز الراضي والمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة . 

إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافيتريات . المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة .  الستثمار والتطوير 

والتسويق العقاري . مقاولت أعمال الديكور والتشطيبات واللند سكيب . شراء وبيع وتقسيم الراضي . إقامة 

وتشكيل وتجهيز المحلت التجارية والمراكز التجارية . الدعايا والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة 

والمرئية . تجهيز قاعات الجتماعات من إضائة وميكروفونات وشاشات العرض . توريد المستلزمات والمستلزمات 

والجهزة الطبية والدوية البشرية والبيطرية والمكملت الغذائية والزيوت والنباتات الطبيعية والطبية والعطرية . 

توريد المنظفات الصناعية . التعدين . أنظمة الشبكات.
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433 - ذا ايجنسى لتنظيم المؤتمرات والمعارض The Agency شركة سبق قيدها برقم     139192 قيدت فى 

04-09-2019 برقم ايداع    36470 وفى تاريخ  26-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو 

: ـ اقامة و تنظيم المعارض و المؤتمرات ) بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض علي حدة ( ـ التسويق 

للمنتجات بكافة انواعها  ـ  اقامة تشغيل و ادارة و تملك و تجهيز المطاعم و الكافيتريات و الكافيهات السياحية الثابتة 

- توريد وتركيب الثاث المكتبي الجهزة المنزلية و المكتبية . 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 بهاو ذلك طبقا لحكام القانون .

434 - فريندز للتسويق السياحى شركة سبق قيدها برقم     142204 قيدت فى 11-11-2019 برقم ايداع    

47576 وفى تاريخ  26-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : الدارة والتسويق السياحى 

للفنادق والموتيلت والشقق الفندقيه والقرى السياحيه مع مراعاة القرار الوازارى رقم 300 لسنة 2012 بشأن 

شركات الداره الفندقيه ووفقا لما ورد بموافقة اجراءات الترخيص بها / القيام باعمال النقل البرى الجماعى للركاب 

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

435 - البناء الجديد المصرى للنشاءات LES NOVEAUX BATISSEURS EGYPTE شركة سبق 

قيدها برقم     146459 قيدت فى 05-02-2020 برقم ايداع    5583 وفى تاريخ  26-02-2023    تم تعديل 

التسويق العقاري.  • المقاولت العامة و المتخصصة و المتكاملة.  • النشاط ليصبح غرض الشركة هو:  •

التوكيلت التجارية.  - تلتزم  التجارة العامة والتوزيع في ما هو مسموح به قانونيا / التوريدات العمومية.  •

الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية, ول ينشأ تأسيس الشركة أي 

حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل 

التصدير   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و  يخل بإحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  •

القرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.   و يجوز للشركة ان تشترك بأي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في 

مصر أو في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.
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436 - الحفناوي للتطوير والبناء شركة سبق قيدها برقم     150782 قيدت فى 09-07-2020 برقم ايداع    

20329 وفى تاريخ  26-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه :التسويق والستثمار العقاري  / 

شراء وبيع وتاجير واقامه الوحدات الداريه والسكنيه والفندقيه /شراء بيع وتقسيم الرضي   شراء وبيع وتقسيم 

الراضي بغرض البناء عليها ومدها بالمرافق الساسيه ) كهرباء   مياه   صرف (/اعداد دراسات الجدوي 

للمشروعات   انشطه البناء للسكان العائلي والداري والتجاري  / تقديم الستشارات ) فيما عدا ما يتعلق باسواق 

الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونيه والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقيم بمناسبه زياده راس المال 

والستحواذ وكذا الستشارات الماليه عن الوراق الماليه النشطة الشركات العامله في مجال الوراق الماليه  

المنصوص عليها في الماده 27من قانون سوق راس المال ولئحته التنفذيه  / المقاولت العامه والمتخصصه 

والمتكامله   اداره المشروعات عدا الداره الفندقيه  اعداد التصميمات الهندسية/ الشراف علي تنفيذ المشروعات  

السكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خاليه لغراض السكن غير الداري بشرط ال يقل عدد الوحدات عن خمسين 

وحده سكنيه سواء اقيمت في شكل بناء واحد او عدة ابنيه مع مراعاه ما ورد  بقراررئيس الوزراء رقم 350لسنه 

2007مراعاه قرار رئيس الجمهوريه مصر العربيه رقم 356  لسنه 2008  شراء وبيع وتاجير وامتلك الراضي 

بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد اقامه المنشاءات عليها واقامه 

المباني والواحدات السكنيه والتجاريه والداريه والترفيهيه لتمليكها او تاجيرها او ادارتها او استغللها لحسابها او 

حساب الغير   تجهيز الراضي بمرافق البنيه الساسيه )مياه /صرف صحي / كهرباء/ تليفونات / طرق ( 

واستغللها بالتمليك او اليجار وتنسيق الحدائق والطرق والميادين   تقيم الصول العقاريه /التوريدات العموميه    

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسيه التي تجعلها قابله للستزراع  / استزراع الراضي المستصلحه 

والستثمار الزراعي /التطوير العقاري بغرض البيع والشراء وتاجير وامتلك الراضي  بهدف تقسيمها وتخطيطها 

ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعيها بحالتها او بعد اقامه المنشأت عليها واقامه المباني والوحدات السكنيه 

والتجاريه والداريه والترفيهيه لتملكها او تاجيرها او ادارتها او استغللها لحسابها او لحساب الغيريجوز للشركه ان 

تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبية 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 وللوائح والقرارات الساريه وعلي 

الشركه الحصول علي كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح 

والقرارات الساريه   وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج   كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

437 - ابيتيتو تكنولوجيز                APPETITO TECHNOLOGIES ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     

162579 قيدت فى 01-03-2021 برقم ايداع    9889 وفى تاريخ  26-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح   

التجارة الكترونية عبر النترنت.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانون ا.  التوريدات العمومية.   تعبئة 

وتغليف المواد الغذائية لدى الغير.   إقامة وتشغيل وإدارة المخازن والمستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة.    

إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.   الدعاية والعلن بكافة الوسائل 

المسموعة والمقروءة والمرئية.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة للمارسة هذه النشطة. ويجور 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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438 - فلش ليد للسوفت وير Flash Lead Software شركة سبق قيدها برقم     170556 قيدت فى 

16-08-2021 برقم ايداع    37056 وفى تاريخ  26-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

صناعه تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشملة من انشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز 

البيانات وانشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي / اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات 

وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها / اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات 

ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها / انتاج المحتوي اللكتروني بصورة مختلفة من صوت 

وصورة وبيانات / ادخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية / اعمال التوصيف والتصميم والتطوير 

لنظم الحاسبات بمختلف انوعها / انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها / اعمال التوصيف 

والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات / تنفيذ وادارة شبكات ونقل وتداول البيانات / التصالت وخدمات 

النترنت / المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج 

والرسوم الصناعية / اقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول 

علي ترخيص من الجهات المعنية / اقامة او ادارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية 

والقمار الصناعية بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتلفزيون / مشروعات 

البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والسئشعار عن بعد ومشروعات 

التكنولوجيا الحديثة / انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات / انشاء وادارة 

مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها / حاضنات العمال 

التكنولوجية ودعم ريادة العمال / النشطة المتعلقة بتحويل المحتوي التقليدي من صوت وصورة وبيانات الي 

محتوي رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوي العلمي والثقافي والفني / التسويق اللكتوني عبر النترنت / التوريدات 

العمومية / كول سنتر وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة للممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي وجة من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها والتي قد تعونها علي تحقق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

439 - محمد مرسى محمد مرسى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     171231 قيدت فى 25-08-2021 برقم 

ايداع    39231 وفى تاريخ  26-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الدوات المنزلية من اللومنيوم . اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن . الستيراد والتصدير .   

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه , وعلى الشركه الحصول على كافة التراخيص اللزمه 

لمباشرة نشاطها . مع افراد حسابات ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة .

440 - ابناء عطيه نصيف لصناعة الملبس الجاهزة شركة سبق قيدها برقم     179540 قيدت فى 

13-01-2022 برقم ايداع    2280 وفى تاريخ  26-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 : اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة بكافة انواعها . تجارة الجملة 

والتجزئة بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه 

جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاه 

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 . أنشطة خارج  قانون 72 لسنة 2017 : التوريدات 

العمومية . التصدير . مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالى مستقلة للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي 

حالة عدم اللتزام 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 . وذلك دون الخلل 

باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز 

للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها 

علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون .
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441 - مي شمردن ليميتد Mai Shamardan Limited )MS Ltd( شركة سبق قيدها برقم     193139 

قيدت فى 14-09-2022 برقم ايداع    58862 وفى تاريخ  26-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة : تقديم الستشارات الماليه والتسويقيه والقتصاديه وفى مجال حوكمه الشركات ومجال تنميه الموارد 

البشريه)فيما عدا الستشارات القانونيه والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده راس المال 

والستحواذ وكذا الستشارات الماليه عن الوراق الماليه لنشطه الشركات العامله فى مجال الوراق الماليه 

المنصوص عليها فى الماده 27من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذيه( . التصدير والتوكيلت التجاريه . 

تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية, ول ينشئ تأسيس 

الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ليخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . التوريدات العمومية . التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح قانونا . إعداد دراسات الجدوى للمشروعات . تصنيع مستحضرات التجميل بكافة أنواعها لدى الغير . وذلك 

دون الخلل بأحكام القانون واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لمباشرة هذه 

النشطة . ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها 

أوالتي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أوتشتريها أوتلحقها بها 

وذلك طبقا  لحكام القانون.

442 - ثري سايدز للعمال الهندسية  3sides شركة سبق قيدها برقم     199312 قيدت فى 2022-12-19 

برقم ايداع    86504 وفى تاريخ  26-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : تقديم الستشارات 

الهندسية )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقه 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 العامه فيما هو مسموح به 

قانونا   التوريدات العمومية  / المقاولت العامه  / التسويق العقاري  / الشراف علي تنفيذ المشروعات   اعداد 

التصميمات الهندسية /التصدير/إعداد الدورات التدريبية /التوكيلت التجارية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات الساريه , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .   ويجوز للشركة أن 

تشترك  بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقآ لحكام القانون

443 - قنا المحدودة للخدمات اللوجستية Qena Logistics Services LTD شركة سبق قيدها برقم     

200257 قيدت فى 03-01-2023 برقم ايداع    759 وفى تاريخ  26-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح 

غرض الشركة هو: التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة اللحوم بكافة انواعها 

والسماك التوريدات العمومية . تقديم الخدمات اللوجستية من الشحن البحرى والجوى والتفريع للبضائع والنقل 

البحري للبضائع والتوكيلت الملحية والتخليص الجمركي. والتصدير.  - 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.   - 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.  - و الوساطة التجارية.  - 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 أو التي قد تعاونها على تحقيق عرضها في مصر أو في 

الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .
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444 - شركة انتاج زيوت التزييت الصناعيه الخاصه)اسلوب( شركة سبق قيدها برقم     20505 قيدت فى 

14-09-2006 برقم ايداع    14489 وفى تاريخ  27-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :- 

تحويل المواد والخامات الزيتية المعدنية والتخليقية الكيماوية و البتروكيماوية وتغيير هيئتها بمزجها وخلطها  

ومعالجتها وتعبئتها وتصنيع وإنتاج الزيوت الساسية والصناعية التخليقية والشبه تخليقيه والمعدنية المتخصصة  

ومركباتها وفصل الزيوت ومعالجة مشتاقتها  , الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية . تلتزم الشركة  بأحكام 

القانون رقم 120 لسنة 1982 و القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين و  تنظيم أعمال الوكالة 

التجارية و ل ينشأ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على  التراخيص اللزمة لمزاولة 

غرضها من الجهات المختصة و بما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض ./تصنيع و خلط و تعبئة الزيوت 

و الشحومات ./ تصنيع كل ما سبق لدى الغير, و للغير مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهة  بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في 

مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو  تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون ولئحته التنفيذية

445 - شركة الزيوت الصناعية المتخصصة )اسلوب (ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     20505 قيدت فى 

14-09-2006 برقم ايداع    14489 وفى تاريخ  27-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :- 

تحويل المواد والخامات الزيتية المعدنية والتخليقية الكيماوية و البتروكيماوية وتغيير هيئتها بمزجها وخلطها  

ومعالجتها وتعبئتها وتصنيع وإنتاج الزيوت الساسية والصناعية التخليقية والشبه تخليقيه والمعدنية المتخصصة  

ومركباتها وفصل الزيوت ومعالجة مشتاقتها  , الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية . تلتزم الشركة  بأحكام 

القانون رقم 120 لسنة 1982 و القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين و  تنظيم أعمال الوكالة 

التجارية و ل ينشأ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على  التراخيص اللزمة لمزاولة 

غرضها من الجهات المختصة و بما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض ./تصنيع و خلط و تعبئة الزيوت 

و الشحومات ./ تصنيع كل ما سبق لدى الغير, و للغير مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهة  بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في 

مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو  تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون ولئحته التنفيذية

446 - محمد مهند محمد سمير الفندى و شركاه شركة سبق قيدها برقم     29942 قيدت فى 27-01-2008 برقم 

ايداع    1685 وفى تاريخ  27-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع وانتاج كافه المنتجات البلستيكية بجميع أنواعها والتصدير طباعة وصناعة المنتجات الورقية وتصنيع 

الشمع البلستيكى من اللدائن مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها
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447 - الشركه المصريه للعلف والزيوت والصابون شركة سبق قيدها برقم     40391 قيدت فى 

26-08-2003 برقم ايداع    1387 وفى تاريخ  27-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح  نشاط الشركة : 

أنشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 : اقامة مصنع وتشغيل لتصنيع زيت طعام مكرر ) زيت بذرة 

القطن( / كسب بذرة قطن )مستخلص( / صابون خام)سوب ستوك( / زيت طعام مكرر ) صويا( / كسب صويا / 

النتاج الحيوانى والداجنى ومنة : تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او 

التسمين او اللحوم / تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض 

او التسمين او اللحوم / استصلح واستزراع الراضى البور والصحراوية ومنها : استصلح وتجهيز الراضى 

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع / استزراع الراضى المستصلحة ويشترط في الحالتين ان تكون 

الراضى مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثة في الستزراع وليس الرى 

بطريق الغمر / تجارة الجملة والتجزئة للعلف __ أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 : التشغيل 

والتصنيع لحساب الشركة ولحساب الغير تلتزم الشركة بافراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة تلتزم الشركة بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى خاص بكل نشاط على حدة

450 - اكستروكوت 21 لسحب قطاعات اللومنيوم شركة سبق قيدها برقم     74056 قيدت فى 2014-05-22 

برقم ايداع    12374 وفى تاريخ  27-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اقامة وتشغيل مصنع لنتاج قطاعات 

اللومنيوم مدهونة ومعالجة ودهان وتلوين قطاعات اللومنيوم وصناعة مستلزمات النتاج المكملة والمغذية لهذا 

النشاط مثال          ) بودرة الكتروستاتيك – بودرة إينامل – إكسسوارات قوالب – مواد تغليف بلستيكية ( وكافة 

الصناعات التى تدخل فيها اللومنيوم كالبواب والشبابيك والمطابخ والواجهات وأعمال إدارة التنفيذ للمشروعات 

الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على أختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع .   مع 

مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة 

بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة 

أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

451 - الفريده للثروه الداجنه شركة سبق قيدها برقم     84464 قيدت فى 05-07-2015 برقم ايداع    19084 

وفى تاريخ  27-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :تجاره وتوزيع جميع انواع العلف 

واضافات وخامات العلف والدوية البيطرية والسمدة واللقاحات والمطهرات والمبيدات الزراعية .  تربية جميع 

انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين واللحوم /تربية جميع انواع الدواجن والطيور 

سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ اوانتاج البيض او التسمين او اللحوم  / استصلح وتجهيز الراضى 

بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع.  استزراع الراضى المستصلحة وبشرط فى هاتين الحالتين ان 

تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ,وان تستخدم طرق الرى الحديثة وليس الرى بطريق 

الغمر ) اكثر من الف فدان واقل من عشرين الف فدان (فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 ومرعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008   التصنيع لدى الغير /

التصدير والتوكيلت التجاريه   تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 فى شأن تنظيم اعمال الوكاله 

التجاريه . ولينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة 

غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  مع مراعاة أحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة.  ويجوز للشركة ان تكون 

لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبية 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.
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SYSTEMS AND INTEGRTED SOLUTIONS  452 - استشاريين النظم و الحلول المتكاملة

CONSULTANTS شركة سبق قيدها برقم     86318 قيدت فى 16-09-2015 برقم ايداع    26285 وفى 

تاريخ  27-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :التصدير والتوكيلت التجارية/تقديم 

الستشارات ) فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات 

المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة 

الشركات العاملة في مجال الوراق الماليةالمنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته 

التنفيذية/التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلي الخص السيارات/المقاولت العامة و 

المتخصصة/ادارة المشروعات عدا الدارة الفندقية/التوريدات العموميةمع مراعاة القرار الوزاري رقم 30 

لسنة2012بشان شرکا الوان الفندقية الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة في شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية , 

ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق مني مزاولة غرضها إل بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولةغرضها 

من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض , مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات الساريةوبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة , ويجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها 

علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لهاان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية

453 - ايجيكواليتي للتجارة شركة سبق قيدها برقم     99727 قيدت فى 06-12-2016 برقم ايداع    39306 

وفى تاريخ  27-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا وعلى الخص تجارة السلع المعمرة والمواد الغذائية ومسنلزمات انتاجها على اختلف  انواعها/ تصنيع المواد 

الغذائية لدى الغير /الستراد والتصدير والتوكيلت التجارية /التوريدات العمومية /اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة 

وتغليف المواد الغذائية /تملك وتاجير وادارة وتشغيل المساحات الدارية المشتركة والمنفصلة لتقديم الخدمات 

والستشارات للنشطة   الستثمارية والجتماعية والتوعية بالنشطة التنموية   ) فيما عدا الستشارات القانونية 

والستشارات والدرسات 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 

سوق راس المال ولئحته التنفيذية (تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 

1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية   ولينشئ تاسيس الشركة اى حق فى مزاولة 

غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل باحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض .  مع مراعات احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى 

الخارج   كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة 

التنفذية

454 - بروستب Pro Step شركة سبق قيدها برقم     101908 قيدت فى 07-02-2017 برقم ايداع    4793 

وفى تاريخ  27-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : مركز اعداد وتنمية وتدريب الموارد 

البشرية تقديم الستشارات فى كافة المجالت ) فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية 

والستسمار والدراسات المتعلقة بالتقيم بمناسبة زيادة راس المال والستحواز وكذا الستشارات المالية عن الوراق 

المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق المال 

ولئحته التنفيذية (  تاجير كافة معدات النتاج الفنى وبيعها )فيما عدا التاجير التمويلى (  اعداد وتجهيز 

استوديوهات التصوير وتاجيرها واماكن التصوير التصوير ودور العرض ) كل ما سبق فيما عدا تملك استوديوهات 

البث الذاعى(  اقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص الزمة لكل 

معرض على حده
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455 - ايلك جروب للمقاولت العامة ilac group شركة سبق قيدها برقم     117829 قيدت فى 

28-02-2018 برقم ايداع    9841 وفى تاريخ  27-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

المقاولت العامة . خدمات واستشارات هندسية . حاضنة اعمال

456 - عبد المتين شاكر المسموم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     122422 قيدت فى 26-06-2018 برقم 

ايداع    27588 وفى تاريخ  27-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الملبس الجاهزة وإقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة العطور ومستحضرات التجميل مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

459 - نيو ماستر للمن والحراسة ونقل الموال شركة سبق قيدها برقم     131063 قيدت فى 2019-02-06 

برقم ايداع    5591 وفى تاريخ  27-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : تقديم خدمات حراسة 

للمنشآت من الداخل فقط / نقل الموال / خدمات التتبع اللي والتصالت وتكنولوجيا المعلومات / اقامة وتشغيل 

مركز لعداد وتدريب تنمية الموارد البشرية تلتزم الشركة بالحصول على الترخيص اللزم من قطاع المن العام 

وفقا  للقانون رقم 86 لسنة 2015 بشأن شركات المن ونقل الموال 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 اعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى 

مصر أو فى الخارج كما يجوز لها تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون

457 - المان للتصميمات الهندسية وإدارة المشروعات شركة سبق قيدها برقم     124978 قيدت فى 

12-09-2018 برقم ايداع    38225 وفى تاريخ  27-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

1_ تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس 

المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق 

المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحتة التنفيذية( 2_ إعداد التصميمات والرسومات 

الهندسية 3_ تقديم خدمات المعايره والقيام بكافة أعمال ضبط ومراقبة وتوكيد الجودة وما يتعلق بها فى جميع 

المجالت والتخصصات ولكافة الجهات والهيئات والشركات والفراد 4_ إدارة المشروعات مع مراعاة القرار 

الوزارى رقم 300 لسنة 2012م بشأن شركات الدارة الفندقية ووفقا لما ورد بموافقة واجراءات الترخيص بها 5_ 

التصدير والتوكيلت التجارية وتلتزم الشركة بأحكام القانون 120 لسنة 1982م والقانون 121 لسنة 1982م فى 

شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشئ تاسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا 

الغرض 6_ التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا والتوريدات العمومية 7_ إدارة وتشغيل المطاعم 

الثابتة والكافيتريات 8_ إدارة وتشغيل وتأجير الفنادق )الثابتة( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى 

السياحية والنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهيه أو رياضية أو تجارية أو ثقافية وتجهيز 

المنشآت الخاصة بها فيما عدا التأجير التمويلى 9_ تقديم خدمات النظافة للمبانى والمنشات 10_ إستصلح وتجهيز 

الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضى المستصلحة ويشترط فى هاتين 

الحالتين ان تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثة فى 

الستزراع وليس بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007م  وقرار 

رئيس الجمهورية 356 لسنة 2008م وذلك كله دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه أو يكون لها 

مصلحة مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق أغراضها فى مصر 

أو الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى شركة أخرى أو معها أو تلحقها بها أو تشتريها أو تتحول الى شركة من طبيعة 

أخرى وذلك كله وفقا  لحكام القانون
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458 - اي اس بي بانل لتصنيع غرف التبريد E.S.B PANEL شركة سبق قيدها برقم     129945 قيدت فى 

10-01-2019 برقم ايداع    1459 وفى تاريخ  27-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثلجات وغرف التبريد والتجميد وصناديق السيارات المبردة وتصنيع السندوتش 

بانل المعزول  وانظمة العزل الحراري وجميع مستقات صناعة الفوم /التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا/التوريدات العمومية/ المقاولت العامة  إدارة المشروعات الهندسيةمع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 

2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها/ الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان 

سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا 

الغرض ادارة و تشغيل المحلت التجاريةبكافة انواعها الستثمار العقارى و يشمل ذلك شراء و بيع و تقسيم 

الراضى بغرض البناء عليها و مدها بالمرافق الساسية) كهرباء – مياه –صرف ( بيع و توريد تجهيزات المطابخ 

الفندقية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها.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

460 - سانتانا لدارة الفنادق  Santana Hotel Management شركة سبق قيدها برقم     146456 قيدت 

فى 05-02-2020 برقم ايداع    5580 وفى تاريخ  27-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

نشاط داخل قانون 72 : تجارة الجمله والتجزئه بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديدة والمناطق خارج 

الوادي القديم / اقامة وتشغيل وادارة 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 اليوائية للمشروع __ نشاط خارج قانون 72 : ادارة وتنظيم الحفلت والمؤتمرات مع اللتزام بافراد 

حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان 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 فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

461 - بيان مصر لتوريد وتوزيع المواد الكيماوية شركة سبق قيدها برقم     163856 قيدت فى 2021-03-23 

برقم ايداع    13956 وفى تاريخ  27-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : توريد وتوزيع 

التصنيع والتعبئة لدى الغير للمواد الكيميائيه / التوريدات العمومية / التصنيع والتعبئة لدى الغير وذلك دون الخلل 

بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز 

للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  

لحكام القانون
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462 - لونورى لدارة المطاعم 

L`ONORE شركة سبق قيدها برقم     164111 قيدت فى 29-03-2021 برقم ايداع    14741 وفى تاريخ  

27-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريا الثابته 

السياحيه والغير السياحيه لتقديم جميع انواع المشروبات )عدا الكحوليه( وتقديم جميع انواع الماكولت والتيك اواي 

/ التجاره العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلي الخص تجارة الدوية والمستلزمات الطبيه / التوريدات 

العموميه / استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز( / تقديم خدمات الضيافة ) الكاترينج( / ادارة المراكز التجارية )

المولت( وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه من الشركات وغيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية

463 - كي آرابيا للتجارة اللكترونية 

Key Arabia for E-Commerce شركة سبق قيدها برقم     166790 قيدت فى 01-06-2021 برقم 

ايداع    24310 وفى تاريخ  27-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التجاره العامه والتوزيع 

فيما هو مسموح به /التسويق اللكتروني عبر النترنت /التجاره اللكترونية عبر النترنت /اقامه وتنظيم المعارض 

)عدا السياحيه( والموتمرات والحفلت العامه )بشرط استصدار التراخيص اللزمه لكل معرض علي حده(وذلك 

دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه 

النشطة ويجوز للشركه ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او 

التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون   ا

470 - كيميفارم للصناعات الدوائية ) كيميفارم ( شركة سبق قيدها برقم     2780 قيدت فى 29-11-1999 برقم 

ايداع    1053 وفى تاريخ  28-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . اقامة وتشغيل مصنع 

لصناعة الدوية والمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية ومستلزمات المستشفيات ومستحضرات التجميل 

ومستحضرات الصابون وكريمات البشرة, وانتاج المكملت الغذائية والغذية الخاصة وتسجيل كافة منتجات 

الشركة أمام الجهات المختصة, والتصدير لجميع منتجات الشركة, والتصنيع لدي الغير والقيام بأعمال الدعاية 

الطبية للغير, وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مستقلة ومنفصلة لكل نشاط على حدة.  وعلي الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها . ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج 

كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .
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464 - الكفاح للستثمار العقاري شركة سبق قيدها برقم     167748 قيدت فى 21-06-2021 برقم ايداع    

28302 وفى تاريخ  27-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو   انشطة داخل قانون الستثمار 

72 /2017 : الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى 

القديم /استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق السيسة التى تجعلها قابلة للستزراع / استزراع الراضى 

المستصلحة   ويشترط فى الحالتين ان تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح و الستزراع وان تستخدم 

طرق الرى الحديثة فى الستزراع وليس الرى بطريقة الغمر/تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج 

السللت او اللبان او التسمين او اللحوم ./تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او 

التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم / تجارة الجملة والتجزئة فى المناطق النائية و المجتمعات العمرانية 

الجديدة /إقامة وتشغيل المراكز التجارية )بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة (/إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المنتجات البلستيكية والدوات المنزلية / إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة العلف الحيواني / إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية والحاصلت الغذائية / اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف 

اللحوم ومنتجاتها /إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية والحاصلت الغذائية /إقامة وتشغيل مصنع 

إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن والمجوهرات /اقامة وتشغيل  لتصنيع وتعبئة وتغليف اليس كريم .   

إقامة وتشغيل مصنع لتكرير  الثلجات الخاصة بحفظ وتبريد وتجميد الحاصلت الزراعية والمواد الغذائية.   

وتعبئة الزيوت /إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة اللبان /إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخرسانة الجاهزة 

والنترلوك . /إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة والمفروشات /إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحذية /

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات المكتبية من ) أقلم ألوان(  /إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع النسيج /إقامة 

إقامة وتشغيل محطة لتموين  وتشغيل مصنع لتصنيع الورق والكرتون ا نشطة خارج قانون الستثمار 72/ 2017

إقامة وتشغيل وإدارة المخازن. /إقامة وتشغيل مركز لخدمة وصيانة السيارات / اقامة وتشغيل  السيارات./

الجراجات والمواقف المخصصة للسيارات .  مع افراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثماروذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة   ويجوز للشركة أن تشترك  بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في شركة 

أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك طبقا لحكام القانون

465 - أى ستيشن لتجارة اللكترونيات I STATION FOR ELECTRONICS TRADING شركة 

سبق قيدها برقم     171033 قيدت فى 23-08-2021 برقم ايداع    38633 وفى تاريخ  27-02-2023    تم 

تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : تجارة وتوزيع الجهزة اللكترونية واكسسوارات الهاتف المحمول . بيع 

وتداول الجهزة والمصنفات السمعية والسمعية البصرية . وذلك دون الخلل  باحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن 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 فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .
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466 - شركة دعم لدارة المرافق شركة سبق قيدها برقم     173695 قيدت فى 10-10-2021 برقم ايداع    

47395 وفى تاريخ  27-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو  خدمات النظافة والصيانة 

للمنشاءات والمجمعات   إدارة المرافق والخدمات  الستشارات الفنية  المقاولت العامة  الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجارية   تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شان 

سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجاية ول ينشئ تاسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد 

الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا 

الغرض   التوريدات العمومية وتوريد معدات ومستلزمات النظافة  التوريدات الزراعية للبذور والحبوب   صيانة 

وتنسيق الحدائق وتوريد المزروعات ومستلزمات الحدائق  تجارة السيارات وقطع غيارها  وذلك دون الخلل 

بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز 

للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها 

علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون .

Sunshine For Logistic And Engineering  467 - صن شاين للخدمات اللوجيستية والهندسية

Services شركة سبق قيدها برقم     173696 قيدت فى 10-10-2021 برقم ايداع    47396 وفى تاريخ  

27-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : مزاولة أشغال البريد السريع الداخلي والخارجي 

الصادر والوارد حتي وزن 50 كجم  /مزاولة أشغال البريد المجمع الداخلي حتي وزن 500 جرام./مزاولة البريد 

الدعائي المعنون والغير معنون./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 

تصميم  البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.   

وتنفيذ وإدارة مشروعات البنية الساسية للمعلومات والتصالت./أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول 

البيانات./تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات./اقامة وتشغيل وإدارة وايجار واستئجار المخازن والمستودعات 

فيما عدا مستودعات الكيماويات الخطرة./تقديم الخدمات اللوجيستية وخدمات التخليص الجمركي./تملك واستئجار 

وانشاء وتشغيل المستودعات فيما عدا الكيماويات الخطرة/ النقل البحري والجوي للبضائع. /الشحن البري والنقل 

البري للبضائع الداخلي والدولي ومتعدد الوسائط والتوصيل ونقل الطرود وتداول الحاويات ول يتم مزاولة نشاط 

النقل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين 

واستخراج التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي./تسويق المنتجات )فيما 

عدا التسويق العقاري(/التوزيع فيما هو مسموح به قانونا ./تقديم الستشارات في مجال الموارد البشرية )فيما عدا ما 

يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا 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 / إدارة المشروعات الصناعية./

المقاولت العامة/ التوريدات العمومية/ تأجير السيارات فيما عدا الليموزين./التصدير.ذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة 

أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج فيها او تشتريهااو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون.

483 - ايمان محمد عطيتو وشريكها شركة سبق قيدها برقم     157520 قيدت فى 29-11-2020 برقم ايداع    

44492 وفى تاريخ  28-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع 

وتجميع اللمبات الليد و الكشافات و السبوتات ووحدات الضاءة بكافة انواعها و مستلزمات الضاءة الكهربائية من 

البلستيك و تصنيع و تجميع البانل ليد و بورد ليد و الواح الليد SMD والدرايفر الليد و المحولت الكهربائية .
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484 - بوسطن فارما سيوتكال للتجارة والتوزيع Boston Pharmaceutical شركة سبق قيدها برقم     

159784 قيدت فى 04-01-2021 برقم ايداع    456 وفى تاريخ  28-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح 

غرض الشركة : التجارة العامة والتوزيع والتوريدات العمومية والتسويق وبيع المنتجات والمستحضرات والدوية 

والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية البشرية والبيطرية والزراعية والصحية واللقاحات 

والمصال واضافات العلف والبريمكسات بكافة أنواعهم والفيتامينات والعلف والخامات والحبوب والمطهرات 

والمنظفات والكيماويات والمبيدات والسمدة الزراعية والزيوت بأ+نواعها والعلئق الخضراء والسيلج وتوريد 

كتاكيت تسمين وبياض والماشية بكافة النواع ومستلزمات الدواجن والماشية والسماك وتنمية الثروة الحيوانية 

والداجنة و الدخول في الممارسات والمناقصات والمزايدات. الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية . مركز بيع 

وتداول أدوية أو مستحضرات بيولوجية بيطرية ) امصال ولقاحات ( واضافات العلف . تلتزم الشركة بأحكام 

القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة 

التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة 

غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  وذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز 

للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها 

علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  

لحكام القانون

MAS FACILITY MANAGEMENT 468 - ماس فاسيليتى مانج مينت اند كونتراكتينج للحلول المتكاملة

CONTRACTING &  شركة سبق قيدها برقم     173839 قيدت فى 12-10-2021 برقم ايداع    47867 

وفى تاريخ  27-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : توريد وتركيب وصيانة أجهزة التبريد 

والتكييف والتهوية وتنقية الهواء . توريد وتركيب وصيانة المصاعد والسللم المتحركة . توريد وتركيب وصيانة 

معدات نقل الطاقة الكهربائية وأجهزة التحكم والمولدات . إقامة وتنظيم المعارض )عدا السياحية( والمؤتمرات 

والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده . توريد وتركيب وصيانة المعدات 

الكهربائية والميكانيكية . توريد وتركيب وصيانة أجهزة استقبال القنوات التلفزيونية والفضائية . توريد وتركيب 

وصيانة كاميرات المراقبة وأجهزة النذار والبوابات اللكترونية ومعدات السلمة وأجهزة إطفاء الحريق .  مع 

مراعاة ما ورد بقرار وزارة الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنة 2003 . توريد وتركيب وصيانة شبكات 

التصالت الداخلية الخاصة بالمنشأت .   إقامة وتشغيل وإدارة وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية 

واللسلكية بعد الحصول على تراخيص من الجهات المعنية وفقا للقوانين المعمول بها ول يشمل ذلك الذاعة 

والتليفزيون . تقديم الستشارات )فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات 

والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية 

لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق راس المال 

ولئحته التنفيذية( . إدارة المشروعات فيما عدا الفندقية . مقاولت صيانة المباني . تقديم اعمال النظافة وتنسيق 

الحدائق واعمال اللند سكيب . التوزيع والتجارة العامة لكل ما هو مسموح به قانونا . التوريدات العمومية . تقديم 

كافة خدمات ابادة الحشرات والقوارض . مكافحة الحشرات والقوارض بمبيدات الصحة العامة . توريد وتركيب 

وصيانة الغليات بكافة انوعها . التصدير والتوكيلت التجارية . اعمال نظافة الواجهات الزجاجية و اعمال 

التشجير . تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 فى شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية , ولينشئ 

تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من لجهات 

المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها فى 

مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذية .
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469 - راشد اجانيك للمنتجات الغذائية والزراعية Rashid Oganikk شركة سبق قيدها برقم     188511 

قيدت فى 13-06-2022 برقم ايداع    37108 وفى تاريخ  27-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

إقامة وتشغيل  استصلح الراضي الزراعية.  - الشركة هو :-   أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  -

إقامة  إقامة وتشغيل مصانع لتصنيع المنتجات الغذائية.   - مصانع لتصنيع العلف بمختلف أنواعها.  -

إقامة وتشغيل المخابز السياحية.   - وتشغيل محطات لفرز وتبريد الخضروات والفواكه ومصانع لتجفيفها.  -

إقامة وتشغيل مزارع لتربية جميع أنواع الحيوانات, سواء كان لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو 

إقامة وتشغيل مزارع لتربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ  اللحوم.  -

زراعة جميع انواع المحاصيل  أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  -

إقامة وتشغيل السواق التجارية لتوزيع وتسويق المنتجات الغذائية  الزراعية, وإقامة المشروعات الزراعية   -

والزراعية والخبز السياحي وجميع مستلزمات النتاج الزراعي, والحيواني والداجني والسمكي في السوق المحلي.  

الشراف على تنفيذ المشروعات الزراعية.  مع  مزاولة نشاط التصدير لحساب النفس أو لحساب الغير.  - -

اللتزام بإفراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  وذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية, ويشترط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز 

للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

Arabian Company For Oils and  ) 471 - الشركه العربيه للزيوت ومشتقاتها ) مصافي

Derivatives - MASAFEE شركة سبق قيدها برقم     29137 قيدت فى 12-09-1995 برقم ايداع    

1861 وفى تاريخ  28-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : إقامة وتشغيل مصنع لنتاج 

مذيبات صناعية وزيوت صناعية معدنية خاصة من مشتقات البترول ومن الزيوت المعدنية المسترجعة وإنتاج 

الشموع البترولية من الشمع الخام / تجارة الجملة والتجزئة / التصنيع للغير / تجميع ونقل الزيوت المعدنية 

المرتجعة إلى الشركة لعادة تدويرها / تصنيع اللدائن والرا تنجات في أشكالها الولية / تصنيع زيوت التزييت 

والخلط والتعبئة للغير وانتاج مواد أساسية للعوازل البيتومينية مع اللتزام بأفراد حسابات مستقلة ومركز مالي 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال  شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في 

الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية

472 - اتش . بى . فولر ايجيملت H.B.FULLER EGYMELT ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     32944 

قيدت فى 12-06-2008 برقم ايداع    12772 وفى تاريخ  28-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة : انتاج مواد لصقة ومنتجات بلستيكية وتحويل الورق والتعبئة والتغليف وانتاج منتجات الثرومو بلستيك 

وانتاج الغراء البارد والساخن واستيرادها وتصديرها والتصنيع لدى الغير . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها 

مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها 

علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبفا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.
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473 - تكنو برنت لتصنيع الدوات المكتبية والطباعة وتجهيز الورق ش م م شركة سبق قيدها برقم     34368 

قيدت فى 25-08-2008 برقم ايداع    18682 وفى تاريخ  28-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح أقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات المكتبية وتجهيز الورق والطباعة والستيراد والتصدير 0   مع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة للممارسة هذه النشطة 0  ويجوز 

للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزوال أعمال شبيهه 

بأعمالها أوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة 

أوتشتريها أوتلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع التزام الشركة بإفراد حسابات مستقلة ومركز 

مالى مستقل لكل نشاط على حدى

474 - مدارس دار الهدى للغات شركة سبق قيدها برقم     46854 قيدت فى 07-07-2010 برقم ايداع    

15158 وفى تاريخ  28-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . انشاء مدارس اللغات . المستوى 

الرفيع حضانه / اعدادى / ثانوى .

475 - مدارس المراسم العالمية ش م م شركة سبق قيدها برقم     51754 قيدت فى 12-05-2011 برقم ايداع    

7705 وفى تاريخ  28-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 1_ اقامة وتشغيل وامتلك 

المدارس من مرحلة رياض الطفال وحتي الثانوي العام 2_ اقامة وامتلك مبني سكني للعاملين بالمدرسة   3_ 

جميع الخدمات التي تقدم من خلل المجال الرياضي سواء كان ذلك في صورة الدارة أو التسويق أو التشغيل أو 

ادارة اللعاب الرياضية أو انشاء الندية الخاصة أو الكاديميات أو الندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة 

او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية

482 - تغيير المظلة القانون 159 لسنة 1981 الي القانون 72 لسنة 2017 شركة سبق قيدها برقم     153007 

قيدت فى 31-08-2020 برقم ايداع    28148 وفى تاريخ  28-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة هو : انشطة خارج قانون 72 . التصدير . التوريدات العمومية .  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح 

به قانونا . التوكيلت التجارية . انشطة داخل قانون 72 :  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع خليا تبريد ورقية . اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الورقية والكرتونية . وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسه هذه النشطة.  ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او 

فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحق بها وذلك طبقا لحكام القانون.

476 - الهنا للنتاج الداجنى )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     54475 قيدت فى 16-10-2011 برقم ايداع    

19553 وفى تاريخ  28-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : تربية جميع انواع الدواجن 

والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التمسين أو اللحوم . تربية جميع انواع 

الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التمسين أو اللحوم . تجارة وتوزيع جميع انواع اعلف 

الدواجن والماشية والسماك ومستلزماتها وخامات العلف والدوية البيطرية والمصال والحقن وتجارة الكتاكيت . 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية . التوريدات العمومية .  استصلح واستزراع الراضى البور أو 

الصحراوية ومنها ) استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع – استزراع 

الراضى المستصلحة ( ويشترط فى هاتيين الحالتين أن تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع وأن تستخدم طرق الرى الحديثة فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر . 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 التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها 

بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .
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477 - الركن الشامي لتصنيع اليس كريم واللبان ومشتقاتها شركة سبق قيدها برقم     61892 قيدت فى 

18-11-2012 برقم ايداع    23838 وفى تاريخ  28-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اقامة وتشغيل 

مصنع لنتاج اليس كريم واللبان والجبان ومشتقاتها   مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحه او تشترك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات   السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون ولئحته

480 - بيرفكت سيرفيسس Perfect services ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     113348 قيدت فى 

28-11-2017 برقم ايداع    46775 وفى تاريخ  28-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . 

التجاره العامة  والتوزيع لكافه المنتجات فيما هو مسموح به قانونا . المقاولت العامه والمتخصصه والمتكامله . 

التوريدات العموميه . اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات الثابته لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا 

الكحولية( وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك اواي . استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها 

قابلة للستزراع ,واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الرضي مخصصة 

لغراض الستصلح والستزراع ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليسس الري بطريق الغمر .)في حدود الف 

فدان( فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 

لسة 2008 . ادارة وتشغيل مغسلة متحركة للسيارات )سيارة متحركة لغسيل السيارات( . التصدير والتوكيلت 

التجارية . تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 بشأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية والقانون رقم 

118 لسنة 1975 بشأن سجل المصدرين , ول ينشئ تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غراضها ال بعد الحصول 

علي التراخيص الزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانيت المنظمة لهذا الغرض . 

مع مراعات أحكام القوانين اللوائح 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 علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم 

موافقة الهيئة مسبقا ,كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبعا  لحكام القانون 

ولئحته التنفيذية.

481 - الماسة الذهبية للستثمارات الدولية شركة سبق قيدها برقم     127432 قيدت فى 12-11-2018 برقم 

ايداع    47932 وفى تاريخ  28-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة: - المقاولت العامة 

والمتكاملة والمتخصصة. - التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص تجاره الدوات المنزلية 

والكهربائية والمفروشات والملبس. - التصدير. تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 في شأن سجل 

المستوردين ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاوله غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة 

غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها 

مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيها بأعمالها أو التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر والخارج. كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.
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478 - محمد محفوظ محمد محمد وشريكية شركة سبق قيدها برقم     89068 قيدت فى 24-12-2015 برقم 

ايداع    37116 وفى تاريخ  28-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :  1. أعمال التوصيف 

والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها 2.  أعمال إنتاج وتطوير البرامج 

والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . 3. إنتاج المحتوي 

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات 4. إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية . 

5.اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها. 6. إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب 

عليها. 7. أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات 8. إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية 

والحضانات العلمية. 9. انشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات. 10. انشاء 

وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها . 11. الستثمار 

العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبة 

جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا 12. استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة 

للستزراع و استزراع الراضي المستصلحة )اقل من عشرين الف فدان ( ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون 

الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق 

الغمر 13. اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية بمستوى ل يقل 

عن ثلث نجوم والنشطة المكملة أو المرتبطة بها من خدمة وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية وال يزيد إجمالي 

مساحة الوحدات المباعة منها عن عدد نصف أجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوانية للمشروع . 14. النقل 

المبرد أو المجمد للبضائع والثلجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد 

الغذائية وتبريدها وتجميدها. 15. تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف ويشمل ذلك .  

صيانة آبار البترول وتنشيطها . صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية . حفر آبار المياه والبار غير العميقة 

اللزمة لغراض البترول . العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة . معالجة السطح من الترسيبات . 

الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج .  الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي  . إقامة أو 

إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعي 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   16.  تربية 

جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم . 17. اقامه وتشغيل مصنع 

لتعبئه الخضروات والفاكهة 18. اقامه وتشغيل مصنع لتعبئة المواد الغذائية 19. اقامه وتشغيل مصنع لتشكيل 

المعادن 20. اقامه وتشغيل مصنع لتجميع السيارات بجميع انواعها 21. الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية 

والتوريدات العمومية 22. الدعاية والعلن بكافة الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية  23. اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع المواد الغذائية . انشطه من خارج قانون الستثمار . التصنيع لدي الغير للمواد الغذائية والمعادن 

المشكلة واجزاء وقطع غيار السيارات مع اللتزام بإفراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون وتلتزم 

الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشئ تاسيس الشركه اي 

حق في مزاوله غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاوله غرضها من الجهات المختصه وبما ل 

يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض ومع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركه 

الحصول على كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها .

479 - اوز لدارة المطاعم O,S )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     92639 قيدت فى 13-04-2016 برقم 

ايداع    12488 وفى تاريخ  28-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو : مطعم لتقديم 

الوجبات السريعة /اقامه وتشغيل وادارة المطاعم والكافيتريات ) الثابتة (/عرض مصنفات سمعية وسمعية بصرية 

عن طريق الفلش ميموري مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط أستصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التى تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التى 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 .

Page 935 of 1644 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

489 - أي سي جي للستثمار التجاري ECG شركة سبق قيدها برقم     192118 قيدت فى 2022-08-28 

برقم ايداع    54135 وفى تاريخ  28-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه : اداره وتشغيل 

المنشات السياحيه والمطاعم والكافتريات الثابته لتقديم جميع انواع المشروبات )عدا الكحوليه( وتقديم جميع انواع 

الماكولت والتيك اواي / الداره والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقيه والقري السياحيه / اداره 

وتشغيل الفنادق )الثابته( والموتيلت والشقق والجنحه الفندقيه والقري السياحيه والنشطه المكمله او المرتبطه 

بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهيه او رياضيه او تجاريه او ثقافيه  / التجاره العامه فيما هو مسموح به قانونا / 

ادارة المشروعات / المقاولت العامه / التوريدات العموميه / التوكيلت التجاريه وذلك دون الخلل باحكام القوانين 

واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة أن تشترك 

بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق 

غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

490 - نسيم جروب لدارة الفنادق شركة سبق قيدها برقم     194654 قيدت فى 04-10-2022 برقم ايداع    

64393 وفى تاريخ  28-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : إقامة وتشغيل وإدارة الفنادق 

والموتيلت والبنسيونات والشقق الفندقية والقرى السياحية وإدارة التسويق السياحي وتجهيزاتها بالفرش.  مع 

مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية وفقا  لما ورد بموافقة وإجراءات 

الترخيص بها وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  

شبيهه 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 المادة

491 - اليتاب للمقاولت والتشييد والتوريدات شركة سبق قيدها برقم     200471 قيدت فى 2023-01-05 

برقم ايداع    1768 وفى تاريخ  28-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هوتدوير المخلفات 

والتشجير ومكافحة الحشرات/ المقاولت العامة ومقاولت أعمال التشييد والبناء /التوريدات العمومية   وذلك دون 

الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.

ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 

نعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون

Egyptian Cooperation For  492 - ايجيبشن كوربريشن فور كونستركشن للمقاولت العامة

Construction ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     203303 قيدت فى 15-03-2018 برقم ايداع    1437 

وفى تاريخ  28-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو : 1_ اعمال المقاولت العامة 2_ تقديم 

الستشارات فى كافه المجالت ) فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقيم بمناسبة 

زيادة راس المال والستحواذ والستشارات المالية عن الوارق المالية لنشطة الشركات العامله فى مجال الوارق 

المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق المال ولئحته التنفذية 3_ انتاج وتصنيع الواح  الطاقة 

الشمسية 4_ استصلح الراضى وحفر البار   5_ زارع تربيه المواشى والدواجن والنتاج الحيوانى 6_ 

التصدير والتوكلت التجارية و تجارة الجهزة الكهربائيه واللكترونية 7_ تجارة وتوزيع المواد الغذائية وانشاء 

مراكز تسويقها 8_ تصنيع البلط بكافه انواعه و بلط النترلوك وموزايكو ومستلزمات النتاج من البلستك  مع 

مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطة 

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه 

باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه 

او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية
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493 - كابيتال جروب بروبرتيز للتطوير العقاري  Capital Group Properties شركة سبق قيدها برقم     

280813 قيدت فى 05-01-1994 برقم ايداع    264 وفى تاريخ  28-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح 

أصبح غرض الشركة هو:  1. تصميم, أو إنشاء أو إنتاج أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة 

على اختلف مصادرها وشبكات توزيعها وبيعها.  2. تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية )المناطق الصناعية 

والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم(.  3. إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات 

تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها, وفقا للمعايير الفنية والعلمية المقررة في 

هذا الشأن.  4. إقامة وإدارة الفنادق الثابتة والعائمة, ويخوت السفاري والموتيلت, والشقق والجنحة الفندقية, 

والقرى السياحية, والنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو 

ثقافية, واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها, على أل يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة 

الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وأل يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي 

المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع ويستثنى من شرط الثلثة النجوم المشروعات السياحية المقامة في 

محافظة الوادي الجديد والمناطق الواعدة خارج نطاق الوادي القديم التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس 

الوزراء.  5. مشروعات التنمية السياحية المتكاملة.  6. إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات 

التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك 

الذاعة والتلفزيون.  7. مشروعات السكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خاليه لغراض السكن غير الداري, 

بشرط أل يقل عدد الوحدات عن خمسين وحدة سكنية, سواء أقيمت في شكل بناء واحد أو عدة ابنية.   8. الستثمار 

العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم.  9. أعمال وإدارة 

وصيانة المرافق.  10. المقاولت العامة والمتخصصة.  11. إدارة وتأجير العقارات والممتلكات لغراض السكنى 

وللغراض التجارية.  12. توزيع الكهرباء.  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها 

وعلى الخص الحصول على موافقة جهاز حماية مرفق الكهرباء وحماية المستهلك, ويجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال  شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها 

على تحقيق عرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  تلتزم الشركة بإفراد حسابات مستقله ومرکز مالي مستقل لکل غرض 

على حده.
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الكيان القانونى

1 - ذا جروب ترافيل  . شركة مساهمة مصرية . خاضعة لحكام القانون رقم 72 لسنة 2017. شركة سبق قيدها 

برقم     58042 قيدت فى 24-04-2012 برقم ايداع    8872 وفى تاريخ  01-02-2023    تم تعديل النشاط 

ليصبح شركة مساهمة

2 - ذا جروب ترافيل  . شركة مساهمة مصرية . خاضعة لحكام القانون رقم 72 لسنة 2017. شركة سبق قيدها 

برقم     98608 قيدت فى 07-11-2016 برقم ايداع    34371 وفى تاريخ  01-02-2023    تم تعديل النشاط 

ليصبح شركة مساهمة

3 - محمد نبيل محمود حمدى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     93400 قيدت فى 10-05-2016 برقم ايداع    

15004 وفى تاريخ  02-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

4 - عبدالناصر حسن منصور محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     95867 قيدت فى 07-08-2016 برقم 

ايداع    24177 وفى تاريخ  07-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

5 - محمود امين مسعود وشركاه شركة سبق قيدها برقم     149042 قيدت فى 07-05-2020 برقم ايداع    

14315 وفى تاريخ  07-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

6 - بلت رود للستثمار              BELT ROAD INVESTMENT شركة سبق قيدها برقم     135918 

قيدت فى 03-06-2019 برقم ايداع    23599 وفى تاريخ  09-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح ذات 

مسئولية محدودة

7 - السباق لدارة المشروعات )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     115085 قيدت فى 01-01-2018 برقم ايداع    

207 وفى تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح شركة مساهمة

8 - عمرو احمد البدرى عبد المجيد و شريكيه شركة سبق قيدها برقم     153555 قيدت فى 09-09-2020 برقم 

ايداع    30100 وفى تاريخ  13-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

9 - زياد على سلم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     41631 قيدت فى 14-10-2009 برقم ايداع    20794 

وفى تاريخ  26-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

10 - شركة العبور للنشطه الرياضية شركة سبق قيدها برقم     93135 قيدت فى 03-05-2016 برقم ايداع    

14141 وفى تاريخ  26-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح شركة مساهمة
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :01-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 58042   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-04-2012 برقم ايداع    8872 الى    ذا جروب ترافيل  . شركة مساهمة مصرية . خاضعة 

لحكام القانون رقم 72 لسنة 2017.

2 -  فى تاريج :01-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 66185   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-05-2013 برقم ايداع    10675 الى   العربية الكندية للستثمار السياحى

3 -  فى تاريج :01-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90253   وتم 

ايداعه بتاريخ 31-01-2016 برقم ايداع    3156 الى   عصام عبدالحميد على عوض وشركاه

4 -  فى تاريج :01-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 98608   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-11-2016 برقم ايداع    34371 الى   ذا جروب ترافيل  . شركة مساهمة مصرية . خاضعة 

لحكام القانون رقم 72 لسنة 2017.

5 -  فى تاريج :01-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 145669   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-01-2020 برقم ايداع    2990 الى    انتيريورز أرام للمفروشات

6 -  فى تاريج :01-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 145960   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-01-2020 برقم ايداع    3891 الى   علي عبدالعزيز محمد موسي وشريكيه

7 -  فى تاريج :01-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 154041   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-09-2020 برقم ايداع    31708 الى   شركة بشير عبدالغني جروب للتطوير العقاري و 

besheir abd alghany group for real estate and investment الستثمار

8 -  فى تاريج :01-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 169607   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-08-2021 برقم ايداع    34827 الى   مريم طلعت أحمد عصمت السادات  و شريكها

9 -  فى تاريج :01-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 192819   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-09-2022 برقم ايداع    57293 الى   كرو للستشارات  العقارية

CRC   - Crew Real Estate Consultancy  

10 -  فى تاريج :01-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 200931   وتم 

 PORTO COOL( ( ايداعه بتاريخ 16-01-2023 برقم ايداع    4198 الى   بورتو كوول للتكييف والتبريد

( شركه شخص واحد محدودة المسئوليه

11 -  فى تاريج :02-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 80179   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-02-2015 برقم ايداع    3862 الى   شركة التنمية والستثمار العقاري المصري 

)EGYPTIAN REAL – ESTATE INVESTMENT  )ERI

12 -  فى تاريج :02-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 93400   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-05-2016 برقم ايداع    15004 الى   محمد نبيل محمود حمدى وشريكه

13 -  فى تاريج :02-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 116433   وتم 

Redcon    ايداعه بتاريخ 31-01-2018 برقم ايداع    5069 الى   ريدكون استيل للصناعات المعدنية ش.م.م

steel
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14 -  فى تاريج :02-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 128423   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-12-2018 برقم ايداع    51765 الى   عبدالرحمن مختار للستثمار والتطوير العقاري 

والمقاولت العامة

15 -  فى تاريج :02-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 135128   وتم 

alveda ايداعه بتاريخ 13-05-2019 برقم ايداع    20690 الى   الفيدا للستشارات العلمية

16 -  فى تاريج :02-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 144707   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-01-2020 برقم ايداع    217 الى   فرسكو فارمز للمقاولت Fresco Farms ش ذ م م

17 -  فى تاريج :02-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 145246   وتم 

Sham Group for  ايداعه بتاريخ 14-01-2020 برقم ايداع    1751 الى   مجموعة شام للتسويق العقارى

real Estate Marketing )ش.ذ.م.م(

18 -  فى تاريج :02-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 147219   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-02-2020 برقم ايداع    8202 الى   العاليه للستثمار الزراعى - تحويل العمل من تحت مظلة 

قانون 159 لسنة 1981 والعمل تحت مظلة قانون 72 لسنه 2017 .

19 -  فى تاريج :02-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 156924   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-11-2020 برقم ايداع    41800 الى   شركة سان جوبان مصر لمنتجات البناء  

Saint-Gobain Construction Products Egypt S.A.E

20 -  فى تاريج :02-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 180973   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-02-2022 برقم ايداع    7730 الى   اخناتون جروب لجلى وتقطيع الرخام والجرانيت 

Aknaton Group

21 -  فى تاريج :02-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 198557   وتم 

Majar investment ايداعه بتاريخ 07-12-2022 برقم ايداع    82730 الى   مجار للستثمار

22 -  فى تاريج :02-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 199929   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-12-2022 برقم ايداع    89074 الى   

بيجيز للضيافة  Biggys  شركة ذات مسئولية محدودة

23 -  فى تاريج :02-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 200606   وتم 

ALFURAT FOR  ايداعه بتاريخ 10-01-2023 برقم ايداع    2519 الى   الفرات للنظمة الحديثة

MODERN SYSTEMS

24 -  فى تاريج :04-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 52655   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-06-2011 برقم ايداع    11640 الى   دومستيك  Domestic ) ش . م . م (

25 -  فى تاريج :05-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 17172   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-12-2005 برقم ايداع    17496 الى   جمال بيلكين كوللو اوغلو وشركاه شركة تضامن بنظام 

المناطق الحرة الخاصة

26 -  فى تاريج :05-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 46409   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-06-2010 برقم ايداع    13356 الى   اكسبريس انترناشونال )جيرى جورج نزال وشركاه (

27 -  فى تاريج :05-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 69169   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-10-2013 برقم ايداع    22194 الى   محمد صالح السيد محمود وشركاه
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28 -  فى تاريج :05-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 134856   وتم 

AlAREFايداعه بتاريخ 05-05-2019 برقم ايداع    19695 الى   العارف للبناء والتعمير

29 -  فى تاريج :05-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 154768   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-09-2020 برقم ايداع    34068 الى   كولرد تيكنولوجي Collard Technology شركة 

ذات مسئولية محدودة.

30 -  فى تاريج :05-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 181510   وتم 

ايداعه بتاريخ 17-02-2022 برقم ايداع    10182 الى   سيكونس فينشرز مصر لدارة الستثمار في 

التكنولوجيا الرقمية 

Sequence Ventures Egypt For Investment Management In Digital Technology

31 -  فى تاريج :05-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 187260   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-05-2022 برقم ايداع    31840 الى   انشنتيه لكيماويات مواد الصباغه  

Enchante Chemicals

32 -  فى تاريج :05-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 200502   وتم 

Imc  ايداعه بتاريخ 09-01-2023 برقم ايداع    2191 الى   أى إم سى للدعايه والعلن والتسويق اللكترونى

 Gate

33 -  فى تاريج :06-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 128314   وتم 

ايداعه بتاريخ 03-12-2018 برقم ايداع    51314 الى   شركة العرفة للتوريدات العمومية)ش.ذ.م.م(

34 -  فى تاريج :06-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 132830   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-03-2019 برقم ايداع    12185 الى   كونتكت لتقسيط السيارات

35 -  فى تاريج :06-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 136515   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-06-2019 برقم ايداع    25866 الى   اورينتال ر ستات كلوب للتطوير و التسويق العقاري  

Oriental  Real Estate Club

36 -  فى تاريج :06-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 143925   وتم 

beyati for general  - ايداعه بتاريخ 17-12-2019 برقم ايداع    53700 الى   بيئتي للمقاولت العامة

contracting  ) ش.ذ.م.م(

37 -  فى تاريج :06-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 146867   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-02-2020 برقم ايداع    7014 الى   احمد علي عبد الحميد علي وشركاه

38 -  فى تاريج :06-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 147450   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-02-2020 برقم ايداع    8938 الى   محمود حمدى عطا عبدالمقصود عماره وشريكه

39 -  فى تاريج :06-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 149632   وتم 

The Land of Treasures   ايداعه بتاريخ 11-06-2020 برقم ايداع    16875 الى   ارض الكنوز

40 -  فى تاريج :06-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 164161   وتم 

Fawatiri ايداعه بتاريخ 29-03-2021 برقم ايداع    14974 الى    فواتيري للخدمات العمومية

41 -  فى تاريج :06-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 177952   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-12-2021 برقم ايداع    61052 الى   أملك للتصميمات والستشارات الهندسة 

)AMLAAK(
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42 -  فى تاريج :06-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 195197   وتم 

Turf ايداعه بتاريخ 13-10-2022 برقم ايداع    66827 الى   تيرف لعمال المقاولت واللندسكيب

43 -  فى تاريج :07-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 95867   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-08-2016 برقم ايداع    24177 الى   عبدالناصر حسن منصور محمد وشركاه

44 -  فى تاريج :07-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 116621   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-02-2018 برقم ايداع    5723 الى    شركة المملكة المتحدة للخدمات الطبية ويلفير   

Welfare ) ش.م.م (

45 -  فى تاريج :07-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 133837   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-04-2019 برقم ايداع    15770 الى   مفهوم للستثمار العقاري

46 -  فى تاريج :07-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 153388   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-09-2020 برقم ايداع    29748 الى   احمد فوزي محمود التلواني وشركاه

47 -  فى تاريج :07-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 176704   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-11-2021 برقم ايداع    56804 الى   ميديكال فيو فالكون للمستلزمات و الجهزة الطبية  

MEDICAL VIEW FALCON

48 -  فى تاريج :07-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 177930   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-12-2021 برقم ايداع    61030 الى   شركه ام - ان - اي للمقاولت العامه وخدمات شئون 

البيئه والتوريات العموميه 

M-N-E

49 -  فى تاريج :07-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 179596   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-01-2022 برقم ايداع    2436 الى   الشركة المتخصصة للعمال الهندسية والنشاءات 

المتكاملة

50 -  فى تاريج :07-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 191371   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-08-2022 برقم ايداع    50781 الى    الشركة الفنية لنظمة المياه و الكهرباء  

water&Electricity Technical co

51 -  فى تاريج :07-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 196218   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-10-2022 برقم ايداع    71663 الى   تعديل اسم الشركة الى / شركة هاى ماتر لمستلزمات 

High material for speciallized building materials البناء

52 -  فى تاريج :08-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84523   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-07-2015 برقم ايداع    19372 الى   اليونوت للصناعة وتجارة المعدات الهندسية

53 -  فى تاريج :08-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 95410   وتم 

PROPERT  ايداعه بتاريخ 24-07-2016 برقم ايداع    22548 الى   بروبرتى لدارة المدن والمجتمعات

FOR CITIES AND COMMUNITIES MANAGEMENT

54 -  فى تاريج :08-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 125740   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-10-2018 برقم ايداع    41218 الى   معمار لقامة المولت 

التجارية

55 -  فى تاريج :08-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 128552   وتم 

Canadian  ايداعه بتاريخ 09-12-2018 برقم ايداع    52279 الى   الشركة الكندية المصرية لمنتجات البن

Egyption Coffee Company )ش.ذ.م.م(

Page 942 of 1644 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

56 -  فى تاريج :08-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 128951   وتم 

ايداعه بتاريخ 17-12-2018 برقم ايداع    53685 الى   خيري جروب للتجارة والتوزيع

57 -  فى تاريج :08-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 157515   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-11-2020 برقم ايداع    44457 الى    شركة خبراء المواهب للتجارة العامة

58 -  فى تاريج :08-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 159908   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-01-2021 برقم ايداع    838 الى   محمد مصطفي حسن محمد رضوان وشريكه )شركة 

توصية بسيطة(

59 -  فى تاريج :08-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 165144   وتم 

FADCO FOR  ايداعه بتاريخ 18-04-2021 برقم ايداع    18384 الى   فادكو للهندسة

ENGINEERING

60 -  فى تاريج :09-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 146412   وتم 

PYOLAND TRADING ايداعه بتاريخ 05-02-2020 برقم ايداع    5492 الى   بيولند تريدنج

61 -  فى تاريج :09-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 158946   وتم 

golden  ايداعه بتاريخ 20-12-2020 برقم ايداع    48581 الى   شركة جولدن اي  لتجارة و توزيع البن

eye

62 -  فى تاريج :09-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 167649   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-06-2021 برقم ايداع    27649 الى   مستعدين للستشارات

63 -  فى تاريج :09-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 174094   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-10-2021 برقم ايداع    48534 الى   زكريا محمد بهجت شنينة وشريكه

64 -  فى تاريج :09-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 174309   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-10-2021 برقم ايداع    49309 الى   شركة العاطفين للمقاولت العامة - شركة ذات مسئولية 

محدودة

65 -  فى تاريج :09-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 179511   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-01-2022 برقم ايداع    2251 الى   تاج فارما جروب للصناعات الدوائية

Tag Pharma Group For Pharmaceutical Industries

66 -  فى تاريج :09-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 195887   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-10-2022 برقم ايداع    70112 الى    جميل الشربيني السيد الشربيني  وشريكية

67 -  فى تاريج :09-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 196308   وتم 

ايداعه بتاريخ 31-10-2022 برقم ايداع    72002 الى   تحويل الشركة من مظلة أحكام القانون رقم 159 لسنة 

1981 إلى مظلة أحكام القانون رقم 72 لسنة 2017.

68 -  فى تاريج :11-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 159758   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-01-2021 برقم ايداع    358 الى   المتفردون للنشاء والتعمير )ش. م. م( شركة ذات مسئولية 

محدودة

69 -  فى تاريج :12-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 98329   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-10-2016 برقم ايداع    33328 الى   هانى محمود احمد ابو المجد وشركاه
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70 -  فى تاريج :12-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 103297   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-03-2017 برقم ايداع    9430 الى   شركة إرث كير للستشارات EARTH CARE )ش.

م.م(

71 -  فى تاريج :12-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 115085   وتم 

ايداعه بتاريخ 01-01-2018 برقم ايداع    207 الى   السباق لدارة المشروعات )ش.م.م(

72 -  فى تاريج :12-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 127345   وتم 

Refresh for smart    ايداعه بتاريخ 11-11-2018 برقم ايداع    47679 الى   رفريش للحلول الذكية

solutions

73 -  فى تاريج :12-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 133315   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-03-2019 برقم ايداع    13884 الى    

Advance Technology company for   شركة أدفانس تكنولوجي للستثمار الصناعي والمهني

)industrial and professional investment )ATCO

74 -  فى تاريج :12-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 144611   وتم 

ايداعه بتاريخ 31-12-2019 برقم ايداع    56309 الى   الحلول المتكاملة للتخطيط العمراني والصناعات 

المتقدمه ش م م

75 -  فى تاريج :12-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 148210   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-03-2020 برقم ايداع    11369 الى   كريزو مصر لكيماويات البناء ش.م.م 

Chryso Egypt Construction Chemicals S.A.E

76 -  فى تاريج :12-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 148407   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-03-2020 برقم ايداع    11991 الى   محمود ابراهيم علي الوكيل وشركاه

77 -  فى تاريج :12-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 166654   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-05-2021 برقم ايداع    23774 الى   المقصد للتسويق العقاري

78 -  فى تاريج :12-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 185771   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-04-2022 برقم ايداع    24190 الى   تغيير مظلة قانون الشركة من  قانون رقم 159 لسنة 

1981 ولئحته التنفيذية الى قانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحتة التنفيذية

79 -  فى تاريج :12-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 193193   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-09-2022 برقم ايداع    59080 الى   يونيفرس للمنتجات الزراعية والغذائية

Universe company for agricultural and food  products 

80 -  فى تاريج :12-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 197515   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-11-2022 برقم ايداع    77221 الى   شركة إنترناشيونال جيمولوجيكال انستيتيوت 

للمجوهرات و الحجار الكريمة ) أي جي اي( 

)International Gemological Institute for jewelry and precious stones )IGI

81 -  فى تاريج :13-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 2043   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-04-1999 برقم ايداع    195 الى   نيوجيماتكس  )سامح جميل متري وشركاه (

82 -  فى تاريج :13-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 54292   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-11-2007 برقم ايداع    23119 الى   شركة دى ال ان جى سيرفيس شركة مساهمة مؤسسة 

وفقا لحكام القانون المصري بنظام المناطق الحرة الخاصة
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83 -  فى تاريج :13-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 54292   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-09-2003 برقم ايداع    2817 الى   شركة دى ال ان جى سيرفيس شركة مساهمة مؤسسة 

وفقا لحكام القانون المصري بنظام المناطق الحرة الخاصة

84 -  فى تاريج :13-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 116854   وتم 

kmszs group  ايداعه بتاريخ 08-02-2018 برقم ايداع    6524 الى   كمسزس جروب

85 -  فى تاريج :13-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 121976   وتم 

inframodern  –ايداعه بتاريخ 10-06-2018 برقم ايداع    25658 الى    انفرامودرن   للتحول الرقمي

86 -  فى تاريج :13-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 123849   وتم 

Yoland For  ايداعه بتاريخ 06-08-2018 برقم ايداع    33623 الى   شركة يولند للنشاءات

Construction

87 -  فى تاريج :13-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 153555   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-09-2020 برقم ايداع    30100 الى   عمرو احمد البدرى عبد المجيد و شريكيه

88 -  فى تاريج :13-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 164623   وتم 

Spireup For Digital  ايداعه بتاريخ 07-04-2021 برقم ايداع    16523 الى   سبيراب للمحتوى الرقمي

Content

89 -  فى تاريج :13-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 168222   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-06-2021 برقم ايداع    30132 الى   الفيروز للتطوير العقارى

90 -  فى تاريج :13-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 174584   وتم 

Lohanza Technologies  ايداعه بتاريخ 25-10-2021 برقم ايداع    50134 الى   لوهنزا تكنولوجيز

91 -  فى تاريج :13-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 197564   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-11-2022 برقم ايداع    77480 الى   الطائف لتجارة وتوريد جميع انواع الحديد

92 -  فى تاريج :13-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 198573   وتم 

Sefarat  hospital ايداعه بتاريخ 07-12-2022 برقم ايداع    82812 الى   مستشفي السفارات

93 -  فى تاريج :13-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 200723   وتم 

LOGUSMED PHARMA ايداعه بتاريخ 12-01-2023 برقم ايداع    3121 الى   لوجسميد فارما

94 -  فى تاريج :14-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 19917   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-08-2006 برقم ايداع    11903 الى   محمد على محمد على عماشه وشركاة

95 -  فى تاريج :14-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 101814   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-02-2017 برقم ايداع    4463 الى   النيل لمنتجات الصويا و النشا و الجلوكوز

96 -  فى تاريج :14-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 116212   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-01-2018 برقم ايداع    4226 الى   الديرمى جروب .

97 -  فى تاريج :14-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 120947   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-05-2018 برقم ايداع    21269 الى   العناية الشاملة للمقاولت العامة

98 -  فى تاريج :14-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 126987   وتم 

innovo Build SAE )ايداعه بتاريخ 01-11-2018 برقم ايداع    46160 الى   أنوفو للبناء )ش.م.م
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99 -  فى تاريج :14-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 146634   وتم 

Benya .ايداعه بتاريخ 09-02-2020 برقم ايداع    6163 الى   فايبر مصر للخدمات والحلول الهندسية ش.م.م

 Engineering

100 -  فى تاريج :14-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 155363   

وتم ايداعه بتاريخ 12-10-2020 برقم ايداع    36151 الى   الجرباء للدعاية والعلن

101 -  فى تاريج :14-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 182470   

T J for   وتم ايداعه بتاريخ 02-03-2022 برقم ايداع    13260 الى   تي جي للخدمات اللوجستية

Logistical Services

102 -  فى تاريج :14-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 201067   

وتم ايداعه بتاريخ 18-01-2023 برقم ايداع    5026 الى   شركة سكنى للستثمار والتطوير العقارى

103 -  فى تاريج :14-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 202665   

وتم ايداعه بتاريخ 14-02-2023 برقم ايداع    12689 الى   الموافقه بالجماع على اندماج شركه الضحى للمواد 

الغذائيه وشركه الضحى فودز للمواد الغذائيه )شركات مندمجه( فى شركه الضحى للصناعات الغذائيه )شركه 

دامجه(.

104 -  فى تاريج :14-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 203276   

G U E  وتم ايداعه بتاريخ 18-10-2018 برقم ايداع    2810 الى   جي يو اى ايجيبت للتجارة العامة

EGYPT

105 -  فى تاريج :15-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 136174   

saksaوتم ايداعه بتاريخ 12-06-2019 برقم ايداع    24542 الى    ساكسا للصناعات البلستيكيه والكيماوية

106 -  فى تاريج :15-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 151958   

وتم ايداعه بتاريخ 09-08-2020 برقم ايداع    24371 الى   ميتينج ميندز لدارة و تطوير المشروعات السياحية

Meeting minds for the management and development of tourism projects  

107 -  فى تاريج :15-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 170096   

Belabn وتم ايداعه بتاريخ 15-02-2023 برقم ايداع    13255 الى   بلبن لمنتجات اللبان

108 -  فى تاريج :15-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 184714   

EL   وتم ايداعه بتاريخ 13-04-2022 برقم ايداع    22845 الى   اليمان دنتال للتويدات الطبية والعمومية

EMAN DENTAL FOR MEDICAL TRADE

109 -  فى تاريج :15-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 196127   

وتم ايداعه بتاريخ 30-10-2022 برقم ايداع    71350 الى   هونغ كونغ هوا يوان للمطاعم والتجارة

110 -  فى تاريج :16-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 65903   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-04-2013 برقم ايداع    9703 الى   ال توفيق علي للتخطيط العمراني ش.م.م

111 -  فى تاريج :16-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 80986   وتم 

HYVE     ايداعه بتاريخ 15-03-2015 برقم ايداع    7094 الى   هيف للستشارات التكنولوجية

Technology Consulting

112 -  فى تاريج :16-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 157057   

وتم ايداعه بتاريخ 19-11-2020 برقم ايداع    49977 الى   ايمكس لدارة المستودعات  

EMEX
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113 -  فى تاريج :16-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 188011   

وتم ايداعه بتاريخ 05-06-2022 برقم ايداع    34860 الى   الجندي فاروق وشركاه

114 -  فى تاريج :16-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 198924   

وتم ايداعه بتاريخ 13-12-2022 برقم ايداع    84703 الى   معمار طريقك

115 -  فى تاريج :16-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 201693   

وتم ايداعه بتاريخ 07-11-2021 برقم ايداع    1958 الى   فلح للستثمار الصناعى والستيراد

116 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 46896   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-07-2010 برقم ايداع    15286 الى   المانه جروب للصناعات اللومنيوم )ش.م.م(

117 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 152910   

وتم ايداعه بتاريخ 27-08-2020 برقم ايداع    27869 الى   البتراء للستثمار التجارى

118 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 154779   

Holiday Store وتم ايداعه بتاريخ 30-09-2020 برقم ايداع    34079 الى   هوليداى ستور

119 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 160827   

Zoka Construction  وتم ايداعه بتاريخ 26-01-2021 برقم ايداع    4027 الى   زوكا للمقاولت العامة

120 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 175497   

Kash Now  وتم ايداعه بتاريخ 09-11-2021 برقم ايداع    53247 الى   كاش ناو  للستشارات  المالية

121 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 177946   

Imak group   وتم ايداعه بتاريخ 15-12-2021 برقم ايداع    61046 الى   إيماك جروب للشحن والتصدير

122 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 188120   

وتم ايداعه بتاريخ 07-06-2022 برقم ايداع    35407 الى   ليموزين الخليج لخدمات السيارات

123 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 202041   

Abha City  وتم ايداعه بتاريخ 05-02-2023 برقم ايداع    9686 الى   ابها سيتي للخدمات العقاريه

124 -  فى تاريج :20-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 34956   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-10-2008 برقم ايداع    21213 الى   السعودية الهولندية للتصدير والتوكيلت التجارية

125 -  فى تاريج :20-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 51025   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-03-2011 برقم ايداع    5052 الى   صلح محمد احمد عفيفى وشريكيه

126 -  فى تاريج :20-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84027   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-06-2015 برقم ايداع    17419 الى    كيه . أم . أس . أم  لتجارة وتصنيع المعادن والتصدير 

k.M.S.M

127 -  فى تاريج :20-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 87173   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-10-2015 برقم ايداع    30022 الى   احمد عبد المنعم الصادق و شريكة

128 -  فى تاريج :20-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 131329   

وتم ايداعه بتاريخ 12-02-2019 برقم ايداع    6564 الى   مدرسة يوتوبيا الدولية أديوكشن مانجمنت   

Utopia International Education Management School

129 -  فى تاريج :20-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 156783   

وتم ايداعه بتاريخ 08-11-2020 برقم ايداع    40960 الى   البتسامات للتجارة العامة
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130 -  فى تاريج :20-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 163386   

وتم ايداعه بتاريخ 15-03-2021 برقم ايداع    12386 الى   جرين فاليو للتشكيل المعمارى

131 -  فى تاريج :20-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 168703   

وتم ايداعه بتاريخ 11-07-2021 برقم ايداع    31753 الى   توكلنا لدارة وتشغيل المطاعم والكافيهات

132 -  فى تاريج :20-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 200899   

وتم ايداعه بتاريخ 16-01-2023 برقم ايداع    4082 الى   نيو ليجسان لخدمات النظافه

133 -  فى تاريج :21-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1709   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-03-1998 برقم ايداع    170 الى   احمد عبدالعزيز زينهم وشريكه

134 -  فى تاريج :21-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 132711   

وتم ايداعه بتاريخ 12-03-2019 برقم ايداع    11812 الى   بدار جمال محمد عبدالحليم و شريكية

135 -  فى تاريج :21-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 134900   

وتم ايداعه بتاريخ 06-05-2019 برقم ايداع    19870 الى   

اي بي جي اجرو بارك للستصلح الزراعي والصناعه  

ABG- AGRO PARK - EG

136 -  فى تاريج :21-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 170741   

وتم ايداعه بتاريخ 17-08-2021 برقم ايداع    37641 الى   نايا للتطوير العقارى

137 -  فى تاريج :21-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 199272   

وتم ايداعه بتاريخ 19-12-2022 برقم ايداع    86347 الى   هدي شوقي عبدالرحمن محمد الشافعي وشريكيها

138 -  فى تاريج :22-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 77930   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-11-2014 برقم ايداع    27690 الى   أحمد محمد خليل بدوى عشى وشركاه

139 -  فى تاريج :22-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 93360   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-05-2016 برقم ايداع    14854 الى   محمود عاطف عفيفى سليمان و شركاه

140 -  فى تاريج :22-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 114102   

وتم ايداعه بتاريخ 14-12-2017 برقم ايداع    49582 الى   حابى للفنادق - فندق حابى اسوان

141 -  فى تاريج :22-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 128325   

وتم ايداعه بتاريخ 03-12-2018 برقم ايداع    51325 الى   شركة فاليوكير للستيراد والتوكيلت التجارية )  

VALUE CARE  (  ش.ذ.م.م

142 -  فى تاريج :22-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 155595   

DEUTSHE  وتم ايداعه بتاريخ 18-10-2020 برقم ايداع    37024 الى   دويتش للستيراد والتصدير

FOR IMPORT AND EXPORT

143 -  فى تاريج :22-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 167309   

وتم ايداعه بتاريخ 13-06-2021 برقم ايداع    26409 الى   إيزى تو باى اند بوست

)EASY TO BUY & BOOST )ETB 

144 -  فى تاريج :22-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 179998   

HYALOMED وتم ايداعه بتاريخ 20-01-2022 برقم ايداع    3789 الى    هيالوميد للستثمار التجاري

145 -  فى تاريج :22-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 191893   

Lashmed Solations  وتم ايداعه بتاريخ 24-08-2022 برقم ايداع    53235 الى   لشميد سوليوشنز
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146 -  فى تاريج :22-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 202543   

وتم ايداعه بتاريخ 13-02-2023 برقم ايداع    12142 الى   ميما جروب للتوزيع

147 -  فى تاريج :22-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 203236   

وتم ايداعه بتاريخ 22-02-2023 برقم ايداع    15497 الى   شركة محمد احمد مصطفى عيد وشريكه

148 -  فى تاريج :23-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 66743   وتم 

ايداعه بتاريخ 03-06-2013 برقم ايداع    12515 الى    تغيير مظلة من قانون 159 لسنة 1981 لتخضع 

لقانون الستثمار 72 لسنة 2017

149 -  فى تاريج :23-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 100628   

وتم ايداعه بتاريخ 03-01-2017 برقم ايداع    381 الى   شركة ابو النصر للتجارة والتوزيع والتصدير

150 -  فى تاريج :23-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 100628   

وتم ايداعه بتاريخ 14-02-2017 برقم ايداع    5621 الى   شركة ابو النصر للتجارة والتوزيع والتصدير

151 -  فى تاريج :23-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 100628   

وتم ايداعه بتاريخ 14-02-2017 برقم ايداع    5620 الى   شركة ابو النصر للتجارة والتوزيع والتصدير

152 -  فى تاريج :23-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 146490   

K T C  وتم ايداعه بتاريخ 05-02-2020 برقم ايداع    5645 الى   كي تي سي ايجيبت للستيراد والتصدير

Egypt For Import & Export

153 -  فى تاريج :23-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 157070   

وتم ايداعه بتاريخ 22-11-2020 برقم ايداع    43088 الى   الحفناوي للتعمير والستثمار

154 -  فى تاريج :23-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 158267   

وتم ايداعه بتاريخ 09-12-2020 برقم ايداع    46515 الى   فينومينا ديزاين هب للستشارات الهندسيه 

Fenomena Design Hub Engineering Consulting  )ش.ذ.م.م(.

155 -  فى تاريج :23-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 163201   

Valua For Construction وتم ايداعه بتاريخ 11-03-2021 برقم ايداع    11811 الى   قيمه للنشاءات

156 -  فى تاريج :23-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 189690   

Cheetah Best  وتم ايداعه بتاريخ 05-07-2022 برقم ايداع    42970 الى   شيتا للنتاج الفني

Production

157 -  فى تاريج :23-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 190516   

TAX Egypt وتم ايداعه بتاريخ 28-07-2022 برقم ايداع    46677 الى   تاكس اجيبت للتطبيقات

158 -  فى تاريج :23-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 192473   

SULTRY وتم ايداعه بتاريخ 04-09-2022 برقم ايداع    55857 الى    سولتري للثاث

159 -  فى تاريج :23-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 195898   

وتم ايداعه بتاريخ 25-10-2022 برقم ايداع    70135 الى   شركة اعمار للتكنولوجيا والبرمجيات والخدمات 

المتكامله

160 -  فى تاريج :23-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 202086   

وتم ايداعه بتاريخ 06-02-2023 برقم ايداع    9935 الى    ميديتيرينيان للستثمار التجاري و التصدير 

MEDITERRANEAN FOR COMMERCIAL INVESTMENT AND EXPORT
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161 -  فى تاريج :26-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 49437   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-12-2010 برقم ايداع    26740 الى   شركة اجرى كابيتال للصناعة والتجارة

162 -  فى تاريج :26-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 63899   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-02-2013 برقم ايداع    2834 الى   حسام عبد الكريم يحيى زهرة وشركاه

163 -  فى تاريج :26-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 116499   

وتم ايداعه بتاريخ 04-02-2018 برقم ايداع    5298 الى   طيبة العالمية للصناعات

164 -  فى تاريج :26-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 120758   

وتم ايداعه بتاريخ 07-05-2018 برقم ايداع    20522 الى   احمد محمد ابراهيم عبدالواحد وشركاه

165 -  فى تاريج :26-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 132654   

وتم ايداعه بتاريخ 12-03-2019 برقم ايداع    11583 الى   هامات للتجارة والمقاولت

166 -  فى تاريج :26-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 150782   

وتم ايداعه بتاريخ 09-07-2020 برقم ايداع    20329 الى   الحفناوي للتطوير والبناء

167 -  فى تاريج :26-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 186580   

وتم ايداعه بتاريخ 15-05-2022 برقم ايداع    28267 الى   ودو لتصنيع الثاث WUDU  ش ذ م م

168 -  فى تاريج :26-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 189319   

وتم ايداعه بتاريخ 27-06-2022 برقم ايداع    41263 الى   اسنان اونلين لخدمات التكنولوجيا

169 -  فى تاريج :26-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 193139   

Mai Shamardan  وتم ايداعه بتاريخ 14-09-2022 برقم ايداع    58862 الى   مي شمردن ليميتد

)Limited )MS Ltd

170 -  فى تاريج :26-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 199312   

3sides  وتم ايداعه بتاريخ 19-12-2022 برقم ايداع    86504 الى    ثري سايدز للعمال الهندسية

171 -  فى تاريج :27-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 62722   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-12-2012 برقم ايداع    26858 الى   شركة أسامة عبدا السيد سيد احمد هيكل وشركاه

172 -  فى تاريج :27-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 117829   

ilac group وتم ايداعه بتاريخ 28-02-2018 برقم ايداع    9841 الى   ايلك جروب للمقاولت العامة

173 -  فى تاريج :27-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 121505   

nasser pharma وتم ايداعه بتاريخ 24-05-2018 برقم ايداع    23406 الى    نصار فارما

174 -  فى تاريج :27-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 122422   

وتم ايداعه بتاريخ 26-06-2018 برقم ايداع    27588 الى   عبد المتين شاكر المسموم وشريكه

175 -  فى تاريج :27-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 124978   

وتم ايداعه بتاريخ 12-09-2018 برقم ايداع    38225 الى   المان للتصميمات الهندسية وإدارة المشروعات

176 -  فى تاريج :27-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 146456   

Santana Hotel   وتم ايداعه بتاريخ 05-02-2020 برقم ايداع    5580 الى   سانتانا لدارة الفنادق

Management

177 -  فى تاريج :27-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 173695   

وتم ايداعه بتاريخ 10-10-2021 برقم ايداع    47395 الى    شركة دعم لدارة المرافق
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178 -  فى تاريج :27-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 186535   

Strong  وتم ايداعه بتاريخ 15-05-2022 برقم ايداع    28207 الى   سترونج بلك للخدمات العلنية

Black

179 -  فى تاريج :28-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 14994   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-06-2005 برقم ايداع    7552 الى   فروزة مصر لصناعة المجوهرات ) محمد سيد عمر 

وشركاه (

180 -  فى تاريج :28-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 53177   وتم 

EP PHARMA ايداعه بتاريخ 27-07-2011 برقم ايداع    13891 الى   شركة مجموعة الشركاء المصريين

181 -  فى تاريج :28-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 61892   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-11-2012 برقم ايداع    23838 الى    الركن الشامي لتصنيع اليس كريم واللبان ومشتقاتها

182 -  فى تاريج :28-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 89068   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-12-2015 برقم ايداع    37116 الى   محمد محفوظ محمد محمد وشريكية

183 -  فى تاريج :28-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 106230   

وتم ايداعه بتاريخ 30-05-2017 برقم ايداع    19683 الى   محمد على عبداللطيف محمود وشريكيه

184 -  فى تاريج :28-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 152393   

وتم ايداعه بتاريخ 17-08-2020 برقم ايداع    26061 الى   ناصف سعد بسيس وشريكه

185 -  فى تاريج :28-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 153007   

وتم ايداعه بتاريخ 31-08-2020 برقم ايداع    28148 الى   تغيير المظلة القانون 159 لسنة 1981 الي القانون 

72 لسنة 2017

186 -  فى تاريج :28-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 160393   

وتم ايداعه بتاريخ 18-01-2021 برقم ايداع    2593 الى   شركة على السيد محمود محمد وشريكه

187 -  فى تاريج :28-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 164551   

وتم ايداعه بتاريخ 05-04-2021 برقم ايداع    16284 الى   ليبتون تى إيجيبت 

Lipton Tea Egypt

188 -  فى تاريج :28-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 173967   

M S  وتم ايداعه بتاريخ 13-10-2021 برقم ايداع    48197 الى    إم إس جروب لتوريد مهمات المصانع

group

189 -  فى تاريج :28-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 183143   

وتم ايداعه بتاريخ 14-03-2022 برقم ايداع    15952 الى   سامح محمد عبد الفتاح وشريكة

190 -  فى تاريج :28-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 190545   

وتم ايداعه بتاريخ 28-07-2022 برقم ايداع    46814 الى    بيكو لللت الثقيلة

191 -  فى تاريج :28-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 192118   

ECG وتم ايداعه بتاريخ 28-08-2022 برقم ايداع    54135 الى   أي سي جي للستثمار التجاري

192 -  فى تاريج :28-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 198211   

وتم ايداعه بتاريخ 01-12-2022 برقم ايداع    80749 الى   ليبتون تى اند انفيوشن للستيراد و التصدير ) ش.

ذ.م.م( - 

)Lipton teas and infusions for import and export )L.L.C
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الشخاص

1 - محمد حلمى محمد عبد المجيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    173871   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-1975 برقم ايداع   14368 تم التأشير فى تاريخ 21-12-1975  بــ :  ممثل  عن ألمصرف العربي 

الدولى

2 - السيد محمد الجميل احمد عبد الجواد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    173871   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-1975 برقم ايداع   14368 تم التأشير فى تاريخ 21-12-1975  بــ :  ممثل عن شركة الصفاء للتنميه 

ALsafaa السياحية

3 - عمر أحمد رياض الغنيمي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    173871   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-1975 برقم ايداع   14368 تم التأشير فى تاريخ 21-12-1975  بــ :  ممثل عن شركة الصفاء للتنميه 

ALsafaa السياحية

4 - ريم صافي عنتر وهبة ضبيش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    173871   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-1975 برقم ايداع   14368 تم التأشير فى تاريخ 21-12-1975  بــ :  ممثل عن شركة الصفاء للتنميه 

ALsafaa السياحية

5 - رازى عبداللطيف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    173871   وتم ايداعه بتاريخ    1975-12-21 

برقم ايداع   14368 تم التأشير فى تاريخ 21-12-1975  بــ :  ممثل عن المصرف العربى للستثمار والتجارة 

الخارجية - استقالة

6 - ياسمين يوسف فخرى قرياقص  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    173871   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-1975 برقم ايداع   14368 تم التأشير فى تاريخ 21-12-1975  بــ :  ممثل  عن شركة مصر للتأمين

7 - محمد فؤاد ابو اليزيد بشته  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    173871   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-1975 برقم ايداع   14368 تم التأشير فى تاريخ 21-12-1975  بــ :  ممثل عن شركة الصفاء للتنميه 

ALsafaa السياحية

8 - طارق محمد على عبدالعزيز الدمرداش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    173871   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-1975 برقم ايداع   14368 تم التأشير فى تاريخ 21-12-1975  بــ :  ممثل عن شركة الصفاء للتنميه 

ALsafaa السياحية

9 - داليا جلل محمد الشماع  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    173871   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-1975 برقم ايداع   14368 تم التأشير فى تاريخ 21-12-1975  بــ :  ممثل عن شركة الصفاء للتنميه 

ALsafaa السياحية

10 - بهاء الدين ياسر قدرى الشوبرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    173871   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-1975 برقم ايداع   14368 تم التأشير فى تاريخ 21-12-1975  بــ :  ممثل  عن بنك مصر

11 - شريفه حسن باقر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    173871   وتم ايداعه بتاريخ    1975-12-21 

برقم ايداع   14368 تم التأشير فى تاريخ 21-12-1975  بــ :  ممثل عن الهيئة العامة للستثمار - الكويت - 

استقالة

12 - سحر عثمان سيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    173871   وتم ايداعه بتاريخ    1975-12-21 

برقم ايداع   14368 تم التأشير فى تاريخ 21-12-1975  بــ :  استقالة

13 - خالد الزغيبى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    173871   وتم ايداعه بتاريخ    1975-12-21 

برقم ايداع   14368 تم التأشير فى تاريخ 21-12-1975  بــ :  ممثل عن الشركة العربية للستثمار - استقالة

14 - ماجد مبارك ماجد محمد المنصوري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    173871   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-1975 برقم ايداع   14368 تم التأشير فى تاريخ 21-12-1975  بــ :  ممثل عن جهاز ابو ظبى 

للستثمار - استقالة
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15 - عبدالرؤوف على الهادى طنيش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    173871   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-1975 برقم ايداع   14368 تم التأشير فى تاريخ 21-12-1975  بــ :  - ممثل  عن ألشركة الليبية 

للستثمارات الخارجيه

16 - محمد على المصيلحى ابراهيم عفيفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    173871   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-1975 برقم ايداع   14368 تم التأشير فى تاريخ 21-12-1975  بــ :  ممثل  عن ألمصرف العربي 

الدولي

17 - اسامه كامل الحسينى التابعى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    178136   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-08-1976 برقم ايداع   8926 تم التأشير فى تاريخ 12-08-1976  بــ :  ممثل  عن الهيئة 

المصرية العامة للبترول . فوض مجلس الدارة سلطة التوقيع على قرارات الشركاء المتعلقة بشركة الحفر 

والخدمات البترولية المحدودة بالمملكة العربية السعودية بما في ذلك تعيين المفوضين بالتوقيع على الحسابات 

البنكية لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب . ويجوز لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب تفويض الغير في 

كل أو بعض هذه الصلحيات. مع مراعاه سلطات التوقيع الوارده بالسجل التجارى والنظام الساسى للشركة 

ومراعاة العرض على الجمعية العامه للتصديق .

18 - عمرو عزت حامد الماحي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    180024   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-1976 برقم ايداع   16786 تم التأشير فى تاريخ 28-12-1976  بــ :  ممثل عن الشركة المصرية 

العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"  في عضوية مجلس إدارة شركة التعمير السياحى  بــدل  مـن  السيد الستاذ/ 

عماد الدين محمد عاصم محمد  , وذلك اعتبارا من 11/12/2022

19 - كمال محمد محمد زين الدين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    180024   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-1976 برقم ايداع   16786 تم التأشير فى تاريخ 28-12-1976  بــ :  ممثل عن شركه المنتزه 

للسياحه و الستثمار

20 - أحمد سيد إبراهيم سيد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    180024   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-1976 برقم ايداع   16786 تم التأشير فى تاريخ 28-12-1976  بــ :  ممثل الشركة المصرية العامة 

للسياحة والفنادق )إيـچـوث(

21 - احمد حسن رجب حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    180024   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-1976 برقم ايداع   16786 تم التأشير فى تاريخ 28-12-1976  بــ :  ممثل الشركة المصرية العامة 

للسياحة والفنادق )إيـچـوث(

22 - حازم محمد رفعت الجوهرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    180024   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-1976 برقم ايداع   16786 تم التأشير فى تاريخ 28-12-1976  بــ :  ممثل الشركة المصرية العامة 

للسياحة والفنادق )إيـچـوث(

23 - جلل محمود حسنى عبد العاطى الصفتى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    180024   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-12-1976 برقم ايداع   16786 تم التأشير فى تاريخ 28-12-1976  بــ :  ممثل الشركة 

المصرية العامة للسياحة والفنادق )إيـچـوث(

24 - محمد احمد الديب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    180024   وتم ايداعه بتاريخ    1976-12-28 

برقم ايداع   16786 تم التأشير فى تاريخ 28-12-1976  بــ :  ممثل عن شركة الشمس للسكان والتعمير

25 - مدحت رمضان على ابو طالب  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    191306   وتم 

ايداعه بتاريخ    17-09-1978 برقم ايداع   17338 تم التأشير فى تاريخ 17-09-1978  بــ :  ممثل عن 

الشركة القابضة لكهرباء مصر - وافق مجلس الدارة علي منح السيد المهندس رئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب الحق في تمثيل الشركة أمام القضاء والغير وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

والخاص والتوقيع علي جميع العقود والتصديق عليها أمام الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع علي العقود 

والتسهيلت الئتمانية والعتمادات والشيكات أمام كافة البنوك وتمثيل الشركة والتوقيع عنها علي كافة عقود 

تأسيس الشركات وعقود المشروعات وعقود التوريد وعقود التحالف أمام الشهر العقاري والتوثيق والتصديق عليها 

وله الحق في توكيل أو تفويض غيره في كل أو بعض ما ذكر
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26 - رفا ئيل نورى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    192661   وتم ايداعه بتاريخ    1978-11-28 

برقم ايداع   16779 تم التأشير فى تاريخ 28-11-1978  بــ :  ممثلعن كونسوليس بدل من جان مارك 

مارسييه - من 1 ديسمبر 2022

27 - اشرف انور محمد مرسى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    209388   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-03-1981 برقم ايداع   3441 تم التأشير فى تاريخ 02-03-1981  بــ :  - تجديد مدة مجلس 

ادارة الشركة لمدة ثلث سنوات قادمة اعتبارا من تاريخ انعقاد الجمعية فى 4 / 7 / 2022 وبنفس التشكيل القائم 

وبنفس الصلحيات الحالية . اضافة للسيد / اشرف أنور محمد مرسي - رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب 

الحق فى شراء وبيع الصول المملوكة للشركة للنفس وللغير والتوقيع على عقود البيع والشراء باسم الشركة .

28 - محمد محمد رجائى محمد سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    62683   وتم ايداعه بتاريخ    

11-12-1983 برقم ايداع   7248 تم التأشير فى تاريخ 11-12-1983  بــ :  ممثل البنك العربي الفريقي 

الدولي

29 - جمال يوسف الوزان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    62683   وتم ايداعه بتاريخ    

11-12-1983 برقم ايداع   7248 تم التأشير فى تاريخ 11-12-1983  بــ :  ممثل عن شركه محمد جلل 

واولده

30 - محمود عثمان محمد على بدير  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    62683   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-12-1983 برقم ايداع   7248 تم التأشير فى تاريخ 11-12-1983  بــ :  

31 - عبد العزيز احمد داغستانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    62683   وتم ايداعه بتاريخ    

11-12-1983 برقم ايداع   7248 تم التأشير فى تاريخ 11-12-1983  بــ :  

32 - علوي محمد تيمور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    62683   وتم ايداعه بتاريخ    1983-12-11 

برقم ايداع   7248 تم التأشير فى تاريخ 11-12-1983  بــ :  

33 - عل على عبد الرحمن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    62683   وتم ايداعه بتاريخ    

11-12-1983 برقم ايداع   7248 تم التأشير فى تاريخ 11-12-1983  بــ :  

34 - منى عطية محمد شلبى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1645   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-1984 برقم ايداع   1078 تم التأشير فى تاريخ 01-08-1984  بــ :  استقالة

35 - زينب حسن حسن عاصى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    232548   وتم ايداعه 

بتاريخ    09-08-1984 برقم ايداع   10678 تم التأشير فى تاريخ 09-08-1984  بــ :  - يكون لكل من 

المهندسه / زينب حسن حسن عاصى - رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب والمهندس/ محمد رفعت محمد 

ابراهيم - عضو مجلس الداره المنتدب والمهندسه / ايمان رفعت محمد ابو العل - عضو مجلس الداره المنتدب 

حق التوقيع عن الشركه منفردين او مجتمعين امام الغير وامام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه ولهما 

منفردين او مجتمعين حق التوقيع عن الشركه لدى البنوك واجراء كافه انواع العمليات البنكيه من سحب وايداع 

وفتح الحسابات البنكيه بتسم الشركه والتوقيع على الشيكات واستصدار خطابات وشهادات  الضمان وتيسير اعمال 

الشركه والقيام بكافة العمال لداره شئون الشركه الداخليه والفنيه بما يحقق غرضها وتمثيل الشركه والتعاقد 

باسمها ولهما منفردين او مجتمعين حق التوقيع على جميع انواع العقود باسم الشركه ومنها عقود القروض وعقود 

الرهون بجميع انواعه وعقود الشراء والبيع للمقومات الماديه والمعنويه والعقاريه للشركه والسيارات وعقود 

تأسيس الشركات وتعديلها امام الشهر العقارى والعقود المتضمنه القرار بالدين او البراء منه او التنازل عنه 

وتوكيل المحامين وتحديد صلحيتهم واختصاصاتهم وسلطاتهم ولهما منفردين او مجتمعين حق توكيل الغير فى كل 

او بعض مما ذكر  . وتمثيل الشركه امام القضاء لرئيس مجلس الداره فقط . الماده 31 من النظام الساسى للشركه 

.. والتصالح فى جميع القضايا المرفوعه من او على الشركه لرئيس مجلس الداره فقط .

36 - اندرو جرهام كروسلي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    238513   وتم ايداعه بتاريخ    

05-12-1985 برقم ايداع   13785 تم التأشير فى تاريخ 05-12-1985  بــ :  كما تم الموافقة على البقاء على 

كافة الصلحيات والختصاصات المؤشر بها في السجل التجاري للشركة كما هو بدون تغير.
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37 - بسنت يحيى مختار سلمه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    238513   وتم ايداعه بتاريخ    

05-12-1985 برقم ايداع   13785 تم التأشير فى تاريخ 05-12-1985  بــ :  

38 - محمد رجاء عبد الرسول حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    238513   وتم ايداعه بتاريخ    

05-12-1985 برقم ايداع   13785 تم التأشير فى تاريخ 05-12-1985  بــ :  استقالة

39 - ايمن عواد محمود الحبشى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    238513   وتم ايداعه بتاريخ    

05-12-1985 برقم ايداع   13785 تم التأشير فى تاريخ 05-12-1985  بــ :  

40 - هانى مختار احمد معبد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    238513   وتم ايداعه بتاريخ    

05-12-1985 برقم ايداع   13785 تم التأشير فى تاريخ 05-12-1985  بــ :  

41 - معتز  احمد  لطفي  الحناوي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    44139   وتم ايداعه بتاريخ    1981-11-16 

برقم ايداع   5119 تم التأشير فى تاريخ 22-05-1986  بــ :  شارع طريق الشعراوى من شارع على مشرفه - 

بجوار صيدليه هانى جبر امام التعمير والسكان - اول دمياط - محافظه دمياط

42 - محمد عبدالعزيز عباس عباس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    44139   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-1981 برقم ايداع   5119 تم التأشير فى تاريخ 22-05-1986  بــ :  معرض الزقازيق 3 الكائن :   

شارع اللواء عبد العزيز على )المحافظه( - ثان الزقازيق - محافظه الشرقيه

43 - محمد عبد المنعم هاشم القيس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    44139   وتم ايداعه بتاريخ    1981-11-16 

برقم ايداع   5119 تم التأشير فى تاريخ 22-05-1986  بــ :  توسعه معرض العبورالكائن: المحلت ارقام 63, 

64, 65, 66 سور جيرو لند جولف سيتى مول طريق عرابى الجديد - مدينه العبور - محافظه القليوبيه

44 - أحمد ابواليزيد احمد عبدالحافظ  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    72516   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-12-1986 برقم ايداع   9957 تم التأشير فى تاريخ 28-12-1986  بــ :  تمثيل الشركة امام 

القضاء لرئيس مجلس الدارة فقط

45 - عبدالمجيد محمد محمد حسن حجازى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    72516   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-1986 برقم ايداع   9957 تم التأشير فى تاريخ 28-12-1986  بــ :  ممثل لشركة كيما بدل من السيد / 

محمد حسنين رضوان

46 - حسن محمود محمد يحى رشدان  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    7722   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-03-1987 برقم ايداع   871 تم التأشير فى تاريخ 25-03-1987  بــ :  نظرا  لوفاته

47 - إبراهيم السيد عبد الحميد عبده اللفي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42833   وتم ايداعه بتاريخ    

23-02-1989 برقم ايداع   903 تم التأشير فى تاريخ 23-02-1989  بــ :  ممثل عن شركة اس.سي.جونسون 

وولده المريكية خلفا للسيدة / ريهام محي الدين عبد المطلب لبيب  .

65 - عبير محمد محمد على الفرا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42623   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-1992 برقم ايداع   634 تم التأشير فى تاريخ 11-03-1992  بــ :  

66 - احمد محمود احمد همام  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    42757   وتم ايداعه بتاريخ    1992-06-02 

برقم ايداع   1308 تم التأشير فى تاريخ 02-06-1992  بــ :  فني للشركة

67 - اكمل حسين عباس الريس  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    42757   وتم ايداعه بتاريخ    

02-06-1992 برقم ايداع   1308 تم التأشير فى تاريخ 02-06-1992  بــ :  مالي للشركة
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48 - صلح محمد سعيد محمود سليمان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42833   وتم ايداعه بتاريخ    

23-02-1989 برقم ايداع   903 تم التأشير فى تاريخ 23-02-1989  بــ :  ممثل عن شركة ابوزعبل 

للكيماويات المتخصصة خلفا للسيد / السيد حسين ابراهيم السيد البوص - تعديل سلطات التوقيع كالتالي:-    حذف 

السماء التالية من سلطات التوقيع )محمد سيد علي احمد عبد الحليم – ريهام محي الدين عبد المطلب لبيب – محمد 

محمد محمد حسانين الغمري – SUSAN WILTON(.   اضافة السماء التالية الي سلطات التوقيع :-   اول : 

جميع المدفوعات ) سلطات التوقيع غير محدودة ( ) عمرو محسن محمد عبد الرشيد شاهين – ابراهيم السيد عبد 

الحميد عبده اللفي – عمرو محمد حسين عاشور – عمر سامي احمد صالح – احمد ماجد محمد عبد المجيد – خالد 

NEIL BRADY- TREVOR James  JESSETT - Hayes JOHN      - سليمان محمد علي

Michael - USHA  Rani  ARORA –Gauthier Francois Jerome De Beer (ثانيا : خطابات 

الضمان – العتمادات المستندية – نماذج 4 ومتعلقاته – الشيكات المصرفيه )عمرو محسن محمد عبد الرشيد 

شاهين – ابراهيم السيد عبد الحميد عبده اللفي - احمد ماجد محمد عبد المجيد – شادي حامد يحي رمضان – 

عمرو يسري ابراهيم محمد – خالد سليمان محمد علي – خالد جمال محمد نصار – سامح خالد محمود طه سدر – 

NEIL BRADY- TREVOR    - شريف سيد احمد عبد الحي – علء عبد العزير شيبه عبد العزيز

James  JESSETT - Hayes JOHN   Michael  -  USHA  Rani  ARORA –Gauthier 

Francois Jerome De Beer (.ثالثا : القروض والرهن من البنوك باسم ولحساب الشركة ومعدل الفائدة 

والعملت :-   المجوعة الولي )USHA  Rani  ARORA – JOHN MICHAEI HAYES ( المجموعة 

الثانية )عمرو محسن محمد عبد الرشيد شاهين – كريم فرج ( توقيع مشترك بين الطرفين علي ان يكون توقيع 

واحد من كل مجموعة .رابعا : فتح او غلق الحسابات مع البنوك – التفاق علي حدود الئتمان مع البنوك :- 

المجوعة الولي )USHA  Rani  ARORA – JOHN MICHAEI HAYES ( المجموعة الثانية )عمرو 

محسن محمد عبد الرشيد شاهين – كريم فرج ( توقيع مشترك بين الطرفين علي ان يكون توقيع واحد من كل 

مجموعة.خامسا : ابلغ البنوك باسماء المفوضين بالتوقيع عن الشركة او اي تعديلت في السماء )عمرو محسن 

محمد عبد الرشيد شاهين – ابراهيم السيد عبد الحميد عبده اللفي – عمرو محمد حسين عاشور – عمر سامي 

NEIL BRADY- TREVOR James  JESSETT - Hayes JOHN    -     احمد صالح

-  ) MIChael - USHA  Rani  ARORA  –Gauthier Francois Jerome De Beer

تفويض السيد / عمرو محسن محمد عبد الرشيد عضو مجلس  التصديق على تجديد مدة مجلس الدارة.  -

الدارة منفردا في بيع الصول الثابتة المهلكة دفتريا ) ومنها السيارات ( والتي تبلغ قيمتها الدفترية )صفر( 

والتوقيع علي عقود البيع .
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49 - محمد عبدالكريم حسن محمد عبدالكريم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    258293   

وتم ايداعه بتاريخ    23-08-1989 برقم ايداع   10426 تم التأشير فى تاريخ 23-08-1989  بــ :  منح حق 

التوقيع منفردا للسيد / محمد عبد الكريم حسن محمد عبد الكريم  ) رئيس مجلس الدارة  والعضو المنتدب ( له 

الحق التوقيع منفردا فقط وله فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون او لئحتة التنفيذية للجمعية العامة ولة منفردا فقط الحق فى التعامل باسم الشركة 

وضمن أغرضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم , وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات والفراج عن راس المال 

وله منفردا الحق في تعين وعزل مستخدمى وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم , وله منفردا فقط حق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو الجل , وله منفردا فقط الحق فى التوقيع على عقود الشركات بكافة انواعها 

التى تساهم فيها الشركة , وله منفردا الحق فى التوقيع على عقود التعديل والتاسيس بعد موافقه الجمعية العامه غير 

العادية ) بما ل يتعارض مصلحة الشركة (  , وله منفردا فقط الحق فى تمثيل الشركة امام مصلحة الشهر العقارى 

والتوثيق فى جميع مأموريتها وذلك فى التقديم والتوقيع بالشهر العقارى وتعديل الطلبات والتنازل عنها , وتسليم 

واستلم الوراق والمستندات من مكاتب الشهر العقارى , وفي القيام بجميع العمال التى تتصل بشهر المحررات 

والعقود ) بما ل يتعارض مصلحة الشركة (  , وله منفردا الحق فى توكيل المحامين لتمثيل الشركة فى اقامة 

الدعاوى باسم الشركة وفى الحضور والدفاع عنها سواء كمدعى او مدعى عليها امام كافة النيابات او المحاكم على 

أختلف درجاتها فى جمهورية مصر العربية او خارجها ,  وله منفردا فقط حق التوقيع على كافة العقود والقرارات 

والملحق اللزمة لتنفيذ ذلك امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية المختصه فى جمهورية مصر العربية أو 

خارجها . ولة منفردا فقط الحق فى الحضور وتمثيل الشركة امام الوزارات و الهيئات العامة والخاصة والمصالح 

والجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم والجهات الدارية 

ووزارة الستثمار ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية والهيئة العامة للتشيد والبناء  والهيئة العامة للستثمار 

والمناطق الحرة وقطاعاتها والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الضرائب المصرية ومامورياتها والتصالح أمامها 

ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق ومكاتبها ومامورياتها ومصلحة السجل التجارى ومكاتب السجل التجارى 

والتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية المختصة والتوقيع على عقودفتح الحساب للعملء  وعلى كافة 

القرارات والتعهدات والمستندات والملحق اللزمة والمتعلقة بذلك امام الشهر العقارى , وله منفردا فقط الحق فى 

التوقيع على كافة العقود ومنها على سبيل المثال . عقود التوزيع والتوريد والوكالت والمقاولت , وله منفردا الحق 

فى التوقيع على القرارات والتعهدات والمستندات والملحق اللزمة والمتعلقة بها فى جمهورية مصر العربية او 

خارجها  ولة حق تفويض الغير فى البنوك وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض مما ذكر .وله الحق في 

التوقيع على عقود  القتراض والرهن للنفس والغير لى اصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والرضى والسيارات 

والمنقولت باسم الشركة وضمن اغراضها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات 

الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله 

الحق فى التوقيع على عقود تاسيس والتعديل الشركات بكافة انواعها التى تساهم فيها الشركة وله الحق في التعامل 

مع الهيئة العامة للصادرات والواردات  ولة الحق فى تمثيل الشركة امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق فى جميع 

ماموريتها وذلك فى التقديم والتوقيع بالشهر العقارى وتعديل الطلبات والتنازل عنها , وتسليم واستلم الوراق 

والمستندات من مكاتب الشهر العقارى , وفى القيام بجميع العمال التى تتصل بشهر المحررات والعقود ايا كان 

نوعها والقرارات او المحاكم على اختلف درجاتها  فى جمهورية مصر العربية او خارجها وله حق التوقيع على 

العقود والملحق اللزمة لتنفيذ ذلك امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية المختصة فى جمهورية مصر 

العربية او خارجها ولة الحق فى الحضور وتمثيل الشركة امام الوزارات والهيئات العامة والخاصة والمصالح 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم والجهات الدارية 

ووزارة الستثمار ومامورياتها والتوقيع على عقود فتح الحساب للعملء وعلى كافة القرارات والتعهدات 

والمستندات والملحق اللزمة والمتعلقة بذلك امام الشهر العقارى وله الحق فى تقديم الضمانات والرهونات 

والكفالت والقراض والقتراض والتوقيع على عقود القرض والرهن بكافة انواعة للنفس و الغير وفك او شطب 
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الرهن نيابة عن الشركة وعلى كافة القرارات والتعهدات والمستندات والملحق اللزمة والمتعلقة بها فى جمهورية 

مصر العربية او خارجها وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر  ) بما ل يتعارض مع مصلحة 

الشركة ( .  وله الحق في الصلح والقرار والبراء والنكار ورد القضاة ومخاصمتهم فى تمثيل الشركة امام اقسام 

الشرطة والنيابات المختلفة .ويكون للسيد / محمد عبد الكريم حسن محمد عبد الكريم الحق في التوقيع على عقود 

الرهن للنفس والغير وحق كفالة الغير والشركات الخرى وله الحق في توكيل او تفويض البنوك و الغير في كل او 

بعض ما سبق  ) بما ل يتعارض مع مصلحة الشركة ( .  ولمجلس الدارة الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلء 

مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .

50 - احمد محمد عبد السميع قطب عرب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    258293   وتم ايداعه بتاريخ    

23-08-1989 برقم ايداع   10426 تم التأشير فى تاريخ 23-08-1989  بــ :  

51 - فريد احمد شوقى محمد  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    258293   وتم ايداعه بتاريخ    

23-08-1989 برقم ايداع   10426 تم التأشير فى تاريخ 23-08-1989  بــ :  

52 - المعتز بال محمد محمد نور الدين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    258293   وتم ايداعه بتاريخ    

23-08-1989 برقم ايداع   10426 تم التأشير فى تاريخ 23-08-1989  بــ :  استقاله

53 - محسن باقى احمد الشيطى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    258293   وتم ايداعه بتاريخ    

23-08-1989 برقم ايداع   10426 تم التأشير فى تاريخ 23-08-1989  بــ :  استقاله

54 - اميل عبد الملك جرجس روفائيل  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    258293   وتم ايداعه 

بتاريخ    23-08-1989 برقم ايداع   10426 تم التأشير فى تاريخ 23-08-1989  بــ :  

55 - احمد محمد كمال حسن خليفة  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    258293   وتم ايداعه 

بتاريخ    23-08-1989 برقم ايداع   10426 تم التأشير فى تاريخ 23-08-1989  بــ :  

56 - ماجد رأفت خيرى شوقى خيرى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    258293   وتم ايداعه 

بتاريخ    23-08-1989 برقم ايداع   10426 تم التأشير فى تاريخ 23-08-1989  بــ :  

57 - سيف الدين عبد السلم هيكل  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    258293   وتم 

ايداعه بتاريخ    23-08-1989 برقم ايداع   10426 تم التأشير فى تاريخ 23-08-1989  بــ :  استقاله

58 - حافظ محمد يسري محمد حافظ بشير  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    258293   وتم ايداعه بتاريخ    

23-08-1989 برقم ايداع   10426 تم التأشير فى تاريخ 23-08-1989  بــ :  والعضو المنتدب استقاله

59 - محمد عبداللطيف سيد فرج  عضو مجلس ادارة غير متفرغ   المقيد برقم قيد    202767   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-11-1990 برقم ايداع   13036 تم التأشير فى تاريخ 01-11-1990  بــ :  استقاله

60 - ريمون صموئيل نجيب عبدالملك  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    202767   وتم ايداعه بتاريخ    

01-11-1990 برقم ايداع   13036 تم التأشير فى تاريخ 01-11-1990  بــ :  

61 - نشوه محمد محمد الفرا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42623   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-1992 برقم ايداع   634 تم التأشير فى تاريخ 11-03-1992  بــ :  

62 - عمرو محمد منير الغزالى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42623   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-1992 برقم ايداع   634 تم التأشير فى تاريخ 11-03-1992  بــ :  

63 - محمد محمد محمد على الفرا  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    42623   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-03-1992 برقم ايداع   634 تم التأشير فى تاريخ 11-03-1992  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة 

لمدة مماثلة - وافق الحاضرون بالجماع على اضافة صلحيات مجلس الدارة لتصبح كالتالى:اعطاء الحق للستاذ 

/ محمد محمد محمد على الفرا – رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب - حق تحرير توكيلت بيع للنفس وللغير 

امام كافة ماموريات الشهر العقارى فيما يخص جميع اصول الشركة وممتلكاتها من وحدات سكنية وادارية 

واراضى ومبانى وسيارات بكافة انواعها ملكى ونقل ومقطورة ولوادر وكافة انواع المركبات الخرى والوحدات 

السكنية الخاصة بالشركة , وكذلك المعدات بكافة انواعها والمحركات على اختلف انواعها.

64 - حنان محمد محمد على الفرا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42623   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-1992 برقم ايداع   634 تم التأشير فى تاريخ 11-03-1992  بــ :  
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68 - خالد رشدى سليمان محمد مدكور  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    42757   وتم 

ايداعه بتاريخ    02-06-1992 برقم ايداع   1308 تم التأشير فى تاريخ 02-06-1992  بــ :  اول:- الموافقة 

بالجماع على تفويض السادة المذكورين بعد فى التوقيع على الشيكات وفتح العتمادات المستندية وأوامر الدفع 

والتوقيع على كافة المحررات الخاصة بالمعاملت المصرفية مع البنوك على  النحو التالي :-  1-اللواء أ.ح.م / 

خالد رشدي سليمان محمد رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب توقيع اول   2- المهندس / أحمد محمود احمد 

همام العضو المنتدب الفني توقيع اول وثاني3- المحاسب /  أكمل حسين عباس الريس  العضو المنتدب المالي 

توقيع اول وثاني   4- المحاسب / محمد محمود على عبد الموجود المدير المالي توقيع ثاني  ثانيا- تكون توقيعات 

السادة المذكورين أعله لعدد )2( مجتمعين ) توقيع أول وتوقيع ثاني (

69 - خالد رشدى سليمان محمد مدكور  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    42757   وتم 

ايداعه بتاريخ    02-06-1992 برقم ايداع   1308 تم التأشير فى تاريخ 02-06-1992  بــ :  - الموافقة 

بالجماع على تفويض السيد اللواء أ.ح مهندس / خالد رشدي سليمان محمد مدكور رئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب ) بصفته( فى تمثيل الشركة العربية للصلب المخصوص فى التوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية 

وجدولة المديونية مع البنك الهلي المصري وله الحق فى توكيل البنك الهلي المصري أو الغير فى كل ما ذكر 

وذلك أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وامام البنك الهلي المصري وامام كافة الجهات الحكومية وغير 

الحكومية .

70 - على بن حسن بن على دايخ  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    4335   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-10-1991 برقم ايداع   547 تم التأشير فى تاريخ 02-12-1992  بــ :  وافق المجلس بالجماع 

لعضو مجلس الدارة المنتدب للشئون المالية الستاذ / محمد نبيل عبد السلم محمد حق التوقيع والتعامل عن 

الشركة أمام مصلحة الضرائب العامة ومصلحة الضرائب علي القيمة المضافة وشركة مصر للمقاصة واليداع 

والقيد المركزي والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الجمارك المصرية 

وله في ذلك تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض مما ذكر

71 - زهير بن مشعل  بن سرور الزايدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    96664   وتم ايداعه بتاريخ    

07-10-1993 برقم ايداع   6248 تم التأشير فى تاريخ 07-10-1993  بــ :  

72 - يحيي بن سرور بن مطلق الزايدي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    96664   وتم ايداعه بتاريخ    

07-10-1993 برقم ايداع   6248 تم التأشير فى تاريخ 07-10-1993  بــ :  خروج للوفاة

73 - محمود محمد خضيرى ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    96664   وتم ايداعه بتاريخ    

07-10-1993 برقم ايداع   6248 تم التأشير فى تاريخ 07-10-1993  بــ :  خروج للوفاة

74 - تغريد محمود الصائغ  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    96664   وتم ايداعه بتاريخ    

07-10-1993 برقم ايداع   6248 تم التأشير فى تاريخ 07-10-1993  بــ :  استقالة

75 - هيام رجب سيد درويش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    96664   وتم ايداعه بتاريخ    

07-10-1993 برقم ايداع   6248 تم التأشير فى تاريخ 07-10-1993  بــ :  استقالة

76 - مشعل بن سرور بن مطلق الزايدى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    96664   وتم ايداعه بتاريخ    

07-10-1993 برقم ايداع   6248 تم التأشير فى تاريخ 07-10-1993  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة الحالى 

لمدة اخرى بنفس السلطات و الصلحيات السابقة

77 - جوده احمد الحمار جوده  مدير فرع   المقيد برقم قيد    100479   وتم ايداعه بتاريخ    1994-11-29 

برقم ايداع   9340 تم التأشير فى تاريخ 29-11-1994  بــ :  مدير لفرع شرم الشيخ شركة سيستم تكنيك خلفا 

للسيد / كمال محمد كمال الدين

78 - محمد حسين محمد حسين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    100479   وتم ايداعه بتاريخ    1994-11-29 

برقم ايداع   9340 تم التأشير فى تاريخ 29-11-1994  بــ :  مدير لفرع الغردقة شركة سيستم تكنيك خلفا للسيد 

/ احمد عطيه احمد النجار
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79 - احمد عطيه احمد النجار  مدير فرع   المقيد برقم قيد    100479   وتم ايداعه بتاريخ    1994-11-29 

برقم ايداع   9340 تم التأشير فى تاريخ 29-11-1994  بــ :  مدير لفرع الزمالك شركة سيستم تكنيك خلفا للسيد 

/ ايهاب هاشم عبد الخالق

80 - تامر تادرس يوسف جرجس  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    288390   وتم ايداعه بتاريخ    

05-04-1995 برقم ايداع   4964 تم التأشير فى تاريخ 05-04-1995  بــ :  العضو المنتدب

89 - محمد محمد مصطفي هدهود  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    54215   وتم ايداعه بتاريخ    

24-06-1981 برقم ايداع   4203 تم التأشير فى تاريخ 27-03-1996  بــ :  ممثل  عن شركة باور أسبيشيال 

تيفباو بدل  من السيد المهندس / هانز جاكوم هيلموت بليس - تفويض السيد المهندس / محمد محمد مصطفى هدهود 

– عضو مجلس الدارة المنتدب ممثل  عن شركة باور أسبيشيال تيفباو في التوقيع على كافة عقود المعاوضة 

والمقاولة والتصرفات الناقلة للملكية وشراء الصول الثابت والمنقولة والسيارات والتعامل مع كافة المصالح 

الحكومية والخاصة والهيئات وحق الرهن والهبة والقرض

90 - عيد محمد عيد طعيمة  مدير عام   المقيد برقم قيد    54215   وتم ايداعه بتاريخ    24-06-1981 برقم 

ايداع   4203 تم التأشير فى تاريخ 27-03-1996  بــ :  للشركة ومنحه كافة الصلحيات في تمثيل الشركة أمام 

الغير قانونا  وحق إدارة الشركة وإتخاذ كافة القرارات والتوقيع على عقود المقاولة وصرف المستحقات وذلك 

بالضافة إلى أعمال البنوك وفتح الحسابات وغلقها وإدارتها وفتح العتمادات المستندية وخطابات الضمان وأوامر 

السحب والشيكات والتحويل والقتراض والحصول على التسهيلت الئتمانية

91 - محمود احمد محمد احمد عثمان  مدير   المقيد برقم قيد    107914   وتم ايداعه بتاريخ    1996-07-22 

برقم ايداع   7252 تم التأشير فى تاريخ 22-07-1996  بــ :  

92 - عثمان احمد محمد عثمان  مدير   المقيد برقم قيد    107914   وتم ايداعه بتاريخ    22-07-1996 برقم 

ايداع   7252 تم التأشير فى تاريخ 22-07-1996  بــ :  

128 - زكريا  عبد المنعم  توفيق عبد الرازق  مدير   المقيد برقم قيد    306255   وتم ايداعه بتاريخ    

21-07-1997 برقم ايداع   14245 تم التأشير فى تاريخ 21-07-1997  بــ :  تنفيذى لقطاع التصدير 

الزراعى

129 - محمد عزت ابراهيم محمد  الرئيس التنفيذى   المقيد برقم قيد    306255   وتم ايداعه بتاريخ    

21-07-1997 برقم ايداع   14245 تم التأشير فى تاريخ 21-07-1997  بــ :  للقطاع المالى - استقالة

130 - وليد علم علم رفاعى  مدير   المقيد برقم قيد    306255   وتم ايداعه بتاريخ    21-07-1997 برقم 

ايداع   14245 تم التأشير فى تاريخ 21-07-1997  بــ :  تنفيذى للقطاع المالى للشركة
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131 - محمد ايمن كمال الدين محمد قرة  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    306255   وتم ايداعه بتاريخ    

21-07-1997 برقم ايداع   14245 تم التأشير فى تاريخ 21-07-1997  بــ :  - إضافة صلحيات لرئيس 

مجلس إدارة الشركة . لرئيس مجلس الدارة أوسع سلطة منفردا فى إدارة الشركة وله تمثيل الشركة والتعامل 

باسمها أمام كافة الجهات الدارية وإجراء كافة العقود و تعديلها والمعاملت والتصرفات الداخلية ضمن غرضها بما 

فى ذلك الشتراك في إنشاء و تأسيس وتعديل الشركات بكافة أنواعها وممارسة نشاط الشركات بجمهورية مصر 

العربية وخارجها أو فى زيادة رأسمالها أو الستحواذ عليها و واختيار ممثليها فى مجالس إدارة الشركات التى 

تساهم الشركة فى رؤوس أموالها وتعيين العاملين و المستخدمين والوكلء  وإبرام عقود الدارة و عقود التأمين 

وكفالة الشركات الشقيقة او الشركات التي تساهم الشركة فى رأس مالها سواء للبنوك أو لغيرها وتقديم كافة الوراق 

واستلمها ومحاضر الجتماعات بكافة أنواعها إلى الوزارات و المصالح والهيئات المختصة. بما فى ذلك الهيئة 

العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة و البورصة المصرية و شركة مصر للمقاصة و 

اليداع والقيد المركزي وأمناء الحفظ و شركات السمسرة و صناديق الستثمار والهيئة الوطنية للعلم ومصلحة 

البريد و إدارة العلمات التجارية و إدارة النماذج الصناعية واكادمية البحث العلمى ومكتب براءات الختراع 

ومكتب حقوق الملكية الفكرية وتسليم المستندات والوثائق والبرامج و اتخاذ كافة الجراءات الخاصة باليداع أو 

الترخيص أو القيد و تسلم الشهادات والتراخيص وتقديم الطلبات وإجراء التجديد و التأشير وسحب الصور من 

مصلحة السجل التجاري, و فى التعامل مع وزارات الستثمار والتجارة ووزارة التصالت والتموين والصناعة 

والعدل و الخارجية و التحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء والهيئة العامة للصادرات و الورادات وسجل 

الموردين والوكلء التجاريين والغرف التجارية والصناعية والتأمينات ومصلحة الجمارك والسجل التجاري و 

مكاتب الشهر العقاري ومصلحة الضرائب و هيئة التمويل العقاري و هيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة 

للتصدير والستيراد وترخيص وتجديد واستلم وتسليم اللوحات المعدنية للسيارات من إدارة المرور المختصة 

وغيرها واستخراج كافة التراخيص اللزمة من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية و أمام البنوك فى فتح وغلق 

الحسابات البنكية و التوقيع على كافة الشيكات و ومستندات الصرف والسحب واليداع دون حد أقصى و فتح 

العتمادات المستندية والتوقيع على عقود القروض والرهون لصالح النفس أو الغير للشركة وله عقد الصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركة لنقد أو بالجل وشراء الراضى والعقارات المبنية للشركة والتوقيع على عقود بيع كافة 

أصول الشركة و بيع ورهن الوراق المالية المملوكة للشركة والتصرف فى أموالها وله الحق فى تفويض )توكيل ( 

أى من أعضاء مجلس الدارة أو البنوك أو الغير فى كل أو بعض ما ذكر. ويجوز للمجلس أن يعهد إلى أحد أو أكثر 

من أعضائه من مباشرة عمل أو أعمال معينة مما تدخل فى اختصاصاته وللمدة التي يحددها . ويجوز لمجلس 

الدارة تعيين عدة أعضاء منتدبين من أعضاء مجلس الدارة لشئون القطاعات الفنية للشركة يتولون إدارة المور 

التنفيذية لهذه القطاعات وفقا  للتعليمات والصلحيات التي يحددها لهم مجلس إدارة الشركة بناء على اقتراح رئيس 

مجلس الدارة. ويحل محل رئيس مجلس الدارة فى مزاولة كافة سلطاته فى حالة سفره أو وفاته أو عجزه أي أثنين 

مجتمعين من كل  من الستاذة/ إيمان محمد أيمن كمال الدين قرة -  المهندسة/ هبة محمد أيمن كمال الدين قرة -  

المهندس/ أحمد محمد أيمن كمال الدين قرة و الموافقة بالجماع بنسبة 100% من السهم الحاضرة بشأن 

صلحيات التوقيع أمام البنوك بأن يكون توقيع منفرد للمهندس/ محمد أيمن كمال الدين محمد قرة رئيس مجلس 

الدارة الرئيسي للشركة أو أن تكون صلحيات توقيع أول وتوقيع ثاني  للسادة التالي أسماؤهم :  المجموعة )أ( 

لى فرد منهم حق التوقيع الول : الستاذة/ إيمان محمد أيمن كمال الدين قرة بصفتها عضو مجلس إدارة كونسوقرة  

رقم قومي/28408262102844  المهندسة / هبة محمد أيمن كمال الدين قرة بصفتها عضو مجلس إدارة 

كونسوقرة رقم قومي/28708030106022 المهندس / أحمد محمد أيمن كمال الدين قرة بصفته عضو مجلس 

إدارة كونسوقرة رقم قومي/29001020103596 المجموعة )ب( لى فرد منهم حق التوقيع الثاني: - محمد عبد 

الغفار محمد عطا ا رقم قومي 26510060102658  - محمد على حسن سليمان - رقم قومي  

27501012109653 - إكرامي صلح السيد عفيفي - رقم قومى 28202022103579 بالضافة إلى أى فرد 

من المجموعة )أ( مع أى فرد من أفراد المجموعة )ب( لهم الحق في اتخاذ كافة الجراءات القانونية اللزمة لتسيير 

إدارة الشركة لدى كافة الجهات بما فيها الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية 

والسجل التجاري ومكاتب الشهر العقاري ومصلحة الضرائب و وهيئة التأمينات الجتماعية وهيئة التمويل 
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العقاري والتنمية الصناعية وأمام البنوك وسلطة فتح حسابات البنكية باسم الشركة والصرف منها  والتوقيع على 

كافة الشيكات ومستندات الصرف من حسابات الشركة بدون حد أقصى للصرف أو السحب وفتح العتمادات 

المستندية والتوقيع على عقود القروض المتعلقة بالشركة الموافقة على كفالة الشركة للشركات الشقيقة أو الشركات 

التابعة التي تساهم في رأسمالها سواء البنوك أو غيرها وله عقد الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد 

والجل وشراء جميع المواد والمهمات والبضائع و المنقولت والراضي .

81 - تادرس يوسف جرجس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    288390   وتم ايداعه بتاريخ    

05-04-1995 برقم ايداع   4964 تم التأشير فى تاريخ 05-04-1995  بــ :  تجديد مده مجلس الدارة الحالى 

لمده أخرى - يتولى السيد / تادرس يوسف جرجس - رئيس مجلس الدارة أو السيد/ تامر تادرس يوسف جرجس- 

نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب  مجتمعين أو منفردين ادارة الشركة والتعامل بإسمها امام جميع 

الجهات الداخلية والخارجية والمصالح الحكومية وغير الحكومية والرسمية والقطاع العام والقطاع الخاص 

والوزارات المخلتفة ووحدات الحكم المحلي المحافظات ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة 

للرقابة الماليه والغرفة التجارية ومصلحةالشهر العقاري والتوثيق والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات  

والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للتنمية السياحية ومصلحة الضرائب المصرية والهيئة القومية 

للتأمين الجتماعي ومكتب العمل  واتحاد الصناعات وبورصتى القاهرة والسكندرية وشركة مصر للمقاصة 

والحفظ المركزى وإدارات المرور وبيع وشراء وترخيص السيارات وتجديد تراخيصها وتسـجيل السماء 

والعلمات التجارية وإدخال كافة أنواع المرافق والتراخيص , والتوقيع عن الشركة وتمثيلها تمثيل  كامل  امام جميع 

الجهات والمصالح الحكومية وغير الحكومية والسحب واليداع من البنوك والمصارف بدون حدود مالية  قصوى 

وجميع التعاملت المالية والبنكيـة , وفتح الحسابات واستصدار خطابات الضمان والعتمادات المستندية والتوقيع 

على عقود التسهيلت الئتمانية والكفالت والتنازل عن العمليات, وابرام عقود القرض والرهن باسم الشركة و 

بضمان أصول الشركة  وموجوداتها  و التصرف في جميع اصوال وممتلكات الشركة من ) منقول أو عقار (  

والتوقيع علي جميع عقود الشراء امام كافة الجهات للصول والعقارات والراضي وكذلك التوقيع  علي عقود 

شراء اللت والمعدات  والسيارات وجيمع المنقولت والتوقيع ايضا علي عقود اليجار وتوكيل المحاميـن . 

ولسيادتهم تفويض أو توكيل الغير فى بعض أو كل مما ذكر .    ولكل من السيد/ رئيس مجلس الدارة  والسيد/ 

نائب رئيس مجلس الدارة  والعضو المنتدب - مجتمعين او منفردين -  وذلك علي النحو التالي : يضاف الي 

السلطات والصلحيات السابقة والممنوحة لكل من السيد/ رئيس مجلس الدارة  والسيد/ نائب رئيس مجلس الدارة  

والعضو المنتدب  يكون للسيد / تادرس يوسف جرجس  " رئيس مجلس الدارة  " أو السيد/ تامر تادرس يوسف 

جرجس " نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب  " مجتمعين او منفردين  " الحق في التوقيع علي عقود 

القتراض والرهن للنفس أو الغير وكذا لهم الحق في توكيل البنك الهلي المصري او البنوك او الغير  في كل ذلك 

او بعض مما ذكر وذلك امام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وامام البنوك وامام كافة الجهات الحكومية وغير 

الحكومية مع البقاء علي كافة والسلطات والصلحيات السابقة  والممنوحة لهم والثابته بالسجل التجاري  .

82 - احمد اسماعيل عبد العال عطوان  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    288945   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-1995 برقم ايداع   6608 تم التأشير فى تاريخ 07-05-1995  بــ :  

83 - اسماعيل عبد العال عطوان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    288945   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-1995 برقم ايداع   6608 تم التأشير فى تاريخ 07-05-1995  بــ :  

84 - مصطفي محمد حفناوى حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    288945   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-1995 برقم ايداع   6608 تم التأشير فى تاريخ 07-05-1995  بــ :  

85 - طارق محمد علي ابو سيف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    288945   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-1995 برقم ايداع   6608 تم التأشير فى تاريخ 07-05-1995  بــ :  

86 - حمدى عبد المقصود محمد عطا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    288945   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-1995 برقم ايداع   6608 تم التأشير فى تاريخ 07-05-1995  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة
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87 - احمد شوقى محمد السيد منتصر  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    76464   وتم ايداعه بتاريخ    

13-05-1995 برقم ايداع   4110 تم التأشير فى تاريخ 13-05-1995  بــ :  والرئيس التنفيذى - منح السيد / 

احمد شوقي محمد السيد منتصر الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الدارة المنتدب حق القرار بالحق المدعي به 

والتنازل عنه والصلح والتحكيم فيه وقبول اليمين وتوجيهه ورده وترك الخصومة والتنازل عن الحكام ورفع 

الحكام ورفع الحجز ورد القضاه ومخاصمتهم ورد الخبراء وله الحق في التصالح الضريبي وله الحق في توكيل 

الغير في كل او بعض مما ذكر .  مع البقاء علي كافة الصلحيات والختصاصات الواردة بالسجل التجاري كما 

هي .

88 - حسام سلمه جودة الشاعر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6281   وتم ايداعه بتاريخ    

24-12-1995 برقم ايداع   1098 تم التأشير فى تاريخ 24-12-1995  بــ :  اضافة صلحيات للسيد / حسام 

سلمه جوده الشاعر عضو مجلس الدارة بتفويضه بالتعامل علي حساب الشركة لدي الشركات العاملة في الوراق 

المالية واصدار الوامر واستلم الشيكات المغلقه باسم الشركة وذلك لصلحيته السابقة في عضويه مجلس الدارة 

وله الحق في تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

154 - جورج نجيب جرجس  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    309844   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-1997 برقم ايداع   54145 تم التأشير فى تاريخ 02-12-1997  بــ :  خروج للوفاه

155 - عادل  محمد فتحى  القيسونى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    309844   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-12-1997 برقم ايداع   54145 تم التأشير فى تاريخ 02-12-1997  بــ :  

156 - منى ماهر نصيف جرجس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    309844   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-1997 برقم ايداع   54145 تم التأشير فى تاريخ 02-12-1997  بــ :  

93 - عمر  احمد محمد احمد عثمان  مدير   المقيد برقم قيد    107914   وتم ايداعه بتاريخ    1996-07-22 

برقم ايداع   7252 تم التأشير فى تاريخ 22-07-1996  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة . يمثل 

المديرون الشركة في علقتها مع الغير والبنوك وجميع المصالح والمكاتب الحكومية ولهم في هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ماأحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة  . وللمدير / أحمد محمد أحمد عثمان منفردا وللمديرين الخرين مجتمعين الحق في التعامل بإسم 

الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع 

الخاص  بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح 

وغلق الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج 

عن رأس المال وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهما الحق في التوقيع على كافة عقود القتراض 

والرهن والستدانه والبيع لكافة أصول الشركة وممتلكاتها بما فيها من ثابت أو منقول أو سيارات وذلك للنفس أو 

للغير وأمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية الخاصة بذلك ولهم الحق في توكيل أو تفويض الغير وذلك 

لصالح البنوك أو الغير.

94 - احمد محمد احمد عثمان  مدير   المقيد برقم قيد    107914   وتم ايداعه بتاريخ    22-07-1996 برقم 

ايداع   7252 تم التأشير فى تاريخ 22-07-1996  بــ :  

95 - كريم حامد الشيتى محمد على الشيتى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    108590   وتم ايداعه بتاريخ    

10-09-1996 برقم ايداع   9092 تم التأشير فى تاريخ 10-09-1996  بــ :  ممثل عن شركه ترافكو جروب 

انترناشيونال القابضه ش.م.م. بدل من السيد / محمود سيد عبداللطيف

96 - احمد محمد كمال لطفى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    28563   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-1996 برقم ايداع   4253 تم التأشير فى تاريخ 17-09-1996  بــ :  ممثل الشركة المصريه 

للمشروعات الستثمارية

97 - حسن عبدالمنعم اسماعيل  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    28563   وتم ايداعه بتاريخ    1996-09-17 

برقم ايداع   4253 تم التأشير فى تاريخ 17-09-1996  بــ :  لقطاع ادارة المشروعات - ممثل الشركة المصريه 

للمشروعات الستثمارية
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98 - أحمد عصام حسن محمد على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    28563   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-1996 برقم ايداع   4253 تم التأشير فى تاريخ 17-09-1996  بــ :  ممثل الشركة المصريه 

للمشروعات الستثمارية

99 - احمد المعتصم بال النبراوى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    28563   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-1996 برقم ايداع   4253 تم التأشير فى تاريخ 17-09-1996  بــ :  للقطاع الفنى - ممثل الشركة 

المصريه للمشروعات الستثمارية

100 - محمد عادل محمد عبدالغني عماره  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    28563   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-1996 برقم ايداع   4253 تم التأشير فى تاريخ 17-09-1996  بــ :  ممثل الشركة المصريه 

للمشروعات الستثمارية

101 - حماده محمود محمد قاسم  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    28563   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-09-1996 برقم ايداع   4253 تم التأشير فى تاريخ 17-09-1996  بــ :  ممثل الشركة المصريه 

للمشروعات الستثمارية

102 - صبري علم الدين محمد الموجي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    79939   وتم 

ايداعه بتاريخ    21-10-1996 برقم ايداع   7477 تم التأشير فى تاريخ 21-10-1996  بــ :  تجديد عضوية 

مجلس الدارة

103 - هدى جميل محمود سليم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    299612   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-1996 برقم ايداع   20151 تم التأشير فى تاريخ 10-11-1996  بــ :  

104 - محمد الجارحى عبد الرؤوف شويته  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    299612   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-1996 برقم ايداع   20151 تم التأشير فى تاريخ 10-11-1996  بــ :  المنتدب - أستقال

105 - واصف يوسف عبد المسيح واصف  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    299612   

وتم ايداعه بتاريخ    10-11-1996 برقم ايداع   20151 تم التأشير فى تاريخ 10-11-1996  بــ :  تحديد 

اختصاصات مجلس الدارة على النحو التالى :  يملك حق التوقيع على الشركة رئيس مجلس الدارة والعضاء 

المنتدبين - منفردين او مجتمعين ولهم الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية 

والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق 

القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 

وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى 

والسيارات والمنقولت والتوقيع على عقود بيع الوحدات ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدميه ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة من نقد او بالجل ولهم حق 

توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

106 - سامى لمعى غبر عطية  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    299612   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-1996 برقم ايداع   20151 تم التأشير فى تاريخ 10-11-1996  بــ :  المنتدب

107 - رامي عفت فوزي حنين كراس  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    299612   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-11-1996 برقم ايداع   20151 تم التأشير فى تاريخ 10-11-1996  بــ :  

108 - حسن مصطفي ابراهيم الجبار  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    295336   وتم 

ايداعه بتاريخ    23-11-1996 برقم ايداع   21259 تم التأشير فى تاريخ 23-11-1996  بــ :  التجديد لمجلس 

الدارة لمدة جديدة وتفويض السيد العضو المنتدب فى فتح الحسابات البنكية والقيام بكافة العمال البنكية واصدار 

الشيكات وغيرها

109 - سامر مصطفى محمد حسن  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    1667   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-1997 برقم ايداع   104 تم التأشير فى تاريخ 11-02-1997  بــ :  استقاله
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559 - ندا محمود مصطفى عبدالرحمن محمد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    25911   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2007 برقم ايداع   14437 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2007  بــ :  

560 - احمد يوسف نصر الدين الحسينى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    26006   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2007 برقم ايداع   14500 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2007  بــ :  

110 - محمد محسن محمد محجوب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    112469   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-1997 برقم ايداع   3646 تم التأشير فى تاريخ 30-03-1997  بــ :  /إلغاء كافة الصلحيات القانونية 

والتوقيعات للسيد الستاذ / حسن محمد شريف لنتهاء عقده مع الشركة والتأشير بذلك في السجل التجاري.  2/ 

تعديل المسمى الوظيفي للسيد الستاذ / محمد ممدوح عزت من رئيس القطاع المالي الى مساعد العضو المنتدب 

للشئون المالية. 3/ أ/ تفويض كل  من: السيد الستاذ/  يحى عز الدين محمـــد نـور العضو المنتدب والرئيس 

التنفيذي.السيد الستاذ/  خالد أحمد محمد سرحان نائب العضو المنتدب .السيد الستاذ/  محمـــد ممدوح عزت 

مساعد العضو المنتدب للشئون المالية.السيد الستاذ/  محمود أبو طالب محمود أبوطالب رئيس القطاع المالي. 

بالتوقيع على الشيكات الصادرة من الشركة كتوقيع أول " أ ".. ب/ تفويض كل  من:الستاذة / هاله حسين عباس 

زكى  نائب أول رئيس تنفيذي.الستاذ / خالد حسن صالح نائب اول رئيس تنفيذي.الستاذ / احمد محمد عبد الوكيل 

زغلول نائب اول رئيس تنفيذي. وجميعهم توقيع "ب “وذلك في التوقيع على الشيكات الصادرة من الشركة بتوقيع 

مشترك فيما بينهما على الشيكات التي تقل عن 100 ألف جنية مصري )فقط مائة ألف جنية مصريا(. ويشترط ان 

يكون أحد التوقيعات للسيد الستاذ / يحي عز الدين نور/ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي " أو السيد الستاذ / 

خالد أحمد محمد سرحان - نائب العضو المنتدب " أو الستاذ / محمد ممدوح عزت / مساعد العضو المنتدب 

للشئون المالية “او الستاذ/  محمود أبو طالب محمود أبوطالب رئيس القطاع المالي.  على الشيكات التي تجاوز 

قيمتهـــــا 100 ألف جنيه مصري )فقط مائة ألف جنيه مصري ل غير(. وتفويض الستاذة / هاله حسين زكى "

نائب اول رئيس تنفيذي" في التوقيع على عقود التأجير التمويلي وتعديلتها نيابة عن الشركة والتوقيع على عقود 

البيع الخاصة بعملء الشركة الذين أوفوا بالتزاماتهم الناشئة عن عقود التأجير التمويلي المبرمة مع الشركة.4/ 

إضافة كافة صلحيات التوقيع الممنوحة للسيد الستاذ / يحي عز الدين محمد نور " العضو المنتدب والرئيس 

التنفيذي " للسيد الستاذ / خالد أحمد محمد سرحان " نائب العضو المنتدب “وهي: " التوقيع أمام الشهر العقاري 

والتوثيق وكافة المصالح والجهات الحكومية والغير حكومية نيابة عن الشركة وعقود شراء العقارات والسيارات 

على اختلف انواعها وكافة المعدات والسفن والبواخر والوحدات البحرية العائمة والثابتة بأنواعها والتوقيع على 

عقود التأجير التمويلي نيابة عن الشركة وفى القتراض من البنوك باسم الشركة والتوقيع على التسهيلت الئتمانية 

والقروض وكافة مستندات المديونية اللزمة في هذا الشأن, على أن تبقى كافة الصلحيات السابقة كما هي دون 

تعديل أو تغيير.

111 - حازم محمد مجدى خليل بدران  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    112469   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-1997 برقم ايداع   3646 تم التأشير فى تاريخ 30-03-1997  بــ :  ممثل عن شركة بالم هيلز للتعمير

112 - طارق محمد صلح الدين طنطاوي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    112469   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-1997 برقم ايداع   3646 تم التأشير فى تاريخ 30-03-1997  بــ :  ممثل عن شركة بالم هيلز للتعمير

113 - احمد السيد ابراهيم محمد خطاب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81413   وتم ايداعه بتاريخ    

01-04-1997 برقم ايداع   2042 تم التأشير فى تاريخ 01-04-1997  بــ :  

114 - احمد ابراهيم محمد خطاب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81413   وتم ايداعه بتاريخ    

01-04-1997 برقم ايداع   2042 تم التأشير فى تاريخ 01-04-1997  بــ :  

115 - محمد احمد ابراهيم محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81413   وتم ايداعه بتاريخ    

01-04-1997 برقم ايداع   2042 تم التأشير فى تاريخ 01-04-1997  بــ :  

116 - وليد السيد ابراهيم محمد خطاب  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    81413   وتم ايداعه بتاريخ    

01-04-1997 برقم ايداع   2042 تم التأشير فى تاريخ 01-04-1997  بــ :  

117 - سامح السيد ابراهيم محمد خطاب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81413   وتم ايداعه بتاريخ    

01-04-1997 برقم ايداع   2042 تم التأشير فى تاريخ 01-04-1997  بــ :  
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118 - طارق فؤاد سيد الشاذلى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    30365   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-04-1997 برقم ايداع   1647 تم التأشير فى تاريخ 02-04-1997  بــ :  - فوض مجلس ادارة 

الشركة السعودية المصرية للستثمار والتنمية ش.م.م. السيد المهندس / طارق فؤاد سيد الشاذلى بصفته رئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب للشركة فى الصلح والقرار والتنازل وترك الخصومة فى الدعاوى القضائية 

وتوكيل الغير .

119 - امال احمد ابو الفضل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1053   وتم ايداعه بتاريخ    

03-04-1997 برقم ايداع   211 تم التأشير فى تاريخ 03-04-1997  بــ :  

120 - احمد محمد كوثر عبد القادر  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    1053   وتم ايداعه بتاريخ    

03-04-1997 برقم ايداع   211 تم التأشير فى تاريخ 03-04-1997  بــ :  

121 - محمد محمد حسنين عيد النجار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1053   وتم ايداعه بتاريخ    

03-04-1997 برقم ايداع   211 تم التأشير فى تاريخ 03-04-1997  بــ :  

122 - محمد عصام  احمد سلمه الجمال  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1053   وتم ايداعه بتاريخ    

03-04-1997 برقم ايداع   211 تم التأشير فى تاريخ 03-04-1997  بــ :  - الموافقة على تجديد مجلس ادارة 

الشركة .

123 - اكرم عبدالرحمن محمد اسماعيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1053   وتم ايداعه بتاريخ    

03-04-1997 برقم ايداع   211 تم التأشير فى تاريخ 03-04-1997  بــ :  

561 - وائل شبل محمد عبد السلم شبل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    26006   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2007 برقم ايداع   14500 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2007  بــ :  ممثل عن شركة افق 

لستصلح وتنمية الراضى

562 - محمد شريف حسن حامد حجازى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    26006   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2007 برقم ايداع   14500 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2007  بــ :  تجديد مده مجلس الداره واعاده 

تشكيله بذات صلحيات المجلس السبق

563 - وائل احمد وفاء الدين محمد احمد سعيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    26006   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-07-2007 برقم ايداع   14500 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2007  بــ :  ممثل عن شركة افق 

كابيتال للتنمية العقارية

564 - وليد احمد كامل السيد الكفراوى  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    26006   وتم 

ايداعه بتاريخ    25-07-2007 برقم ايداع   14500 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2007  بــ :  
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124 - نواف خليف عبد ا محمد العنزي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1111   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-1997 برقم ايداع   306 تم التأشير فى تاريخ 05-05-1997  بــ :  1-  البقاء علي ذات الصلحيات 

الممنوحة للسيد/ نواف خليف عبدا محمد العنزي )بصفته رئيس مجلس الدارة ممثل  عن شركة المخابز الحديثة 

بيكرى( ويحمل جواز سفر رقم PO5765878  المولود في 2 /11 /1976 - الواردة بالسجل التجارى للشركة . 

البقاء علي ذات الصلحيات الممنوحة للسيد / جيلبار سليم حبيقه ) المدير التنفيذى للشركة ( ويحمل جواز سفر 

رقم LR1655932 المولود في 27 /10 /1971 - الواردة بالسجل التجارى للشركة .  تفويض كل  من: مجموعة 

)أ(  السيد / نواف خليف عبد ا محمد العنزي )2 /11 /1962( الكويت جواز سفر P05765878 - السيد/ 

جيلبار سليم حبيقه ) لبناني الجنسية ( ويحمل جواز سفر رقم LR1655932 المولود في 27 /10 /1971- 

الستاذ / ناصر صلح الدين عبد العزيز مؤنس      )3 /10 /1958( بطاقة رقم قومى 25810030100111- 

مجموعة )ب( الستاذ / هانى سليمان عتريس )30 /7 /1977( بطاقة رقم قومى 27707302101432 الستاذ/ 

عمرو محروس عبدالفتاح حسانين )21 /3 /1986( بطاقة رقم قومى 28603218800434,  بواقع اثنان منهم 

مجتمعين احدهما من المجموعه )أ( والخر من المجموعه )ب( وذلك فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

وشركات التمويل من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق حسابات الشركة واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وفتح العتمادات المستندية باسم الشركة ولحسابها والتوقيع علي كافة العقود والوراق اللزمة 

لذلك وفي قبض وتسوية كافة مستحقات الشركة وموزعي وعملء الشركة والتوقيع على عقود القروض والرهن 

لدي البنوك وشركات التمويل, على ان يكون التوقيع على عقود الرهن والقروض بعد موافقة مجلس ادارة الشركة 

على القرض أو الرهن بموجب محضر مجلس الدارة معتمد من الهيئة العامة للستثمار.

125 - مطيع ممدوح اسماعيل محمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    304438   وتم 

ايداعه بتاريخ    17-05-1997 برقم ايداع   9380 تم التأشير فى تاريخ 17-05-1997  بــ :  تجديد مدة 

مجلس الدارة ثلثة سنوات

126 - عاطف سيد عبد اللطيف الموشى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31107   وتم ايداعه بتاريخ    

10-07-1997 برقم ايداع   3500 تم التأشير فى تاريخ 10-07-1997  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة
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127 - لؤي جاسم محمد عبد المحسن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    114648   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-1997 برقم ايداع   8483 تم التأشير فى تاريخ 20-07-1997  بــ :  الموافقة بالجماع على الغاء 

توقيع الستاذ/ أيمن إبراهيم عبد المجيد لظ عن الشركة - الموافقة بالجماع على أن تكون صلحيات السيد  / لؤى 

جاسم الخرافى رئيس مجلس الدارة على النحو التالى :تمثيل الشركة منفردا  أمام القضاء والغير, وكذا كافة الجهات 

الرسمية الحكومية وغير الحكومية, مثل الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة, والهيئة العامة للرقابة المالية, 

ومصلحة الضرائب, والشهر العقاري, وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية, والتوقيع على عقود تأسيس 

الشركات وعقود تعديلها بما فى ذلك تعديل مواد النظام الساسى للشركة, ولسيادته حق تفويض الغير من السادة 

أعضاء مجلس الدارة أو من المديرين أو من غيرهم فى مباشرة هذه الختصاصات  بما يحقق الصالح العام 

للشركة. - وتفويض سيادته منفردا  فى التوقيع على كافة العقود بأشكالها وأغراضها المختلفة, وفى التعامل مع 

البنوك, بما فى ذلك فتح الحسابات, وسحب المبالغ, والتوقيع على الشيكات, وكذلك التوقيع على عقود التسهيلت 

الئتمانية الممنوحة للشركة من البنوك, وكذا طلب استصدار خطابات الضمان المصرفية, والعتمادات المستندية, 

والتوقيع على عقود القرض والرهن, بما فى ذلك رهن كافة المقومات المادية والمعنوية للشركة, والتوقيع على 

عقود بيع وشراء الوراق المالية, كما يكون له الحق منفردا  فى تفويض الغير من السادة أعضاء مجلس الدارة أو 

من المديرين أو من غيرهم فى كل أو بعض ما ذكر. الموافقة بالجماع على أن تكون صلحيات التوقيع نيابة عن 

الشركة على النحو التالى:التوقيع منفردا  للسيد الستاذ/ لؤى جاسم الخرافى رئيس المجلس على النحو الموضح 

بعاليه.  - التوقيع المزدوج: المجموعة )أ( المهندس/ شريف علء أحمد حسن الزيات , الستاذة/ مها أحمد عباس .- 

لستاذ/ علء الدين محمد فريد البنا المجموعة )ب( الستاذ/ مدحت حامد حسن بنه ,الستاذ/ هانى يوسف مرسى 

عزام -الستاذ/ هانى محمد عز الدين عبد العزيز عزت,الستاذ/ علء الدين محمد موسى سراج- يكون التوقيع 

المزدوج نيابة عن الشركة لى اثنين مجتمعين من السادة المبينة أسماؤهم بعاليه على أن يكون أحدهما على القل 

من المجموعة )أ( وذلك على كافة العقود بأشكالها وأغراضها المختلفة, وفى التعامل مع البنوك, بما فى ذلك فتح 

الحسابات, وسحب المبالغ, والتوقيع على الشيكات, وكذلك التوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية الممنوحة 

للشركة من البنوك, وكذا طلب استصدار خطابات الضمان المصرفية, والعتمادات المستندية, والتوقيع على عقود 

القرض, والكفالت والرهن, بما فى ذلك رهن كافة المقومات المادية والمعنوية للشركة, والتوقيع على عقود بيع 

وشراء الوراق المالية.

132 - محمد سمير بن محمد جميل بن احمد برنجى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    2426   

وتم ايداعه بتاريخ    07-09-1997 برقم ايداع   601 تم التأشير فى تاريخ 07-09-1997  بــ :  - تفويض 

السيد / محمد سمير بن محمد جميل بن أحمد برنجى -  بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة  –  فى حق الصلح 

والقرار والنكار والبراء أمام كافة المحاكم والنيابات بكافة أنواعها من قضايا وتصرفات وخلفة , وكذا له الحق 

فى توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر , مع بقاء كافة الصلحيات الخرى كما هى بالسجل التجارى .

133 - طارق محمد طالب عبدالغني الفيومي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    116068   

وتم ايداعه بتاريخ    25-09-1997 برقم ايداع   11689 تم التأشير فى تاريخ 25-09-1997  بــ :  تجديد مدة 

مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات .

134 - شريف امين عبد المقصود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31807   وتم ايداعه بتاريخ    

02-10-1997 برقم ايداع   5234 تم التأشير فى تاريخ 02-10-1997  بــ :  

135 - احمد علء الدين امين المغربي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31807   وتم ايداعه بتاريخ    

02-10-1997 برقم ايداع   5234 تم التأشير فى تاريخ 02-10-1997  بــ :  

136 - محمد المين اسماعيل لطفي منصور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31807   وتم ايداعه بتاريخ    

02-10-1997 برقم ايداع   5234 تم التأشير فى تاريخ 02-10-1997  بــ :  من ذوي الخبره

137 - يس ابراهيم لطفى منصور  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    31807   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-10-1997 برقم ايداع   5234 تم التأشير فى تاريخ 02-10-1997  بــ :  له نفس صلحيات 

التوقيع السابقه عن الشركة
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138 - سيد محمد صالح  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    116192   وتم ايداعه بتاريخ    

02-10-1997 برقم ايداع   11952 تم التأشير فى تاريخ 02-10-1997  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة ثلثة 

سنوات

139 - ليلي عبدالرحمن السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    116264   وتم ايداعه بتاريخ    

05-10-1997 برقم ايداع   12126 تم التأشير فى تاريخ 05-10-1997  بــ :  نظرا للوفاه

140 - احمد شكرى همام ابوغنيمه  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    116264   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-10-1997 برقم ايداع   12126 تم التأشير فى تاريخ 05-10-1997  بــ :  والدارة والتوقيع كما 

مذكور فى السجل التجارى

141 - منال عاصم عبدالستار طاهر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    116264   وتم ايداعه بتاريخ    

05-10-1997 برقم ايداع   12126 تم التأشير فى تاريخ 05-10-1997  بــ :  استقالة

142 - فرح احمد شكرى همام  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    116264   وتم ايداعه بتاريخ    

05-10-1997 برقم ايداع   12126 تم التأشير فى تاريخ 05-10-1997  بــ :  

143 - محمد احمد شكري همام ابو غنيمة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    116264   وتم ايداعه بتاريخ    

05-10-1997 برقم ايداع   12126 تم التأشير فى تاريخ 05-10-1997  بــ :  

144 - يسري فهيم غطاس  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    1582   وتم ايداعه بتاريخ    

24-11-1997 برقم ايداع   860 تم التأشير فى تاريخ 24-11-1997  بــ :  تجديد مدة مجلس إدارة الشركة - 

مع بقاء الختصاصات الواردة في السجل التجاري لكل من رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب ونائب رئيس 

مجلس الدارة كما هي

145 - هناء محمد محمد ابو العنيين  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    1582   وتم ايداعه بتاريخ    

24-11-1997 برقم ايداع   860 تم التأشير فى تاريخ 24-11-1997  بــ :  

146 - عبداللطيف محمد ابو العنين علي  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    1582   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-11-1997 برقم ايداع   860 تم التأشير فى تاريخ 24-11-1997  بــ :  

147 - فيروز محمد محمد ابوالعينين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1582   وتم ايداعه بتاريخ    

24-11-1997 برقم ايداع   860 تم التأشير فى تاريخ 24-11-1997  بــ :  ممثله شركة سيراميكا كليوبايرا 

للتنمية الزراعية والنتاج الحيوانى والداجنى

148 - دانيل ربو تينى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    1582   وتم ايداعه بتاريخ    

24-11-1997 برقم ايداع   860 تم التأشير فى تاريخ 24-11-1997  بــ :  

149 - عزيزه محمد محمد ابو العنين  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1582   وتم ايداعه بتاريخ    

24-11-1997 برقم ايداع   860 تم التأشير فى تاريخ 24-11-1997  بــ :  ممثله لشركة كليوباترا جروب 

للتنمية المتكاملة والستثمار السياحى

150 - فادى ماهر نصيف جرجس حنا  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    309844   

وتم ايداعه بتاريخ    02-12-1997 برقم ايداع   54145 تم التأشير فى تاريخ 02-12-1997  بــ :  
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151 - منى فتحى توفيق ابراهيم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    309844   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-12-1997 برقم ايداع   54145 تم التأشير فى تاريخ 02-12-1997  بــ :  تجديد عضويه 

اعضاء مجلس الدارة لمدة 3 سنوات اخري .  يكون حق الدارة و التوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية لكل" 

من السيدة / منى فتحى توفيق ابراهيم ) رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب ( والسيد / فادى ماهر نصيف 

جرجس ) نائب رئيس مجلس الدارة  والعضو المنتدب( ولهم الحق فى التوقيع )مجتمعين اومنفردين( امام الهيئة 

العامه للستثمار والمناطق الحرة والشهر العقارى ووزارة السياحة  والتوقيع على عقود التعديل والسجل التجارى 

ومصلحة الضرائب  العامه والمبيعات والجمارك والقوى العامله وهيئة التأمينات الجتماعية وادارات المرور وامام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وكذلك التعامل)مجتمعين اومنفردين( مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف والقتراض والرهن والتوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية وعقود الشراء وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك في بيع سيارات الشركة  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 العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل اما التوقيع على 

عقود البيع البتدائية والنهائية لصول الشركة من ارااضي وعقارات فتصبح لكل من السيدة / منى فتحى توفيق 

ابراهيم )رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب ( و السيد / فادى ماهر نصيف جرجس ) نائب رئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب (   ) مجتمعين فقط ( ولهم حق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ماذكر . .

152 - ماهر نصيف جرجس حنا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    309844   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-1997 برقم ايداع   54145 تم التأشير فى تاريخ 02-12-1997  بــ :  خروج للوفاه

153 - منير    فهمى   عبد  الشهيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    309844   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-1997 برقم ايداع   54145 تم التأشير فى تاريخ 02-12-1997  بــ :  خروج للوفاه

157 - مدحت عبدالرؤوف السيد احمد درويش  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    309945   

وتم ايداعه بتاريخ    06-12-1997 برقم ايداع   24411 تم التأشير فى تاريخ 06-12-1997  بــ :  يكون 

للسيد/ مدحت عبد الرؤوف السيد احمد درويش " رئيس مجلس الدارة " والسيد/ محمد أيوب محمد حسين " عضو 

مجلس الدارة " مجتمعيين او منفردين حق الدارة والتوقيع والتعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم ووزارة السياحة 

والتوقيع على عقود تاسيس وتعديل الشركات بكافة أنواعها والتوقيع على عقود بيع السيارات امام الشهر العقارى 

والمرور وكل مايلزم لذلك ولهما حق التوقيع على عقود الرهن والقتراض بضمان اصول الشركة ولهما حق 

ولهما مجتمعين حق التوقيع و التعامل  توكيل وتفويض الغير فى كل أو بعض ماذكر مجتمعيين أو منفرديين .  -

مع جميع البنوك والمصارف من فتح الحسابات الدائنة والمدينة وحق السحب وإليداع والتوقيع على الشيكات 

وإصدار خطابات وشهادات الضمان وفتح الحسابات الدائنة والمدينة وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف 

وحق توقيع وتسديد وتحويل كافة السندات الذنية والتجارية ولهما حق توكيل وتفويض الغير فى كل أو بعض 

ماذكر مجتمعيين . علما بان يمثل الشركة امام القضاء " رئيس مجلس الدارة

158 - صفوت منير مهاود  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    117729   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-1997 برقم ايداع   15678 تم التأشير فى تاريخ 09-12-1997  بــ :  قرر مجلس إدارة الشركة 

الموافقة علي إضافة توقيع السيد / وائل أحمد بسام سيد عطية والي إلي توقيعات الشركة بالبنوك المجموعة )أ(.
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159 - محمد محمد محمد السيد ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    311108   وتم ايداعه بتاريخ    

20-01-1998 برقم ايداع   1101 تم التأشير فى تاريخ 20-01-1998  بــ :  يمثل المديران - الشركة في 

علقتها مع الغير ولهما منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة ولهما منفردين حق تمثيل الشركة والتوقيع عنها 

والتعامل باسمها أمام جميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية وعلي الخص السجل التجاري والغرفة التجارية 

والشهر العقاري والتأمينات الجتماعية والضرائب ومأمورياتها والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات 

والمحافظات وأجهزة المدن ومصلحة الجمارك والمرور ونيابات المرور والتعامل مع جميع شركات المرافق )

الكهرباء – الغاز – التليفون – الشركة المصرية لليصالت – المياه – الصرف الصحي( وأمام شركات الهاتف 

المحمول وشركات نقل البيانات النترنت وتقديم الطلبات والمستندات ودفع وسحب الرسوم والشتراكات والتوقيع 

علي عقود تعديل عقد الشركة أمام الشهر العقاري وعقود تأسيس الشركات والمساهمة فيها وإنشاء فروع جديدة 

داخل جمهورية مصر العربية , وتعيين وعزل الموظفين وتحديد مرتباتهم وأجورهم والتوقيع علي عقود العمل 

وجميع المستندات المرتبطة بذلك , وللستاذ/ محمد محمد محمد السيد إبراهيم " منفردا  " حق التوقيع باسم الشركة 

علي جميع أنواع العقود والتفاقات وعقود الشراء لكافة المنقولت والعقارات وبيع أصول الشركة المنقولة  وإجراء 

كافة المعاملت البنكية والتوقيع علي الشيكات والسحب وفتح وغلق الحسابات البنكية واستخراج خطابات 

وشهادات الضمان والعتمادات المستندية , والفراج عن رأسمال الشركة , وقبض ودفع المبالغ المالية 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

160 - محمد عثمان حسين عبدالظاهر ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    311108   وتم ايداعه بتاريخ    

20-01-1998 برقم ايداع   1101 تم التأشير فى تاريخ 20-01-1998  بــ :  بدل  من أ/ محمد محمد السيد 

إبراهيم نظرا  لوفاته

161 - محمود محمد محمود صادق رمضان  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    145   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-1998 برقم ايداع   341 تم التأشير فى تاريخ 25-02-1998  بــ :  

162 - سامح عماد كامل عبدة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-1998 برقم ايداع   341 تم التأشير فى تاريخ 25-02-1998  بــ :  ممثل  عن شركة تي كمبيوترز بدل 

من السيد / محمد كامل فؤاد اسماعيل البسيونى

163 - هشام عبد القوي محمود سامي عبد القوي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-1998 برقم ايداع   341 تم التأشير فى تاريخ 25-02-1998  بــ :  

164 - محمد سعد توفيق  عمران  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-1998 برقم ايداع   341 تم التأشير فى تاريخ 25-02-1998  بــ :  

165 - احمد نبيل سيد محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    212   وتم ايداعه بتاريخ    1998-03-07 

برقم ايداع   499 تم التأشير فى تاريخ 07-03-1998  بــ :  - تجديد مدة مجلس الدارة بنفس التشكيل ونفس 

الصلحيات .

166 - حاتم حسن محمد خضر  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    306257   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-07-1997 برقم ايداع   14247 تم التأشير فى تاريخ 24-03-1998  بــ :  تجديد مدة مجلس 

الدارة لمدة اخرى .

180 - عمر محمود رأفت الحموى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    122693   وتم ايداعه بتاريخ    

27-08-1998 برقم ايداع   10198 تم التأشير فى تاريخ 27-08-1998  بــ :  ممثل عن شركة السادس من 

أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية )سوريل(

181 - محمد عبدالمنعم الدسوقى ابراهيم عبد ربه  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    1346   

وتم ايداعه بتاريخ    29-08-1998 برقم ايداع   3977 تم التأشير فى تاريخ 29-08-1998  بــ :  - تجديد 

مجلس الدارة ثلث سنوات قادمة .

Page 972 of 1644 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

167 - سليمان احمد حسين الشرفا  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    899   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-06-1998 برقم ايداع   2342 تم التأشير فى تاريخ 27-06-1998  بــ :  تجديد عضويه مجلس 

الدارة الحالى لدورة جديده مدتها ثلث سنوات - يمثل رئيس مجلس اداره الشركه امام القضاء ويملك حق التوقيع 

على معاملت الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة , 

وللمجلس الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركه منفردين او 

مجتمعين  وللسيد / سليمان احمد حسين الشرفا رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب الحق فى تمثيل الشركة 

والتوقيع نيابه عنها أمام الغير وأمام جميع الهيئات والجهات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات والوكالت 

والشركات والشخاص الطبيعيين كما له حق تمثيـل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام البنـوك  وفتح وغلق 

الحسابات وتوقيع الشيكات والسحب واليداع واجراء التحويلت البنكيه داخليا وخارجيا وقبض ودفع كافة المبالغ 

وتوقيع وتحويل وتسديد كافة المستندات الذنية التجارية و شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت 

وبيع وشراء واستئجار اصول الشركه الثابته والمنقولة  والراضى والعقارت وله الحق فى شراء وبيع السيارات 

وترخيصها وتجديدها والتعامل مع وحدات وادارات المرور وغيرها من أصول الشركة الغير مذكورة فى هذه المادة 

وإبرام جميع أنواع العقود والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وتوقيع العقود 

الخاصه بذلك  وله الحق فى  القتــراض مــن جميــع البنــوك لصالـح الشركـة بطريـق العتمـادات المستنديـة و 

القروض غير المفتوح لها إعتمادات مستنديـة ومنهـا عقـود  المعاوضــات و التسويــات و الرهـــن و الستدانـة و 

المشاركـات  ورهـن أصـول الشركـة و شـراء أسهـم شركـات أخـرى والشتراك بتاسيس شركات اخرى وكل ذلك 

باسم الشركه ولصاحها  وله الحق فى تفويض أو توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر .

168 - سامي احمد حسين الشرفا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    899   وتم ايداعه بتاريخ    

27-06-1998 برقم ايداع   2342 تم التأشير فى تاريخ 27-06-1998  بــ :  وفاه

169 - محمد احمد حسين على  الشرفا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    899   وتم ايداعه بتاريخ    

27-06-1998 برقم ايداع   2342 تم التأشير فى تاريخ 27-06-1998  بــ :  

170 - سالم احمد حسين الشرفا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    899   وتم ايداعه بتاريخ    

27-06-1998 برقم ايداع   2342 تم التأشير فى تاريخ 27-06-1998  بــ :  

171 - جمال مرسى محمد مختار  رئيس مجلس  من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    121697   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-07-1998 برقم ايداع   7966 تم التأشير فى تاريخ 07-07-1998  بــ :  تعديل سلطات التوقيع 

عن الشركة لتصبح على النحو التالي :يملك كل من السيد / محمد عبد العزيز محمد ابو يوسف - عضو مجلس 

الدارة , و السيدة / عفاف عبدالحميد أحمد أمين – عضو مجلس الدارة ) منفردين أو مجتمعين ( حق التوقيع امام 

كافه المصارف و البنوك و جهات التمويل و جميع الجهات الئتمانيه و التمويليه و فتح الحسابات و السحب و 

اليداع و التوقيع علي عقود القرض و الرهن و حواله الحق من البنوك المصريه و الجنبيه سواء داخل البلد او 

خارجها و ابرام كافه العقود و المشارطات و كذا حق تمثيل الشركه و التوقيع عنها امام الجهات الحكوميه والغير 

حكوميه و المصالح و المؤسسات و الهيئات و الوزارات و مصلحه الشهر العقاري و السجل التجاري و الغرفه 

التجاريه و مصلحه الضرائب و مكاتب القوي العامله و التدريب و ادارات و نيابات المرور و مصلحه الجمارك و 

السجل الصناعي و لهم الحق في تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر.

172 - ايمن جميل راغب  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    1814   وتم ايداعه بتاريخ    08-08-1998 برقم 

ايداع   404 تم التأشير فى تاريخ 08-08-1998  بــ :  - يكون حق الدارة والتوقيع والمسؤلية امام الجهات 

الرسمية وحق القتراض من البنوك وبيع جميع الصول للنفس او للغير للشريك / ايمن جميل راغب منفردا 

26706170103635

173 - ديمه باسم خليل ابو غزاله  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    34414   وتم ايداعه بتاريخ    

19-08-1998 برقم ايداع   4319 تم التأشير فى تاريخ 19-08-1998  بــ :  ممثل الشركة المصرية للستثمار 

. بدل من السيد / رمسيس يوسف عطية وبذات الصلحيات .
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174 - ايمن محمد احمد بلل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    34414   وتم ايداعه بتاريخ    

19-08-1998 برقم ايداع   4319 تم التأشير فى تاريخ 19-08-1998  بــ :  - ممثل عن الشركة المصرية 

للستثمار

175 - محمد على  حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    34414   وتم ايداعه بتاريخ    1998-08-19 

برقم ايداع   4319 تم التأشير فى تاريخ 19-08-1998  بــ :  - ممثل عن شركة اى اف سى هولدنجز ليمتد

176 - ميرا رؤوف طلبه  ميخائيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    34414   وتم ايداعه بتاريخ    

19-08-1998 برقم ايداع   4319 تم التأشير فى تاريخ 19-08-1998  بــ :  ممثل عن شركة اى اف سى 

هولدنجز ليمتد - بدل من السيدة - ديمه باسم خليل ابو غزالة . وبذات الصلحيات

177 - ماجد احمد سامى محمد شريف  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    122693   وتم 

ايداعه بتاريخ    27-08-1998 برقم ايداع   10198 تم التأشير فى تاريخ 27-08-1998  بــ :  ممثل عن 

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية )سوريل( - التجديد لمجلس الدارة فى الدورة القادمة 

للمجلس ليصبح كما يلى مع سريان كافة الصلحيات والتفويضات السابق صدورها من المجلس

178 - احمد حجازى محمد يوسف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    122693   وتم ايداعه بتاريخ    

27-08-1998 برقم ايداع   10198 تم التأشير فى تاريخ 27-08-1998  بــ :  

179 - شهاب نبيل عبدالغفور العرابى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    122693   وتم ايداعه بتاريخ    

27-08-1998 برقم ايداع   10198 تم التأشير فى تاريخ 27-08-1998  بــ :  ممثل عن شركة السادس من 

أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية )سوريل(

182 - اسامه عبدالمنعم محمود صالح  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19186   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-1992 برقم ايداع   2465 تم التأشير فى تاريخ 16-09-1998  بــ :  ممثل عن شركة عليان سومه 

انفستمنتس - إضافه صلحيات توقيع عن الشركه على النحو التى - يكون للسيد / اسامة عبد المنعم محمود صالح 

حق التوقيع علي حسابات الشركة امام البنوك مجتمعا مع السيد / ايمن محمد احمد بلل في حدود مبلغ 10 مليون 

جنيه للمعاملة الواحدة للجهة الواحدة ولهما حق تفويض الغير في حدود هذا المبلغ وفيما زاد عن مبلغ 10 مليون 

جنيه يستلزم موافقة مجلس الدارة ويستثني من هذه الموافقة التحويلت داخل حسابات الشركة في نفس البنك او 

الى بنوك اخري بشرط ان تكون بنفس العملة .

183 - ياسر عبد العزيز عبد السلم ابو قورة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1851   وتم ايداعه بتاريخ    

11-11-1998 برقم ايداع   5462 تم التأشير فى تاريخ 11-11-1998  بــ :  المنتدب

184 - سمير محمود عبد الوهاب سيد احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1851   وتم ايداعه بتاريخ    

11-11-1998 برقم ايداع   5462 تم التأشير فى تاريخ 11-11-1998  بــ :  المنتدب

185 - محمد فاروق محمد عوض  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1851   وتم ايداعه بتاريخ    

11-11-1998 برقم ايداع   5462 تم التأشير فى تاريخ 11-11-1998  بــ :  - تجديد مدة عضوية مجلس 

الدارة

186 - عصام عبد العزيز احمد شرف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2208   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-1998 برقم ايداع   6462 تم التأشير فى تاريخ 28-12-1998  بــ :  نيابة عن الشركة بالضافة الى 

كافة الصلحيات السابقه له فى السجل التجارى الحق نيابة  عن الشركة فى التصالح والتنازل وترك الخصومه فى 

كافة المحاضر والقضايا امام جميع المحاكم والشهر العقارى وله الحق فى توكيل الغير فيما له من صلحيات فى 

الكل او البعض منها

187 - مدحت خليل انور بركات  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2032   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-1999 برقم ايداع   171 تم التأشير فى تاريخ 24-03-1999  بــ :  ممثل عن البنك الهلي المصري

188 - احمد سيد محمد الفص  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    2032   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-1999 برقم ايداع   171 تم التأشير فى تاريخ 24-03-1999  بــ :  تمت الموافقة بالجماع على تجديد 

فترة مجلس الدارة لمدة 3 سنوات اعتبارا من 1 / 9 / 2021 على ان يتم التاشير بذلك فى السجل التجارى 

للشركة الوطنية
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189 - احمد عبد الفتاح احمد غباشى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2032   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-1999 برقم ايداع   171 تم التأشير فى تاريخ 24-03-1999  بــ :  ممثل عن البنك الهلي المصري

190 - مصطفى يحيى محمود الحداد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2032   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-1999 برقم ايداع   171 تم التأشير فى تاريخ 24-03-1999  بــ :  ممثل عن مصر الحجاز لمركبات 

الفينيل ومواد التعبئة

191 - هيثم احمد حمدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2032   وتم ايداعه بتاريخ    1999-03-24 

برقم ايداع   171 تم التأشير فى تاريخ 24-03-1999  بــ :  ممثل عن مصر الحجاز لمركبات الفينيل ومواد 

التعبئة بدل من السيد / ماهر محمد توفيق ممثل البنك الهلى المصرى وذلك عن العضوية المتناوبة التى تنتهى فى 

2021 / 9 / 1

192 - محمد سيد احمد ايـــوب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    322520   وتم ايداعه بتاريخ    

15-05-1999 برقم ايداع   8220 تم التأشير فى تاريخ 15-05-1999  بــ :  ممثل لشركة فنادق البحر الحمر 

القابضه للستثمارات السياحية ش.م.م

193 - محمود محمد كامل زيــدان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    322520   وتم ايداعه بتاريخ    

15-05-1999 برقم ايداع   8220 تم التأشير فى تاريخ 15-05-1999  بــ :  ممثل لشركة فنادق البحر الحمر 

القابضه للستثمارات السياحيه ش.م.م

194 - سمير سيد عبد الفناح  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    322520   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-05-1999 برقم ايداع   8220 تم التأشير فى تاريخ 15-05-1999  بــ :  تجديد مدة مجلس 

الدارة لمدة اخري -  وافق السادة الحاضرون بالجماع علي تعديل الختصاصات الممنوحة لمجلس الدارة لتصبح 

كالتالي : يكون حق التوقيع عن الشركة وتمثيلها القانوني لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب السيد / سمير سيد 

عبد الفتاح وامام كافة الهيئات والجهات الحكوميه وغير الحكوميه والغير وله في ذلك توكيل او تفويض الغير في 

كل او بعض تلك الختصاصات كما يكون له حق التوقيع عن الشركة في كافة الشئون الماليه والتوقيع امام البنوك 

والقتراض من البنوك والتصرف في كل ماهو منقول وثابت واجراء الرهون بانواعها وكفالة الغير وله حق 

تاسيس الشركات وتعديلتها وله حق تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ماذكر

195 - محمد سمير سيد عبد الفتاح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    322520   وتم ايداعه بتاريخ    

15-05-1999 برقم ايداع   8220 تم التأشير فى تاريخ 15-05-1999  بــ :  

224 - هشام فوزي رزق الفتي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    223643   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-02-1983 برقم ايداع   3265 تم التأشير فى تاريخ 24-06-2000  بــ :  تفويض السيد المهندس 

/ هشام فوزى رزق الفتى رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب فى البيع فى الصول الثابته والمنقوله والتوقيع 

على العقود البتدائيه والنهائيه وله الحق فى توكيل الغير فى البيع للنفس والغير - تبقى اختصاصات السيد 

المهندس / هشام فوزى رزق الفتى رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب المؤشر بها فى السجل التجارى كما هى 

بدون تعديل

228 - رفاعى عبدالمنعم عبدالحميد رفاعى  مدير   المقيد برقم قيد    1300   وتم ايداعه بتاريخ    

19-08-1998 برقم ايداع   3809 تم التأشير فى تاريخ 10-07-2000  بــ :  

229 - على محمد راغب الدسوقى عطية  مدير   المقيد برقم قيد    1300   وتم ايداعه بتاريخ    1998-08-19 

برقم ايداع   3809 تم التأشير فى تاريخ 10-07-2000  بــ :  

230 - محمد صلح عبدالمقصود عبدالرحمن الوردانى  مدير   المقيد برقم قيد    1300   وتم ايداعه بتاريخ    

19-08-1998 برقم ايداع   3809 تم التأشير فى تاريخ 10-07-2000  بــ :  

231 - عمرو امين كامل محمد الشويخ  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3311   وتم ايداعه بتاريخ    

16-09-2000 برقم ايداع   971 تم التأشير فى تاريخ 16-09-2000  بــ :  

232 - امين كامل محمد الشويخ  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3311   وتم ايداعه بتاريخ    

16-09-2000 برقم ايداع   971 تم التأشير فى تاريخ 16-09-2000  بــ :  
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233 - هناء عبد الغفار ابو ليله احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3311   وتم ايداعه بتاريخ    

16-09-2000 برقم ايداع   971 تم التأشير فى تاريخ 16-09-2000  بــ :  

234 - خالد امين كامل محمد الشويخ  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    3311   وتم 

ايداعه بتاريخ    16-09-2000 برقم ايداع   971 تم التأشير فى تاريخ 16-09-2000  بــ :  

196 - محمد عاكف امين عبد المقصود المغربى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24612   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-12-1994 برقم ايداع   5185 تم التأشير فى تاريخ 22-05-1999  بــ :  تجديد مدة مجلس 

الدارة لمدة ثلث سنوات-  صلحيات مجلس الدارة لكل من السيد محمد عاكف امين عبد المقصود المغربي 

رئيس مجلس الدارة و السيد امين محمد عاكف عبد المقصود المغربي عضو مجلس إدارة المنتدب منفردين أو 

مجتمعين القيام بالعمال التيه 1- وحق التوقيع عن الشركه 2- وانتداب اي عضوا اخر لهذا الغرض و الحق في 

أن يعين عده مديرين أو وكلء أو مفوضين وان يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركه 3- التوقيع عن الشركه أمام 

البنوك و علي المعاملت المالية و الشيكات و كذلك الشيكات الصادره من الشركه للغير وله حق فتح حسابات 

واليداعات و السحب من البنوك دون سواهم في القتراض والرهن وتقديم الضمانات اللزمة عند القتراض نيابه 

عن الشركه وإبرام عقود الئتمان وفك الودائع بكافه انواعها وتوقيع العقود والستدانه بأسم الشركة وكذلك التوقيع 

علي عقود التسهيلت المصرفية و الئتمانية و إبرام والتوقيع على عقود البيع والشراء للعقارات و السيارات و 

كافه الصول الثابته والمنقولة وغيرها بأسم الشركه والغراض الشركه و قبض الثمن وكذلك والتوقيع على عقود 

تعديل الشركه وإبرام كافه العقود والتعديلت و التوقيع على العقود البتدائيه و النهائيه أمام الشهر العقاري 

والتوثيق والجهات الرسميه الحكوميه والغير الحكوميه وشركات قطاع العمال و القطاع الخاص و السجل 

التجاري و توقيع التفاقيات وكل ما يلزم لتيسير العمل 4 والساده رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب في هذا 

الصدد أوسع السلطات والصلحيات للبيع للنفس أو للغير لصول الشركه من العقارات و السيارات وكافه الصول 

الثابته والمنقولة وغيرها بأسم الشركه وكذلك إذا كان التصرف لغراض الشركه وقبض الثمن والتنازل وكذلك 

والتوقيع على عقود تعديل الشركه وإبرام كافه العقود والتعديلت و التوقيع على العقود البتدائيه و النهائيه أمام 

الشهر العقاري والتوثيق والجهات الرسميه الحكوميه والغير الحكوميه واعطاء المخالصات و التوقيع على عقود 

البيع البتدائيه و النهائيه للنفس أو للغير والتصديق عليها أمام مصلحه الشهر العقاري والتوثيق والتعامل والتعاقد 

أمام كافه المرافق )مياه _ كهرباء _غاز( و أمام الحياء والتقديم علي التراخيص والتنازل عنها أمام المحافظات 

داخل جمهوريه مصر العربيه وتوكيل من يراه في كل أو بعض ما ذكر 5 كما يمكن لرئيس مجلس الوزراء و 

العضو المنتدب تفويض اي عضو من أعضاء مجلس الدارة للقيام بكل أو بعض العمال المذكورة بشرط أن يكون 

التفويض كتابي و محدد به طبيعه العمال كما وافق المجلس اداره الشركه و العضو المنتدب ونائبه -تمثيل الشركة 

امام القضاء لرئيس مجلس الدارة فقط .

197 - المعتصم بال فؤاد علي خليل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3618   وتم ايداعه بتاريخ    

12-08-1999 برقم ايداع   4433 تم التأشير فى تاريخ 12-08-1999  بــ :  عن نفسه

198 - الن احمد مصطفى زيرنج  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    3618   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-08-1999 برقم ايداع   4433 تم التأشير فى تاريخ 12-08-1999  بــ :  ممثل لشركة  تشيك 

سيفتى ليمتد - انجليزية - تجديد مده مجلس الدارة لدورة جديده تبدأ من 9 / 1 / 2023

199 - وليد عبدالصبور جمعه عبدالجواد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3618   وتم ايداعه بتاريخ    

12-08-1999 برقم ايداع   4433 تم التأشير فى تاريخ 12-08-1999  بــ :  عن نفسه

200 - احمد عزمى طيبه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3693   وتم ايداعه بتاريخ    1999-08-24 

برقم ايداع   4671 تم التأشير فى تاريخ 24-08-1999  بــ :  

201 - ناصف محمد حنفي حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3693   وتم ايداعه بتاريخ    1999-08-24 

برقم ايداع   4671 تم التأشير فى تاريخ 24-08-1999  بــ :  استقالة

202 - محمد  نافز ملح  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3693   وتم ايداعه بتاريخ    24-08-1999 برقم ايداع   

4671 تم التأشير فى تاريخ 24-08-1999  بــ :  المحجر رقم 8901 - جبل عتاقة - السوبس

Page 976 of 1644 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

203 - سعد صلح سعد الدويك  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    3725   وتم ايداعه بتاريخ    1999-09-01 

برقم ايداع   2792 تم التأشير فى تاريخ 01-09-1999  بــ :  تفويض الستاذ / سعد صلح سعد على الدويك 

العضو المنتدب منفردا فى القيام باجراءات التصالح و البراء و التنازل عن القضايا المرفوعه من و على الشركة 

وله توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر .

204 - مجدى فايز قدسى بخيت  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2868   وتم ايداعه بتاريخ    

04-09-1999 برقم ايداع   736 تم التأشير فى تاريخ 04-09-1999  بــ :  - تجديد تعيين مجلس الدارة

205 - سميرفايزقدسى بخيت  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    2868   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-09-1999 برقم ايداع   736 تم التأشير فى تاريخ 04-09-1999  بــ :  

206 - سعيد فايز قدسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2868   وتم ايداعه بتاريخ    1999-09-04 

برقم ايداع   736 تم التأشير فى تاريخ 04-09-1999  بــ :  

207 - سامح سمير فايز قدسى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    2868   وتم ايداعه بتاريخ    

04-09-1999 برقم ايداع   736 تم التأشير فى تاريخ 04-09-1999  بــ :  

208 - محمد سامي عبد العال شلباية  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    326016   وتم 

ايداعه بتاريخ    23-09-1999 برقم ايداع   17610 تم التأشير فى تاريخ 23-09-1999  بــ :  تجديد مده 

مجلس الدارة لثلث سنوات

209 - اسامه عبدالمعبود عيد عبدالجواد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    16880   وتم ايداعه بتاريخ    

26-09-1999 برقم ايداع   1803 تم التأشير فى تاريخ 26-09-1999  بــ :  

210 - محمد محمود ابراهيم على العربى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    16880   وتم ايداعه بتاريخ    

26-09-1999 برقم ايداع   1803 تم التأشير فى تاريخ 26-09-1999  بــ :  

211 - ممدوح محمود ابراهيم على العربى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16880   وتم ايداعه بتاريخ    

26-09-1999 برقم ايداع   1803 تم التأشير فى تاريخ 26-09-1999  بــ :  

212 - مدحت محمود ابراهيم على العربى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16880   وتم ايداعه بتاريخ    

26-09-1999 برقم ايداع   1803 تم التأشير فى تاريخ 26-09-1999  بــ :  

213 - على عبد الجيد ابراهيم على العربى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16880   وتم ايداعه بتاريخ    

26-09-1999 برقم ايداع   1803 تم التأشير فى تاريخ 26-09-1999  بــ :  

214 - محمد عبد الجيد ابراهيم على العربي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16880   وتم ايداعه بتاريخ    

26-09-1999 برقم ايداع   1803 تم التأشير فى تاريخ 26-09-1999  بــ :  

215 - صلح الدين عبد الجيد ابراهيم على العربى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    16880   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-09-1999 برقم ايداع   1803 تم التأشير فى تاريخ 26-09-1999  بــ :  
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216 - ابراهيم محمود ابراهيم على العربى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16880   وتم ايداعه بتاريخ    

26-09-1999 برقم ايداع   1803 تم التأشير فى تاريخ 26-09-1999  بــ :  تجديد الثقة في مجلس الدارة 

الحالي وإعادة توزيع الختصاصات - تفويض السيد/ إبراهيم محمود إبراهيم على العربى رئيس مجلس الدارة فى 

التوقيع على جميع القرارات والتصالح امام المحامى العام والبيع للنفس وللغير وتمثيل الشركة أمام القضاء 

والتصالح والتنازل و الترك وتأسيس الشركات وتعديلها والتخارج والفض والفسخ والشهار والشطب أمام كافة 

الجهات الحكومية والرسمية - تفويض السيد/ إبراهيم محمود إبراهيم على العربى رئيس مجلس الدارة والسيد/ 

محمد محمود إبراهيم على العربى عضو مجلس الدارة المنتدب والسيد/ صلح الدين عبد الجيد إبراهيم على 

العربي عضو مجلس الدارة المنتدب والسيد/ مدحت محمود ابراهيم على العربى عضو مجلس الدارة والسيد/ 

محمد عبدالجيد إبراهيم علي العربي عضو مجلس الدارة مجتمعين أو منفردين  فى التوقيع نيابة عن الشركة على 

كافة الوراق والشيكات والمستندات والتعامل بإسم الشركة أمام البنوك بمختلف أنواعها من سحب وإيداع والتوقيع 

على عقود التسهيلت وعقود المديونية وعقود القتراض والرهن بكافة أنواعه للنفس وللغير وتوكيل لصالح البنوك 

وكذا التوقيع على كافة الوراق اللزمة لذلك والتوقيع مجتمعين أو منفردين على كافة عقود البيع والشراء البتدائية 

والنهائية وعلى عقود بيع وشراء السيارات بكافة أنواعها و تمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية والرسمية 

ومكاتب التوثيق والسجل التجارى والشهر العقارى ومصلحة الجمارك ولهم حق توكيل او تفويض النفس أو الغير 

فى كل او بعض ما ذكر وبخاصة بنك مصر وكذا كفالة الغير

217 - امير محمد عبد السلم السيد الصياد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    3950   وتم 

ايداعه بتاريخ    10-10-1999 برقم ايداع   5525 تم التأشير فى تاريخ 10-10-1999  بــ :  والمسؤول عن 

شئون الستيراد بالشركة وله حق التوقيع أمام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات والجمارك  والموانى 

والمطارات - كما يكون له الحق منفردا فى التعامل مع جميع البنوك وفتح الحسابات واليداع والسحب واصدار 

خطابات الضمان وادارة الحسابات وفتح العتمادات المستندية والتحويلت الداخلية والخارجية وخطابات الضمان 

وانشاء الودائع وكسرها وكافة التعاملت المالية اياكانت والتوقيع على الشيكات منفردا وبيع السيارات والمعدات 

وقبض الثمن والتسجيل للغير واتخاذ كافة الجراءات اللزمة لنقل ملكيتها للغير امام الشهر العقارى كما له الحق 

فى التعامل امام القضاء وامام جميع المحاكم والصلح والنكار والبراء كما له الحق فى تفويض وتوكيل الغير فى 

كل او بعض ما ذكر

218 - على محمد ابو الوفا عبد الغفار  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    3992   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-10-1999 برقم ايداع   5670 تم التأشير فى تاريخ 16-10-1999  بــ :  تجديد مده مجلس 

الدارة بذات التشكيل - تفويض الستاذ نعيم عبد الحكيم عبد الوهاب  المستشار القانونى للشركة  فى تمثيل الشركة 

أمام الغير وله حق توكيل السادة المحامين والمحاسبين و مستخلصي الجمارك وله حق التعامل مع الهيئة العامة 

للرقابة على الصادرات و الواردات ومصلحة الجمارك وكافة الموانى والمطارات وانهاء كافة الجراءات وكل ذلك 

بأسم الشركة وضمن اغراضها .  تفويض الستاذه شيرين عبد الرحمن فتوح عضو مجلس الدارة فى التعامل مع 

جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع والتوقيع منفردة على الشيكات و فتح وغلق الحسابات واصدار 

شهادات وخطابات الضمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف وعمل الودائع وفكها وصرف 

الشيكات والتعامل مع مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك والموانى والمطارات وشركات الشحن والهيئة العامة 

للرقابة على الصادرات و الواردات وانهاء كافة اجراءاتها وتوكيل المستخلصين وشركة مصر للمقاصة وشركات 

الوراق المالية و البورصة المصرية فى إستخراج كشوف الحساب وشهادات السهم وتسليم وإستلم كافة الوراق 

والتوقيع على العقود وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها.

219 - تامر حسين زين العابدين بدوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2750   وتم ايداعه بتاريخ    

17-11-1999 برقم ايداع   998 تم التأشير فى تاريخ 17-11-1999  بــ :  ممثل عن الشركة العربية 

للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ) اكديما ( - بدل من المحاسب / توفيق ابو زيد شلبى وذلك اعتبارا من 

2023/1/1

359 - كمال رمسيس زكى شاروبيم  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    47423   وتم ايداعه بتاريخ    

18-01-2004 برقم ايداع   289 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2004  بــ :  
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360 - مايكل برك هاريل michael burke harrell  مدير   المقيد برقم قيد    29969   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-1997 برقم ايداع   7015 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2004  بــ :  ) استقالة ( .

372 - سيف الدين ممدوح محمود مختار الصفطاوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    158301   وتم 

ايداعه بتاريخ    10-03-2004 برقم ايداع   2649 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2004  بــ :  مستقل

373 - عل اسماعيل محمد اسماعيل عبدا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    158301   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2004 برقم ايداع   2649 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2004  بــ :  

553 - محمد مصطفى محمد كامل  شكيبان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9984   وتم ايداعه بتاريخ    

25-06-2003 برقم ايداع   3071 تم التأشير فى تاريخ 11-07-2007  بــ :  -  الكيلو 23 الكائن بالعنوان 

الطريق الساحلي الكيلو 23 طريق اسكندريه مطروح

554 - محمد محمود محمد محمود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9984   وتم ايداعه بتاريخ    2003-06-25 

برقم ايداع   3071 تم التأشير فى تاريخ 11-07-2007  بــ :  استقالة     الشركة الكاين بالعنوان  ك 23 طريق 

اسكندرية مطروح الدخيلة .
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220 - خالد محمد عوض بن لدن  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    4417   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-12-1999 برقم ايداع   7091 تم التأشير فى تاريخ 21-12-1999  بــ :  إضافة صلحيات 

توقيع عن الشركة للمهندس / خالد محمد عوض بن لدن " رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب" والستاذ  / عبد 

العزيز محمد عوض بن لدن نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعين أو منفردين على الوجه التى :  

** لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والتنازل والرهن العقارى في العقار سواء كان أرض فضاء أو 

وحدات سكنية أو تجارية أو إدارية بما لها من حصة في الرض والجزاء المشتركة وكذلك للمنقول ولكافة أصول 

وموجودات الشركة وقبض الثمن ودفع الثمان وباقيها وإعطاء المخالصات واستلمها والتوقيع على كافة أنواع 

العقود البتدائية والنهائية وشهرها وتسجيلها في الشهر العقارى وفى جميع التصرفات الناقلة للملكية أو المقيدة لها 

بما ذلك جميع أنواع الشطب  أو القرارات المختصة بذلك وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها  .  ** ولهما الحق في 

التنازل ونقل التخصيص للنفس أو للغير أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وكذا طلبات الموافقة على التأجير 

التمويلى وحظر التصرف أمام كافة الجهات والمصالح الحكومية والغير حكومية وهيئة المجتمعات العمرانية 

الجديدة وجميع أجهزة المدن الجديدة وكذلك أمام جميع الحياء والجهات الدارية أيا كان نوعها ومكاتب السجل 

العينى وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها  .   ولهـــما الحــق في تمثيل الـــــشركة في كل ما هو لزم لتمام عقود 

الـشراء والـبيع والــرهن والتنازل لصالحهما أو لـصالح الغير وقـبض الثـمن لنفسهما وفى إجراءات رهن كامل 

العقار وكل ما يعتبر عقارا بالتخصيص رهنا رسميا تأمينيا من الدرجة الولى مع مرتبة المتياز  وكل ما يلزم 

لتمام الرهن العقارى والتأشير أمام جميع الجهات المختصة لصالح نفسهما أو للغير والتوقيع على عقود الرهن 

العقارى وعقود البيع البتدائية والنهائية والتنازل واجراء أي تعديل عليها حاليا أو مستقبل وعلى كافة الوراق 

والقرارات والشهادات اللزمة لتمام إجراءات الرهن العقارى وشهره وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها  .  ** 

ولهما حق الدخول في مساهمات الشركات الخرى أو الندماج مع شركات ذوى العمال الشبيهة وتأسيس 

الشركات وقسمتها والفسخ والتخارج والنسحاب وتصفية الشركات وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها  .  ** والحق 

في تقديم كافة الطلبات والوراق واللتماسات والتوقيع عليها أما مكاتب ومأموريات الشهر العقارى والسجل العينى 

ولهما الحق في التنازل عنها وذلك أمام كافة الجهات سواء حكومية أو غير حكومية وأمام كافة المكاتب الهندسية 

بجميع ادارتها المختلفة ولهما الحق في اتخاذ كافة الجراءات اللزمة في تقديم طلبات الشهر العقارى والبيع 

والرهن وسحبها وتعديلها والتنازل عنها وعمل امتداد لها وتجديدها وتقديم استخراج الوراق والمستندات 

واللتماسات وكشوف التحديد والمستندات والعقود اللزمة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وسداد الرسوم 

واستردادها والتوقيع على كافة المستندات المتعلقة بها ولهما حق تمثيل الشركة أمام مديرية المساحة والشهر 

العقارى للتوقيع على استمارات أول تعامل ومأمورية الضرائب العقارية وسائر المصالح التي يتعين التصال بها 

أو الحصول على موافقتها أو استخراج أي مستندات منها أو تراخيص التشغيل وتراخيص البناء اللزمة 

والرسومات الهندسية من الحياء وفى تسليم أو تسلم الوراق والمستندات والعقود الرسمية وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها  .  ** وكذلك تقديم الطلبات والتوقيع عليها نيابة عن الشركة أمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية 

وجميع الهيئات من مياه – غاز – كهرباء – تليفونات والهيئة العامة للصادرات والواردات والجمارك وهيئة 

الرقابة الماليه وغرفة الحفظ المركزى وشركة مصر المقاصة والهيئة العامة للستثمار والتأمينات الجتماعية 

والسجل التجارى والغرفة التجارية ومصلحة الضرائب بكافة مأموريتها واداراتها وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها  

.  ** ولهما حق فتح الحسابات البنكية والسحب واليداع من حسابات الشركة لجميع البنوك والتوقيع على الشيكات 

بدون حدود قصوى ورهن كافة المقومات المادية والمعنويه للشركة المقدمة كضمانات للتسهيلت الئتمانية ولهما 

حق التوقيع والحصول على القروض وكافة التسهيلت المصرفية والتوقيع على صكوك الضمان ولهما الحق في 

بيع وشراء واستبدال الوراق الماليه والسهم والسندات وصرف كوبوناتها وبيعها وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها

                 ولهما الحق مجتمعين أو منفردين في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

221 - طارق صلح محمد الطوبجى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    4857   وتم ايداعه 

بتاريخ    09-03-2000 برقم ايداع   1338 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2000  بــ :  تجديد مدة مجلس 

الدارة
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222 - خالد طارق صلح الطوبجى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4857   وتم ايداعه بتاريخ    

09-03-2000 برقم ايداع   1338 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2000  بــ :  

223 - تامر طارق صلح الطوبجى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4857   وتم ايداعه بتاريخ    

09-03-2000 برقم ايداع   1338 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2000  بــ :  
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225 - عمرو محمد محمود يوسف الشافعى  مدير   المقيد برقم قيد    1300   وتم ايداعه بتاريخ    

19-08-1998 برقم ايداع   3809 تم التأشير فى تاريخ 10-07-2000  بــ :  يباشر المديرون وظائفهما لمدة 

غير محدودة . يمثل المديرين الشركة فى علقتها مع الغير و لهما مجتمعين أو منفردين 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 لهما الحق فى التعامل بأسم الشركة و ضمن أغراضها أمام جميع الجهـات الحكومـية و غير 

الحكـــــومية و القطاع العام  و قطاع العمال و القطاع الخاص  بكافة أشكالهم وللستاذ / محمد محمد محمود 

الشافعى الحق فى تمثيل الشركة أمام القضاء وفى علقتهـــــــا 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 و التنازل  و التخالص و البراء  و القرار و النكار أمام المحاكم و هيئات التحكيم و 

النيابــات ورد القضاه وأعضاء النيابة العامة و المحكمين و الخبراء و مباشرة جميع أنواع التقاضى وللستاذ / 

محمد محمد محمود 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 المعـاملت الداخله ضمن غرض الشركة وله الحق فى تعيين و عزل وكلء  

و مستخدمى الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم و مكافاتهم و قبض و دفع و إستلم المبالغ وتوقيع  و تحويل وبيع 

و تسديد وشراء كافة السندات الذنية و التجارية وإبرام جميع العقود و المشارطات و الصفقـات التى تتعلق 

بمعاملت الشركـة بالنقد أو بالجل و له الحق فى شراء و بيع جميع المواد و المهمات و البضائع و توقيع جميع 

العقود الصادرة بإسم و لصالح الشركة و التى تتعلق بنشاط الشركة وتمثيل الشركة و التوقيع نيابتا  عنها  الحق فى 

القتراض من البنوك سواء  المفتوح بها إعتماد  أو التى ليس لها إعتماد مفتوح و له الحـــق فى التوقيـــــع على 

عقود الضمانة و الكفــاله و عقود تأسيس الشركات و التوقيع على جميع معاملت الشركة مع البنوك و القتراض 

بأسم الشركة و للستاذ / محمد محمد محمود  الشافعى و الستاذ / عمرو محمد محمود يوسف الشافعى لهم الحق 

مجتمعين  أو منفردين  فى  البيع و الشراء و التصرف بأسم الشركة للنفس  أو للغير فى العمارات والفيلل السكنية 

التى بأسم الشركة وكذلك المنقولت و السيارات و المعدات التى تخص الشركة و الرهن  على ممتلكات الشركة 

ومنقولتها و للستاذ / على محمد راغب الدسوقى عطية له الحق فى التعامل  مع هيئة المواصفات و الجودة و 

الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة الرقابة الصناعية و هيئة الرقابة   على الصادرات و الواردات وهيئة 

الستثمار و السجل التجارى و الغرفة التجارية وجمعية المستثمرين و إتحاد الصناعات و هيئة المجتمعات 

العمرانية و جهاز مدينة 6 أكتوبر وجهاز الحماية المدينة و الدفاع المدنى و الشهر العقارى والضرائب العقـــــارية 

وترخيص السيارات بإسم الشركة و إدارة و مكاتب المرور و هيئة التأمينات الجتماعية و وزارة الصحة و 

السكان و هيئة التأمين الصحى و التوقيع أمام كافة الجهـــات التى تتعلق بترخيص أنشطة الشركة وتسجيل 

السماء و العلمة التجارية . و للستاذ / رضا مسعد الششتاوى الطمبشاوى له الحق فى التعامل مع مصلحة 

الجمارك بكافة إداراتها والقيام بأعمال التخليص الجمركي للشحنات الواردة والصادرة الخاصة بالشركة و إعادة 

التصدير و إنهاء جميع الجراءات الجمركية عليها , واستلم البضائع الصادرة و الواردة بإسم الشركة من و إلى 

جميع الموانى المصرية على جميع شركات الطيران وشركات الملحة العاملة فى مصر و التوكيلت الملحية 

ومتابعة كافة الجراءات المختلفة وتمثيلها أمـام شركات المستودعات المصرية وكافة شركات المخازن الجمركية 

وهيئات المواني وتمثيل الشركة أمام جميع شركات تداول الحاويات وتمثيل الشركة أمـام الجمارك لنهاء كافة 

الجراءات الجمركية وإستلم المشمول خارج المواني وفى كل ما يتعلق من أجراءات فى هذا الشأن وتمثيلها أمام 

الشئون القــانونية وإستلم الشيكات و أى متعلقات مالية خاصة بالشركة والتوقيع بالنيابة عنها و للستاذ / محمد 

صلح عبد المقصود عبد الرحمن الوردانى الحق فى إدارة المشتريات و إدارة متابعة الصيانة العامة للمصنع  ) 

الدفاع المدنى و طفيات الحريق و السيارات والتوبيسات (  و للستاذ / رفاعى عبد المنعم عبد الحميد رفاعى له 

الحق فى  إدارة الشئون المالية بالشركة و لمديرين الشركة الحق فى توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما 

ذكر  كل حسب أختصاصة .

226 - محمد محمد محمود الشافعى  مدير   المقيد برقم قيد    1300   وتم ايداعه بتاريخ    19-08-1998 برقم 

ايداع   3809 تم التأشير فى تاريخ 10-07-2000  بــ :  
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227 - رضا مسعد الششتاوى الطمبشاوى  مدير   المقيد برقم قيد    1300   وتم ايداعه بتاريخ    1998-08-19 

برقم ايداع   3809 تم التأشير فى تاريخ 10-07-2000  بــ :  

235 - نواف خليف عبد ا محمد العنزي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4093   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-1999 برقم ايداع   590 تم التأشير فى تاريخ 19-09-2000  بــ :  1- البقاء علي ذات الصلحيات 

الممنوحة للسيد/ نواف خليف عبدا محمد العنزي بصفته رئيس مجلس الدارة ممثل  عن شركة المخابز الحديثة 

بيكرى - الواردة بالسجل التجارى للشركة 2- البقاء علي ذات الصلحيات الممنوحة للسيد/ جيلبار سليم حبيقه 

المدير التنفيذى للشركة ويحمل جواز سفر رقم LR1655932 المولود في 27 / 10 / 1971 - الواردة بالسجل 

التجارى للشركة 3- تفويض كل  من: مجموعة )أ( _ أ - السيد/ نواف خليف عبد ا محمد العنزي )2 / 11 / 

1962( الكويت جواز سفر P05765878  ب - السيد/ جيلبار سليم حبيقه لبناني الجنسية ويحمل جواز سفر رقم 

LR1655932 المولود في 27 / 10 / 1971 ج - الستاذ/ ناصر صلح الدين عبد العزيز مؤنس 3 / 10 / 

1958 بطاقة رقم قومى 25810030100111 - مجموعة )ب( أ - الستاذ/ هانى سليمان عتريس )30 / 7 / 

1977( بطاقة رقم قومى 27707302101432 ب - الستاذ/ عمرو محروس عبدالفتاح حسانين )21 / 3 / 

1986( بطاقة رقم قومى 28603218800434 بواقع اثنان منهم مجتمعين احدهما من المجموعه )أ( والخر من 

المجموعه )ب( وذلك فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف وشركات التمويل من سحب وايداع والتوقيع علي 

الشيكات وفتح وغلق حسابات الشركة واستصدار خطابات وشهادات الضمان وفتح العتمادات المستندية باسم 

الشركة ولحسابها والتوقيع علي كافة العقود والوراق اللزمة لذلك وفي قبض وتسوية كافة مستحقات الشركة 

وموزعي وعملء الشركة والتوقيع على عقود القروض والرهن لدي البنوك وشركات التمويل على ان يكون 

التوقيع على عقود الرهن والقروض بعد موافقة مجلس ادارة الشركة على القرض أو الرهن بموجب محضر 

مجلس الدارة معتمد من الهيئة العامة للستثمار

236 - ساهر ابراهيم محمد رفعت الفار  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    33296   وتم 

ايداعه بتاريخ    25-07-1998 برقم ايداع   2276 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2000  بــ :  الموافقة على - 

البقاء علي السلطات والختصاصات المقررة للسيد الستاذ / ساهر ابراهيم الفار . بصفته رئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب والسابق التأشير بها في السجل التجاري دون أي تعديل .
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237 - جان ايريك فوليبريجت  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    317274   وتم ايداعه بتاريخ    

07-10-1998 برقم ايداع   17784 تم التأشير فى تاريخ 17-10-2000  بــ :  التنفيذى ومديرعام لفرع الشركة 

بجمهورية مصر العربية -حذف اسم السيدة/ شرين محمد مصطفى الشيخ من صلحيات التوقيع الواردة فى السجل 

التجارى. 2( التعديل فى بعض صلحيات التمثيل والتوقيع بأسم و نيابة عن فرع الشركة قرر المجلس اجراء 

التعديل فى بعض صلحيات التوقيع نيابة عن فرع الشركة فى بعض المور التى تتعلق بنشاط فرع الشركة فى 

مصر والتعامل مع البنوك دون المساس بباقى الصلحيات السابقة المخولة لجان ايريك فوليبريجت )رئيس مجلس 

ادارة الشركة والرئيس التنفيذى لفرع الشركة بمصر( وكورنيليس بيتر ميليسن )عضو مجلس الدارة( وباقى 

صلحيات التوقيع بالسجل ممن لهم حق التوقيع والتمثيل الواردة بالسجل الخاص بفرع الشركة بمصر وذلك على 

النحو التالــــــــــى:ـ أ( قرر المجلس فى حالة غياب السيد/ ايريك فوليبريجت )الرئيس التنفيذى لفرع الشركة( فى 

مصر و/أو كورنيليس بيتر ميليسن )عضو مجلس الدارة( ,  وبالضافة الى الصلحيات المخولة لهما منفردين 

وبصورة غير محددة  – منح أى اثنين من السادة التالى أسمائهم للعمل مجتمعين فقط : ديفيد فان ارب )جواز سفر 

رقم NT0H0J954 .( و/أو ستيفن جان فان روسيم )جواز سفر رقم BKFJ 52921 ( و/أو محمد حشمت 

حسين محمد صدقى )رقم قومى 26104130100617( و/أومحمد عبد ا محمد عبد النبى )رقم قومى 

28412110102595( الحق فى التوقيع نيابة عن وبأسم فرع الشركة على جميع العقود المتعلقة بنشاط فرع 

الشركة فى مصر حتى قيمة 350000000 دولر امريكى )ثللثة مليين وخمسمائة الف دولر امريكى ل غير( 

– و فى حالة العقود التى تصل قيمتها الى مبلغ غير المحدد فسيتم منح التوقيع لهم  بموجب تفويض صادر 

بالصورة الواجبة من السيد/ جان ايريك فوليبريجت )الرئيس التنفيذى( أوالسيد/  كورنيلس بيتر ميليسن 0عضو 

مجلس الدارة( - وكذلك تخويلهم حق تمثيل فرع الشركة بمصر امام الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة 

العامة للبترول - وحق تمثيل فرع الشركة امام المحاكم القضائية والغير ومراكز التحكيم فى جمهورية مصر العربية 

,  ولهم الحق فى توكيل وتفويض آخرين من موظفى الشركة او محاميين بالنابة عن الشركة فى كل او بعض تلك 

المهام. 3( التعديل فى صلحيات التعامل مع البنوك باسم فرع الشركة بمصر: بالضافة الى صلحيات جان ايريك 

فوليبريجت )الرئيس التنفيذى( و/أو كورنيلس بيتر ميليسن )عضو مجلس الدارة( المخولين لممارسة صلحيتهما 

منفردين وبصورة غير محدودة. أ(  قرر مجلس الدارة منح أى اثنين من السادة التى اسمائهم السيد/ ديفيد فان 

ارب )جواز سفر رقم NT0H0J954( و/أو ستيفن جان فان روسيم )جواز سفر رقم BKFJ 52921 ( و/أو 

محمد حشمت حسين محمد صدقى )رقم قومى 26104130100617( و/أومحمد عبد ا محمد عبد النبى )رقم 

قومى 28412110102595( للعمل مجتمعين فقط ومنحهم حق فتح حسابات بنكية لفرع الشركة بمصر واليداع 

فى هذه الحسابات, السحب منها , طلب اصدار العتمادات المستندية أو ضمانات , ابرام اية اتفاقيات للحصول 

على قروض بنكية - وكل ذلك على سبيل المثال ل الحصر, على ان يكون التوقيعات نيابة وباسم فرع الشركة 

بمصر . ب( قرر المجلس منح اى اثنين مجتمعين من السادة التى أسمائهم : ديفيد فان ارب )جواز سفر رقم 

NT0H0J954( و/أو ستيفن جان فان روسيم )جواز سفر رقم BKFJ 52921 ( و/أو محمد حشمت حسين 

محمد صدقى )رقم قومى 26104130100617( و/أو محمد عبد ا محمد عبد النبى)رقم قومى 

28412110102595( الحق فى التوقيع نيابة عن فرع الشركة فى مصر فيما يتعلق بالمعاملت المصرفية 

واصدار الشيكات بحد اقصى 200000000 دولر امريكى ) فقط لغير اثنين مليون دولر امريكى( . ج( قرر 

المجلس منح الحق فى التوقيع على المعاملت المالية التى تزيد عن 200000000 دول )فقط اثنين مليون دولر 

امريكى( لى اثنين مجتمعين من السادة التى أسمائهم السيد/ ديفيد فان ارب )جواز سفر رقم NT0H0J954( و/

أو ستيفن فان روسيم )جواز سفر رقم BKFJ 52921 ( و/أو محمد حشمت حسين محمد صدقى ) رقم قومى 

26104130100617( و/أو محمد عبد ا محمد عبد النبى )رقم قومى 28412110102595( بالشتراك مع 

جان ايريك فوليبريجت و/أو كورنيليس بيتر ميلسن . 4( التوقيع على التسويات نيابة عن الشركة : بالضافة الى 

الصلحيات المخولة للسيد/ جان ايريك فوليبريجت )الرئيس التنفيذى( لفرع الشركة فى مصر  و/أو كورنيلس بيتر 

ميليسن )عضو مجلس الدارة( المخول لهم ممارسة صلحيتهم منفردين بصورة غير محدودة , قرر المجلس منح 

أى اثنين من السادة التى أسمائهم : ديفيد فان ارب )جواز سفر رقم NT0H0J95( و/أوستيفن جان فان روسيم )

جواز سفر رقم BKFJ 52921 ( و/أو محمد حشمت حسين محمد صدقى ) رقم قومى 26104130100617( 
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و/أو محمد عبد ا محمد عبد النبى )رقم قومى 28412110102595( صلحية التوقيع نيابة عن فرع الشركة 

فى مصر مجتمعين فقط  وذلك على كافة التسويات المالية وتجديدها والتفاقيات التى تتعلق بالوصول الى حلول 

توفيقية والتخالص مع الغير, والحضور بجميع الدعاوى والقضايا والمنازعات المرفوعة من او ضد الشركة 

والقرار فيها بما ذكر, وتوكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر للعمل بالنابة عن فرع الشركة بمصر.

238 - احمد اسامة محمد عبدالمنعم  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    12529   وتم ايداعه بتاريخ    

05-11-2000 برقم ايداع   247 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2000  بــ :  

239 - صلح  انور  محمود  عبدالرحمن  الكمونى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    6146   

وتم ايداعه بتاريخ    06-11-2000 برقم ايداع   6169 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2000  بــ :  تجديد مده 

مجلس الدارة

240 - محمد يحيي زكريا بهنس  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    6163   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-11-2000 برقم ايداع   6228 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2000  بــ :  التأكيد على مهام 

وصلحيات رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب للشركة وهى كالتالى : التوقيع عن الشركة لدى البنوك 

والجهات الحكومية - له حق القتراض من البنوك والتوقيع على الشيكات وحق السحب واليداع والصرف من 

البنوك والجهات الحكومية - التوقيع على عقود البيع والشراء والتأجير لجميع المنشآت ملك الشركة بكافة أنواعها - 

له الحق في اتخاذ كافة الجراءات اللزمة للحصول على القرض برهن وله في ذلك أوسع السلطات لتحقيق 

أغراض الشركة - له الحق في التوقيع نيابة عن الشركة على عقود الرهن العقارى التجارى ضمانا للقروض 

والتسهيلت الئتمانية وكذلك تفويض الغير في الختصاص سالف الذكر - له الحق فى كفالة الغير من الشركات 

والشخاص فى التمويل بكافة اشكاله امام البنوك والشركات - له الحق في التوقيع على عقود البيع والشراء 

والقتراض والرهن بكافة أنواعه النفس والغير وإصدار التوكيلت لصالح البنوك - له الحق في تفويض وتوكيل 

من يراه او الغير في كل او بعض ما ذكر

262 - عبد الوهاب طه ابراهيم ابراهيم طه  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    7536   وتم 

ايداعه بتاريخ    05-09-2001 برقم ايداع   4774 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2001  بــ :  التجديد لعضاء 

مجلس الداره الحاليين لمده اخري ثلث سنوات من تاريخ الجمعية العامة العادية المنعقده في  5/ 2 / 2023

263 - محمد عبد العزيز  حسين سالم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    8010   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-12-2001 برقم ايداع   6941 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2001  بــ :  - تجديد مدة مجلس 

الدارة لفترة ثلث سنوات

279 - نادر ابراهيم محمود متولى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    8419   وتم ايداعه بتاريخ    2002-04-11 

برقم ايداع   1690 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2002  بــ :  فيكتوريا - عزل

280 - عمرو احمد قدرى رجب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3152   وتم ايداعه بتاريخ    

23-04-2002 برقم ايداع   286 تم التأشير فى تاريخ 23-04-2002  بــ :  

281 - دينا عمرو احمد قدرى رجب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3152   وتم ايداعه بتاريخ    

23-04-2002 برقم ايداع   286 تم التأشير فى تاريخ 23-04-2002  بــ :  

282 - هشام أحمد كمال على عزت طه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3152   وتم ايداعه بتاريخ    

23-04-2002 برقم ايداع   286 تم التأشير فى تاريخ 23-04-2002  بــ :  

283 - ايمان  محمد محمود  الشايب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3152   وتم ايداعه بتاريخ    

23-04-2002 برقم ايداع   286 تم التأشير فى تاريخ 23-04-2002  بــ :  

284 - احمد عمرو احمد قدرى رجب  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    3152   وتم ايداعه 

بتاريخ    23-04-2002 برقم ايداع   286 تم التأشير فى تاريخ 23-04-2002  بــ :  - تشكيل مجلس ادارة 

الشركة

285 - صابر داود الزهرى عبد الرحمن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3152   وتم ايداعه بتاريخ    

23-04-2002 برقم ايداع   286 تم التأشير فى تاريخ 23-04-2002  بــ :  
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241 - شـامل توفيق سـليمان اباظة  مدير عام   المقيد برقم قيد    6190   وتم ايداعه بتاريخ    2000-11-15 

برقم ايداع   6337 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2000  بــ :  يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة .  أول : 

يختص المدير المسئول التنفيذي السيد / رجب جودة عبد العزيز )26212221201871( دون غيره من المديرين 

الموظفين بتمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية والرقابة وأقسام الشرطة والنيابة العامة وجميع المحاكم, وله 

منفردا توكيل محامين في كل أو بعض ماسبق. ويقر السيد /رجب جودة عبد العزيز بأنه لم يسبق صدور أحكام 

قضائية ضده بعقوبة جنائية أو جنحة مخالفة بالشرف أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد )89(, 

)162(, )163(, )164( من القانون رقم 159 لسنة 1981, وذلك خلل خمس سنوات السابقة على تعينه مدير 

مسئول تنفيذى )ما لم يكن قد رد إليه اعتباره(, وبأنه ل يعمل بالحكومة أو بالقطاع العام أو بقطاع العمال العام . 

ثانيا : يختص مدير قطاع الصيدلة السيدة / ماريانا وصفى موسى سور)27608102700449( دون غيرها من 

المديرين الموظفين بتمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية المعنية وذلك بشأن منتجات الشركة 

مثل )ومستحضرات التجميل ومستلزمات الصيدليات والدوية والمطهرات والمستلزمات الطبية والمبيدات 

الحشرية وغيرها( ثالثا : يتولى المديرين إدارة الشركة وتمثيلها في علقاتها مع الغير ولهم في هذا الصدد أوسع 

السلطات والصلحيات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة للجمعية العامة . 

رابعا : وافق الشركاء بالجماع على أن تكون الصلحيات والسلطات الممنوحة لمديرين الشركة ومن له حق التوقيع 

نيابة عن الشركة على النحو المبين فيما بعد : يكون من سلطات وصلحيات المديرين الوارد أسمائهم أدناه القيام 

بالتصرفات التالية وذلك على أن يكون التوقيع مشتركا  لي من الوارد أسمائهم في المجموعة )أ( مع أي من الوارد 

أسمائهم في المجموعة )ب(: المجموعة)أ(  شامل توفيق أباظة )26404098800079( أحمد مدحت أبو الفتوح 

)27103112101719 (  طارق محمود حمدى)24611010101034(  كريم سمير 

بسيونى)28311140100537(  المجموعه ) ب (  1( محمد سعيد بهي )26901280100418(    2( مدحت 

محمود عبد المنعم محمد )27012250104154(  3( أحمد عبد الحكيم)26711050100491(        4( عمرو 

شمس الدين حسين الجندى)26808220104511( أ( فتح وتحويل وتشغيل الحسابات المصرفية باسم الشركة 

لدى أي مصرف محليا  كان أو أجنبيا  وبمختلف العملت في جمهورية مصر العربية. ب( القتراض من البنوك 

لمواجهة التزامات الشركة التجارية وإصدار الكفالت وفتح العتمادات المستندية كلما دعت الحاجة إلى ذلك وفى 

حدود مائتين وخمسون مليون جنيه مصري أو ما يعادلها بالدولر المريكي وتقديم الضمانات التي تتطلبها البنوك 

للحصول على هذه القروض والتوقيع على كافة المستندات التي يتطلبها البنك في سبيل الحصول على القروض . 

ج( أما الحصول على التسهيلت الئتمانية والقروض وإصدار الكفالت المصرفية المتعلقة بها فيما يجاوز مبلغ 

مائتين وخمسون مليون جنيه مصري أو ما يعادلها بالدولر المريكي فيشطرت صدور قرار مكتوب من الشركاء 

المالكين لنسبة 51 % )واحد وخمسون في المائة( من رأس المال . د( بيع السيارات المملوكة للشركة وتوقيع عقود 

البيع النهائية الخاصة بهذه السيارات والتوقيع أمام إدارة المرور المختصة فيما يتعلق ببيعها ونقل ملكيتها للغير 

وكذلك التوقيع أمام مكتب الشهر العقارى المختصة وأية جهة أخرى يتطلب المثول أمامها النهاء إجراءات بيع 

السيارات, وكذلك لهم الحق في تفويض الغير بتجديد تراخيص السيارات المملوكة للشركة. هـ( التوقيع على كافة 

العقود التي تبرمها الشركة مع الجهات الحكومية بجمهورية مصر العربية وكذلك الشركات الخاصة والفراد ويكون 

لهم كذلك حق التوقيع على العقود والتفاقيات التي تبرمها الشركة مع الغير خارج جمهورية مصر العربية وتوكيل 

المحامين في مباشرة القضايا المرفوعة من الشركة وعلى الشركة والقرار بالتصالح والتنازل والبراء . و( بيع 

أصول الشركة أيا  كانت هذه الصول والتوقيع على عقود البيع البتدائية والنهائية أمام مصلحة الشهر العقارى 

والتوثيق وكافة الجهات الحكومية داخل جمهورية مصر العربية .

242 - محمد سعيد بهى محمد  مدير مالى   المقيد برقم قيد    6190   وتم ايداعه بتاريخ    15-11-2000 برقم 

ايداع   6337 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2000  بــ :  

243 - احمد مدحت ابو الفتوح  مدير   المقيد برقم قيد    6190   وتم ايداعه بتاريخ    15-11-2000 برقم ايداع   

6337 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2000  بــ :  تجارى

244 - طارق محمود حمدي  مدير   المقيد برقم قيد    6190   وتم ايداعه بتاريخ    15-11-2000 برقم ايداع   

6337 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2000  بــ :  تجارى
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245 - مريانا وصفى موسى سور  مدير   المقيد برقم قيد    6190   وتم ايداعه بتاريخ    15-11-2000 برقم 

ايداع   6337 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2000  بــ :  قطاع الصيدلة

246 - رجب جوده عبد العزيز محمد  مدير   المقيد برقم قيد    6190   وتم ايداعه بتاريخ    2000-11-15 

برقم ايداع   6337 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2000  بــ :  مسئول تنفيذى

247 - اشرف مصطفي محمد عبدالهادى خاطر  مدير   المقيد برقم قيد    5122   وتم ايداعه بتاريخ    

28-11-2000 برقم ايداع   1535 تم التأشير فى تاريخ 28-11-2000  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

ليصبح على النحو التالى - يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وللمدير منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات 

لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية 

العامة - وله منفردا حق التعامل باسم الشركة  وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال  والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وتمثيل الشركة امام جميع الهيئات والمؤسسات 

وجميع المصالح الحكومية والغير حكومية  والتوقيع نيابة عن الشركة على العقود التي يتم ابرامها باسم الشركة مع 

الجهات الحكومية والغير حكومية والغير وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع 

على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق التوقيع على عقود القتراض 

والرهن  وحق الفراج عن راس المال وكافة  صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف  وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن اغراضها وكذلك الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض  والرهن  والبيع  لصول الشركة  

وممتلكاتها العقارية  والراضى  والمهمات واللت والسيارات  والمنقولت والمحلت وعقود تسجيلها بالشهر 

العقاري وغيرها من الجهات الحكومية باسم الشركة ولصالحها كما له الحق في الحصول على كافة الترخيصات 

اللزمة لنشاط الشركة , و الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم و تعيين 

الموظفين والعاملين بالشركة وتحديد مرتباتهم ومكافاتهم وعزلهم و حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع تحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق  بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل , و حق التوقيع علي كافة عقود القتراض والرهن بكافة انواعها لكفالة اصول الشركة بما فيها من 

ثابت او منقول  وذلك للنفس او للغير امام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية الخاصة بذلك و الحق في كفالة 

النفس والغير . و حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

248 - خالد محمد نصير  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    95162   وتم ايداعه بتاريخ    1979-11-06 

برقم ايداع   6862 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2001  بــ :  يمثل الرئيس التنفيذي الشركة امام القضاء والغير

249 - ناهد  فتحى عبد  الفتاح  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    317793   وتم ايداعه بتاريخ    

26-10-1998 برقم ايداع   19275 تم التأشير فى تاريخ 24-06-2001  بــ :  أصبح حق التوقيع عن الشركة 

على النحو التي :- توقيع أول :- للسيدة الستاذة / ناهد فتحي عبد القتاح رئيس مجلس الدارة   –      توقيع أول .   

توقيع ثاني :-- السيدة الستاذه / صافيناز فتحي عبد الفتاح   عضو مجلس الدارة المنتدب أو   السيدة الستاذه / 

شاهيناز فتحي عبد  الفتاح   عضو مجلس الدارة المنتدب   حق التوقيع عن الشركة أمام  الغير و لدى كافة الجهات 

الدارية والحكومية والخاصة  والتوقيع على عقود تأسيس الشركات بكافة أنواعها والتعديلت اللزمة وعقود 

التعديل وعلى جميع الطلبات والنماذج  وكذلك التوقيع أمام الهيئة العامة للستثمار و المناطق الحرة ومصلحة الشهر 

العقاري والتوثيق والتأشير في السجل  التجاري والغرفـة التجاريـــة و الصناعية و الهيئة العامة للرقابة المالية 

ومصلحة الضرائب العامة ومصلحة الضرائب على  المبيعات وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات , و التوقيع 

عن الشركة أمام كافة البنوك و المصارف و المؤسسات المالية  وفتح الحسابات لديها والتسهيلت الئتمانية والتوقيع 

على الشيكات و شراء و بيع أصول الشركة المنقولة و السيارات و  وسائل النقل المختلفة ., و لهم في ذلك تفويض 

أو توكيل الغير في كل أو بعض مما ذكر. 

250 - صافيناز فتحى عبدالفتاح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    317793   وتم ايداعه بتاريخ    

26-10-1998 برقم ايداع   19275 تم التأشير فى تاريخ 24-06-2001  بــ :  المنتدب

251 - محمد فتحى عبد الفتاح فتحى عبد الفتاح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    317793   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-10-1998 برقم ايداع   19275 تم التأشير فى تاريخ 24-06-2001  بــ :  
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252 - ناهد  فتحى عبد  الفتاح  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    317793   وتم ايداعه بتاريخ    

26-10-1998 برقم ايداع   19275 تم التأشير فى تاريخ 24-06-2001  بــ :  تشكيل مجلس الدارة - 

استدراك الخطأ الوارد بالتأشير المودع برقم 88383 بتاريخ 25 / 12 / 2022

253 - شاهيناز فتحى عبدالفتاح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    317793   وتم ايداعه بتاريخ    

26-10-1998 برقم ايداع   19275 تم التأشير فى تاريخ 24-06-2001  بــ :  المنتدب

254 - سيد عبدالمؤمن مرسى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    7281   وتم ايداعه بتاريخ    12-07-2001 برقم 

ايداع   3967 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2001  بــ :  

255 - محسن احمد محمد عبيد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    7463   وتم ايداعه بتاريخ    

20-08-2001 برقم ايداع   4446 تم التأشير فى تاريخ 20-08-2001  بــ :  وذلك بنفس اختصاصات المجلس 

السابق

256 - نجوي حماد عطيه حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7463   وتم ايداعه بتاريخ    

20-08-2001 برقم ايداع   4446 تم التأشير فى تاريخ 20-08-2001  بــ :  

257 - محمد احمد محمد عبيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7463   وتم ايداعه بتاريخ    

20-08-2001 برقم ايداع   4446 تم التأشير فى تاريخ 20-08-2001  بــ :  

258 - محمود رشاد حمزة أحمد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    142920   وتم ايداعه بتاريخ    

21-08-2001 برقم ايداع   9129 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2001  بــ :  

259 - محمد رشاد حمزة احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    142920   وتم ايداعه بتاريخ    

21-08-2001 برقم ايداع   9129 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2001  بــ :  

260 - حمزة رشاد حمزة أحمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    142920   وتم ايداعه بتاريخ    

21-08-2001 برقم ايداع   9129 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2001  بــ :  

261 - كريم جلل هاشم سيد جبه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    142920   وتم ايداعه بتاريخ    

21-08-2001 برقم ايداع   9129 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2001  بــ :  استقالة
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264 - نيفين احمد محمد الشافعى اللبان  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    8042   وتم 

ايداعه بتاريخ    03-01-2002 برقم ايداع   92 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2002  بــ :  كما وافق السادة 

الحضور بالجماع على تجديد مدة المجلس لمدة جديدة - كذلك وافق الحضور بالجماع على منح الختصاصات 

والصلحيات لعضاء مجلس الدارة والعاملين بالشركة على النحو التالى : للسيدة نيفين احمد محمد الشافعى رئيس 

مجلس ادارة وعضو منتدب يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الدارة واعضاء مجلس 

الدارة المنتدبين وكل عضو اخر يفوضه المجلس لهذا الغرض , ولمجلس الدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين او 

وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين – قرر مجلس الدارة بالجماع 

الموافقة على ان تكون صلحيات التوقيع عن الشركة امام البنوك والغير على النحو التالى : وللسيدة / نيفين احمد 

محمد الشافعى اللبان – رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب حق التوقيع باسم الشركة وضمن أغرضها امام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالة وتمثيل 

الشركة امام القضاء والغير ولكل من السيدة / نيفين احمد محمد الشافعى اللبان – رئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب والسيدة / نينا محمد عز العرب محمود – نائب رئيس مجلس الدارة حق التوقيع مجتمعين باسم الشركة 

وضمن اغراضها فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

الحسابات وغلقها وحق الفراج عن راس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع 

البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع من 

السيارات ولهما حق ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما 

حق توكيل وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر ولكل من السيدة / نيفين 

احمد محمد الشافعى اللبان – رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعه مع اى من السيدة / نينا محمد عز 

العرب محمود – نائب رئيس مجلس الدارة اوالسيد/  مجدى عبد المسيح زكى الحق بدون حد اقصى فى التوقيع 

امام البنوك والغير وابرام جميع المعاملت البنكية او المصرفية وغيرها من المعاملت المصرفية ما عدا القتراض 

او الرهن – للسيد / محمد عز العرب حق التوقيع منفردا باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات وغلقها وحق الفراج عن راس المال 

واستصدار خطابات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضى والسيارات وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله الحق فى تعين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وله حق ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله 

حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

265 - نور الدين محمود على محمد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    8042   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2002 برقم ايداع   92 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2002  بــ :  استقالة

266 - احمد عبدا عرفان عبد المقصود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8042   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2002 برقم ايداع   92 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2002  بــ :  

267 - نينا محمد عز العرب محمود ابراهيم  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8042   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-01-2002 برقم ايداع   92 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2002  بــ :  

268 - عمر محمد عز العرب محمود ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8042   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2002 برقم ايداع   92 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2002  بــ :  

269 - امنيه طوسون باشات حسين مراد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8042   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2002 برقم ايداع   92 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2002  بــ :  

270 - محمد عز العرب محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8042   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2002 برقم ايداع   92 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2002  بــ :  

271 - احمد عاطف عبد الرحمن بركات  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8042   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2002 برقم ايداع   92 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2002  بــ :  استقاله
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272 - طه محمد محمود احمد عبد العال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4190   وتم ايداعه بتاريخ    

20-01-2002 برقم ايداع   72 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2002  بــ :  ممثل عن حصة الشركة المصرية 

لمدينه النتاج العلمي فى راس مال الشركة العربية الفندقية لمدينة النتاج العلمى بدل من السيد / مصطفى 

سالم طه الشناوى

273 - هالة صبرى محمد البوص  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    4190   وتم ايداعه بتاريخ    

20-01-2002 برقم ايداع   72 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2002  بــ :  بدل من السيد / عمرو محمد بدر عبد 

الباسط

274 - احمد عطيه احمد النجار  مدير فرع   المقيد برقم قيد    8307   وتم ايداعه بتاريخ    11-03-2002 برقم 

ايداع   1279 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2002  بــ :  مدير فرع الزمالك شركة سيستم تكنيك خلفا للسيد/ 

ايهاب هاشم عبد الخالق

275 - جوده احمد الحمار جوده  مدير فرع   المقيد برقم قيد    8308   وتم ايداعه بتاريخ    11-03-2002 برقم 

ايداع   1280 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2002  بــ :  مدير لفرع شرم الشيخ شركة سيستم تكنيك خلفا للسيد / 

كمال محمد كمال الدين

276 - محمد حسين محمد حسين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    8309   وتم ايداعه بتاريخ    2002-03-11 

برقم ايداع   1281 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2002  بــ :  مدير فرع الغردقة شركة سيستم تكنيك خلفا للسيد / 

احمد عطيه احمد النجار

277 - ميرنا شريف ميلد عازر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    8419   وتم ايداعه بتاريخ    2002-04-11 

برقم ايداع   1690 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2002  بــ :  فيكتوريا

278 - عويضه سميرى عطا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    8419   وتم ايداعه بتاريخ    11-04-2002 برقم 

ايداع   1690 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2002  بــ :  العجوزة - عزل

286 - عماد ممدوح حلمي زغيب  مدير   المقيد برقم قيد    43772   وتم ايداعه بتاريخ    07-05-2002 برقم 

ايداع   1975 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2002  بــ :  لفرع الشركة بمصر - تقرر بموجب هذا القرار تفويض 

السيد/ عماد ممدوح حلمي زغيب )مدير فرع الشركة( ليكون موظف ا مسؤول  عن إدارة الفرع في جمهورية مصر 

العربية بكافة الصلحيات والسلطات اللزمة للضطلع بهذه الدارة بما في ذلك على سبيل المثال ل الحصر )1( 

التنفيذ باسم الشركة وبالنيابة عنها لجميع الجراءات اللزمة فيما يتعلق بالمسائل القانونية والقضائية والتجارية 

والدارية )2( تمثيل الفرع أمام جميع السلطات الوطنية أو الدارية أو البلدية وأمام الموظفين التابعين لتلك 

السلطات سواء كان تلك السلطات قضائية أو إدارية أو تابع للشرطة بما في ذلك على سبيل المثال ل الحصر وزارة 

التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التضامن الجتماعي, ووزارة الشؤون 

الخارجية )3( توقيع جميع المستندات والعقود الضرورية المتعلقة بالحساب البنكي

287 - تمارا خالد محمد نصير  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2615   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-1997 برقم ايداع   830 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2002  بــ :  ممثلة لشركة الكان للتصدير 

والستيراد ) ش.م.م ( بدل من السيد / محمد محمد سيد الكاشوري – نظرا لوفاته

288 - يوسف يوسف مجدى وهبه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8775   وتم ايداعه بتاريخ    

16-07-2002 برقم ايداع   3308 تم التأشير فى تاريخ 16-07-2002  بــ :  يمثل رئيس مجلس الدارة 

الشركة امام القضاء والغير وكافة الجهات الحكومية والغير حكومية ويملك حق التوقيع عن الشركة رئيس 

مجلسالدارةمنفردا امام البنوك والغير وكافة الجهات الحكومية والغير حكومية   وله حق السحب واليداع بالبنوك 

وبيع وشراء الصول ويملك رئيس مجلس الدارة بصفة منفردة حق القتراض والرهن وكافة اعمال الدارة بما 

يحقق مصلحة الشركة

289 - محمود سيد حسن محمد شلبى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9174   وتم ايداعه بتاريخ    

28-10-2002 برقم ايداع   5144 تم التأشير فى تاريخ 28-10-2002  بــ :  

290 - محمد سيد حسن شلبى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9174   وتم ايداعه بتاريخ    

28-10-2002 برقم ايداع   5144 تم التأشير فى تاريخ 28-10-2002  بــ :  
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291 - سيد حسن محمد احمد شلبى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9174   وتم ايداعه بتاريخ    

28-10-2002 برقم ايداع   5144 تم التأشير فى تاريخ 28-10-2002  بــ :  تشكيل مجلس الدارة

292 - حسن محمد حسن محمد احمد شلبى  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    9174   

وتم ايداعه بتاريخ    28-10-2002 برقم ايداع   5144 تم التأشير فى تاريخ 28-10-2002  بــ :  

293 - تامر محمد حسن شلبي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9174   وتم ايداعه بتاريخ    

28-10-2002 برقم ايداع   5144 تم التأشير فى تاريخ 28-10-2002  بــ :  

294 - احمد عبد العال عبد الحميد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    9306   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-12-2002 برقم ايداع   5718 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2002  بــ :  - تجديد مدة مجلس 

ادارة الشركة بنفس المجلس ونفس الختصاصات

295 - جورج امين يوسف مرزوق  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    4836   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-12-2002 برقم ايداع   1214 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2002  بــ :  تجديد مدة مجلس 

الدارة

296 - خالد محمد عبدالمحسن شتا  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    9385   وتم ايداعه 

بتاريخ    31-12-2002 برقم ايداع   6132 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2002  بــ :  تجديد مدة مجلس 

الدارة بنفس التشكيل السابق - الموافقة علي منح السيد رئيس مجلس الدارة الصلحيات التية - منح رئيس 

مجلس الدارة  حق البيع والرهن العقاري وحق التوقيع علي عقود الشراء والبيع البتدائية والنهائية لصالح النفس 

او الغير وقبض الثمن والتوقيع امام مصلحة الشهر العقاري وامام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وكذا 

توكيل النفس او البنوك او الغير في كل او بعض ما ذكر مع بقاء كافة الصلحيات المذكورة في السجل التجاري 

كما هي .

297 - هشام محمد عبد المحسن هلل شتا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9385   وتم ايداعه بتاريخ    

31-12-2002 برقم ايداع   6132 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2002  بــ :  

298 - ناجي محمد مختار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9385   وتم ايداعه بتاريخ    2002-12-31 

برقم ايداع   6132 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2002  بــ :  - ممثل عن شركة الزهراء للتعمير والستثمار 

العقارى والسياحى

299 - عمر على صبرى محمد مدنى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9408   وتم ايداعه بتاريخ    

06-01-2003 برقم ايداع   80 تم التأشير فى تاريخ 06-01-2003  بــ :  للشئون الدارية

300 - جمال صبرى محمد مدنى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9408   وتم ايداعه بتاريخ    

06-01-2003 برقم ايداع   80 تم التأشير فى تاريخ 06-01-2003  بــ :  - استقالة

327 - عماد  بدوى ‘‘‘  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5453   وتم ايداعه بتاريخ    2003-10-04 

برقم ايداع   1210 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2003  بــ :  - ولرئيس مجلس الدارة حق الدارة والتوقيع 

وفتح الحسابات الجارية باسم الشركة وحق اليداع والسحب وإجراء كافة المعاملت البنكية شامله في ذلك كافة 

أنواع العقود والقروض بأنواعها المختلفة والتوقيع علي الشيكات البنكية وحق إدارة أعمال الشركة والتعامل مع 

جهاز مشروعات مدينة السادس من أكتوبر وحق التوقيع أمام الشهر العقاري في حالة البيع أو الشراء و التوقيع 

علي عقود البيع أو الشراء من أراضي ومباني والت ومعدات وماكينات وخلفه وحق التوقيع علي عقود بيع 

وشراء السيارات أمام الشهر العقاري كما يجوز له الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.

328 - هاني عبود ابراهيم عبد ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10373   وتم ايداعه بتاريخ    2003-10-05 

برقم ايداع   5995 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2003  بــ :  للفروع

329 - هاني عبود ابراهيم عبد ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10373   وتم ايداعه بتاريخ    2003-10-05 

برقم ايداع   5995 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2003  بــ :  للفروع

330 - عصام عبدالفتاح  محمد قادوس  مدير   المقيد برقم قيد    10423   وتم ايداعه بتاريخ    2003-10-19 

برقم ايداع   6281 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2003  بــ :  - ويباشر المدير وظيفته لمده غير محدوده

Page 991 of 1644 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

331 - هشام على عطوة طاحون  مدير   المقيد برقم قيد    10423   وتم ايداعه بتاريخ    19-10-2003 برقم 

ايداع   6281 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2003  بــ :  - استقالة

332 - علي مكي عبد العال  عضو مجلس ادارة غير متفرغ   المقيد برقم قيد    10628   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-2003 برقم ايداع   7319 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2003  بــ :  ممثل  عن شركة مينا للستثمار 

السياحى و العقارى

301 - على صبرى محمد مدنى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9408   وتم ايداعه بتاريخ    

06-01-2003 برقم ايداع   80 تم التأشير فى تاريخ 06-01-2003  بــ :  اعادة تشكيل مجلس الدارة وتجديد 

عضوية مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات جديدة .  تعديل حق التوقيع عن الشركة ولدى البنوك ليصبح على النحو 

التالي:  يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت 

والتعهدات من مجلس  الدارة , ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم 

أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين . ويكون حق التوقيع عن الشركة ولدى البنوك للسيد المهندس/ 

على صبرى محمد مدنى )رئيس مجلس الدارة( اوالسيد المهندس/ صبري على صبرى محمد مدنى )نائب رئيس 

مجلس الدارة( أو السيد الستاذ/ رضا محمد عبدالمطلب على سلم )عضو مجلس الدارة للشئون المالية( – 

مجتمعين أو منفردين – وكذلك فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الرسمية وجميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ومصلحة الشهر 

العقارى والتوثيق والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للرقابة على 

الصادرات والواردات ومصلحة التسجيل التجارى ومكاتبها ومصلحة الضرائب المصرية ومأموريتها ولجان 

الطعن والهيئة القومية للتامينات الجتماعية وادارات المرور المختلفة ومصلحة الجمارك وجميع الموانئ وكافة 

الجهزة التابعة للحياء بكافة محافظات الجمهورية وتوقيع كافة العقود باسم الشركة ولصالحها والتوقيع على عقود 

الشراء والبيع والرهن للعقارات والمنقولت والصول الثابتة والراضي وغيرها باسم الشركة ولغراض الشركة 

أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع على عقود الشتراك فى تاسيس الشركات امام الشهر العقارى 

والتوثيق وجميع الجهات المختصة والتوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية والرهن والقرض وأى نوع من أنواع 

المعاملت المالية مع البنوك والمصارف والهيئات المالية وفتح وإلغاء حسابات الشركة لدى البنوك والسحب 

واليداع والتحويل من البنوك والمصارف وتوقيع الشيكات وخطابات الضمان والعتمادات المستندية والفراج عن 

راس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك فى التوقيع على عقود بيع وشراء السيارات لصالح 

الشركة وإبرام توكيلت بيعها وتمثيل الشركة أمام الشهر العقاري وإدارات المرور ولهما الحق فى تفويض او 

توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر .

302 - صبرى علي صبري محمد مدني  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9408   وتم ايداعه بتاريخ    

06-01-2003 برقم ايداع   80 تم التأشير فى تاريخ 06-01-2003  بــ :  

303 - رضا محمد عبدالمطلب على سلم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9408   وتم ايداعه بتاريخ    

06-01-2003 برقم ايداع   80 تم التأشير فى تاريخ 06-01-2003  بــ :  للشئون المالية

304 - منال فاروق حفنى حامد  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    8871   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-1998 برقم ايداع   166 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2003  بــ :  

305 - مصطفى فاروق حفنى حامد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8871   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-1998 برقم ايداع   166 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2003  بــ :  والعضو المنتدب

306 - احمد فاروق حفنى حامد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8871   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-1998 برقم ايداع   166 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2003  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة لمدة ثلث 

سنوات اخرى

307 - شريف المحمدي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8871   وتم ايداعه بتاريخ    1998-02-16 

برقم ايداع   166 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2003  بــ :  
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308 - السيد احمد محمد جلو  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    9521   وتم ايداعه بتاريخ    

05-02-2003 برقم ايداع   596 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2003  بــ :  - تجديد مدة مجلس ادارة الشركة 

لمدة اخرى

309 - رشاد احمد عمر طوسون عبد الواحد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9524   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-2003 برقم ايداع   615 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2003  بــ :  

310 - محمد احمد عمر طوسون عبدالواحد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9524   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-2003 برقم ايداع   615 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2003  بــ :  

311 - احمد عمر طوسون عبد الواحد سعداوى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    9524   

وتم ايداعه بتاريخ    06-02-2003 برقم ايداع   615 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2003  بــ :  لرئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب احمد عمر طوسون عبد الواحد سعداوى منفردا الحق فى البيع للنفس او الغير والتوقيع 

على عقود المشاركات والستثمار والتوقيع امام الشهر العقارى على عقود البيع للعقارات والمنقولت والتعامل مع 

البنوك فى اليداع والسحب وفتح العتمادات المستندية وخطابات الضمان والقرض والرهن والتوقيع على قبول 

الحصص العينية والتصديق عليها ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب احمد عمر طوسون عبدالواحد والعضو 

المنتدب محمد مصطفى احمد مجتمعين او منفردين اوسع الصلحيات والسلطات لدارة الشركة ولهما الحق فى 

التوقيع على كافة معاملت الشركة والتوقيع نيابة عن الشركة على عقود الشراء والجهات الحكومية والغير حكومية 

والفراد والتوقيع على عقود بيع المنقولت ولهما الحق فى ادارة امور الشركة مجتمعين او منفردين ولهما الحق فى 

توكيل او تفويض الغير فى بعض او كل ما سبق .

312 - محمد مصطفى احمد  عضو منتدب من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    9524   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-2003 برقم ايداع   615 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2003  بــ :  

565 - احمد سامح محمد البندارى عثمان الدمياطى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4225   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-04-2001 برقم ايداع   239 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2007  بــ :  - الموافقة بالجماع على 

اعادة تشكيل مجلس الدارة -

566 - هبه ا محمد البندارى عثمان الدمياطى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4225   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-04-2001 برقم ايداع   239 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2007  بــ :  

567 - طارق محمد حمد العنزى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4225   وتم ايداعه بتاريخ    

03-04-2001 برقم ايداع   239 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2007  بــ :  

313 - عبد الباسط محمد سيد حسن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9578   وتم ايداعه بتاريخ    

26-02-2003 برقم ايداع   887 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2003  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة - يملك 

حق التوقيع عن الشركه على انفراد كل من رئيس مجلس الداره واعضاء مجلس الداره المنتدبين وكل عضو اخر 

ينتدبه المجلس لهذا الغرض , ولمجلس الداره الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا  

حق التوقيع عن الشركه منفردين او مجتمعين   يمثل رئيس مجلس الدارة الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا 

حق الداره والتوقيع وكذا تمثيل الشركة والتعامل بإسمها وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وإيداع وفتح  وغلق الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن رأس المال وحق التوقيع على عقود القتراض 

والرهن باسم الشركه ولصالحها , والتمثيل أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وجميع الجهات الحكوميه وغير 

الحكوميه  وكل ذلك بإسم الشركه ولصالحها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول 

الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت والصلح في القضايا وله حق التوقيع علي عقود 

التاسيس والتعديل وعقود الفسخ والتخارج والدمج  بإسم الشركه وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركه وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك بإسم الشركه ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وإبرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركه بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .
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314 - محمد فتحي احمد مصطفي حسن العربي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10088   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-03-2003 برقم ايداع   3549 تم التأشير فى تاريخ 20-03-2003  بــ :  تجديد مدة مجلس 

الدارة مدة اخرى بنفس التشكيل

317 - فؤاد عبدالحليم بدوى جابرى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    40391   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-08-2003 برقم ايداع   1387 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2003  بــ :  يملك حق التوقيع على 

معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس 

الدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او 

مجتمعين - وللسيد / رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد / نائب رئيس مجلس الدارة والسادة / اعضاء 

مجلس الدارة مجتمعيين او منفردين حق التوقيع على جميع معاملت الشركة مع الغير ولهم في هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة ولهم الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذينة والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر - وللسيد / رئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب والسيد / نائب رئيس مجلس الدارة مجتمعيين او منفردين  حق القتراض والرهن التجاري والرهن 

العقاري والحيازة من البنوك وكذلك عقود الشراء والبيع لممتلكات الشركة العقارية والراضي والمنقولت 

والسيارات

318 - مصطفى فؤاد عبدالحليم بدوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    40391   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-2003 برقم ايداع   1387 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2003  بــ :  

319 - محمد فؤاد عبدالحليم الجابري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    40391   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-2003 برقم ايداع   1387 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2003  بــ :  

320 - محمود فؤاد عبد الحليم الجابرى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    40391   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-2003 برقم ايداع   1387 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2003  بــ :  

321 - امال عبدا حسن عبدا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    40391   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-2003 برقم ايداع   1387 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2003  بــ :  

322 - شريف فؤاد عبدالحليم بدوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    40391   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-2003 برقم ايداع   1387 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2003  بــ :  

323 - رياض محسن الحمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5453   وتم ايداعه بتاريخ    

04-10-2003 برقم ايداع   1210 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2003  بــ :  استقاله

324 - مروان البدوي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5453   وتم ايداعه بتاريخ    04-10-2003 برقم 

ايداع   1210 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2003  بــ :  

325 - بسام البدوي  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    5453   وتم ايداعه بتاريخ    04-10-2003 برقم ايداع   

1210 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2003  بــ :  استقاله

326 - وليد  بدوى ‘‘‘  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5453   وتم ايداعه بتاريخ    04-10-2003 برقم 

ايداع   1210 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2003  بــ :  

568 - غادة تيسير محمد هلل الميدنه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4225   وتم ايداعه بتاريخ    

03-04-2001 برقم ايداع   239 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2007  بــ :  

569 - حنان عبدا عبدالفتاح فرج  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4225   وتم ايداعه بتاريخ    

03-04-2001 برقم ايداع   239 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2007  بــ :  
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570 - احمد شوقى محمد السيد منتصر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5318   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2001 برقم ايداع   67 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2007  بــ :  )عن بولي سيرف للسمدة( استقالة

315 - احمد سامى ابراهيم على  مدير   المقيد برقم قيد    9759   وتم ايداعه بتاريخ    21-04-2003 برقم 

ايداع   1802 تم التأشير فى تاريخ 21-04-2003  بــ :  يمثل الستاذ/ احمد سامي ابراهيم مدير الشركة امام 

القضاء وفي علقتها مع الغير وله في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ 

به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة. كما لـه منفردا  إبرام كافة العقود والمعاملت 

الداخلة ضمن غرض الشركة وإبرام وتمثيل الشركة أمام كافة المصالح الحكومية وغير الحكومية. وله ايضا منفردا 

ابرام كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وابرام وتمثيل الشركة امام كافة المصالح الحكومية 

والغير حكومية والتوقيع امام الشهر العقاري وكذا تمثيل الشركة امام الدارة العامة للصيدلة ووزارة الصحة وتمثيل 

الشركة في رخصة وزارة الصحة وسجل المستوردين والمصدرين وكافة التراخيص والسجلت الخاصة بالشركة. 

التوقيع منفردا امام البنوك في فتح وغلق الحسابات والتوقيع على التفويضات البنكية بكافة انواعها وله الحق في 

تفويض الغير في كل او بعض صلحياته - اما فيما يتعلق والسحب واليداع والتحويلت البنكية اللكترونية وكافة 

المعاملت البنكية وتسديد كافة السندات الذنية فيكون التوقيع على النحو التالي جدول أ  السيد /أحمد سامي ابراهيم 

على - السيد/ محمد أحمد حسين السيد الضبابي  - السيد/ عمر محمد أحمد عبد الحافظ - السيد/ ياسر إبراهيم 

إبراهيم المخزنجى- السيد /محمد عطية عبد السميع الجعار - السيد/ كريم محمود حمدي عبد العزيز- السيد/ سامر 

محمد طلعت فهيم الفلكى- السيد/ وليد على عبد اللطيف على حبيب- السيد/ سليمان محمد سليمان.  جدول ب السيد / 

محمد محمود نجيب - السيد / طارق محمد طاهر - السيدة/ انجى اسماعيل احمد زهدي رفاعي - السيد / أحمد 

رمضان رشاد اسماعيل - السيد/ محسن بباوى تاوفيلس مسعد.   جدول "ج"   السيد /جمال سعيد جمعه هيبه - 

السيدة/ ربى عبد السلم عبد السلم المغربي- السيدة/ رنا سيد مصطفى درويش - السيدة/ أمنيه علء الدين 

الشريف- الستاذ/ محمد منصور خليل عبيد.  على أن يراعى التالي:   أول : للمعاملت التي تقل عن 250 ألف 

جنيها مصري أو ما يعادلها بالعملت الجنبية يكون التوقيع مجتمعا لي اثنين من جدول )ب( او توقيع واحد من 

جدول )أ( بالضافة الى توقيع واحد من جدول توقيعات )ب(. ثانيا: أما المعاملت البنكية التي تزيد عن 250 ألف 

جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملت الجنبية فيكون توقيع واحد من جدول توقيعات )ب( بالضافة الى توقيع واحد 

من جدول توقيعات )أ(.  ثالثا: أما بالنسبة للمستندات الواردة برسم التحصيل أو العتمادات المستندية الخاصة 

لستيراد الدوية والمصال فيكتفى بتوقيع واحد من جدول التوقيعات )ج( على نموذج )4( ونموذج )5( ونموذج 

الجات والتعهدات اللزمة عدا أمر الدفع رابعا: أما بالنسبة لتظهير الشيكات الجله للخصم لدى البنوك والتوقيع 

على حوافظ خصم الشيكات أو حوافظ ايداع الشيكات الجله للحفظ لدى البنوك لتحصيلها عند الستحقاق وكذلك 

كافة التحويلت البنكية من والى حسابات الشركة في البنوك المختلفة يكون التوقيع مجتمعا لي اثنين من جدول )

ب( او توقيع واحد من جدول )أ( بالضافة الى توقيع واحد من جدول توقيعات )ب(.     خامسا: يكون الدكتور/ 

محمد أحمد حسين السيد الضبابي, حق التوقيع منفردا على كافة المستندات الخاصة بالتسهيلت الئتمانية وعقود 

الرهن والقراض لدى البنوك ممثل عن شركتين شركة جلكسو سميثكلين وشركة سميثكلين بيتشام إيجيبت. 

سادسا: اما فيما يتعلق بالتوقيع على المناقصات فتكون بتوقيع د/ جمال سعيد جمعه هيبه المدير المسئول عن 

المناقصات او د/ ياسر إبراهيم إبراهيم المخزنجى القائم لعمال ادارة المصال بالشركة مجتمعا او مفردا.  سابعا :  

اما فيما يتعلق بأعمال الشركة الخاصة بكافة المستحضرات المستوردة والمحلية والمصال واللقاحات وبعض 

المستحضرات الصيدلنية فيكون ذلك لكل من أ/ احمد سامى ابراهيم على او د/ رنا سيد مصطفى درويش  بالتوقيع 

منفردين على كافة المستندات الخاصة بعقود المشتريات والمناقصات وتمثيل الشركة أمام مصلحة الجمارك وكافة 

إدارتها واستلم الطرود والرسائل والموانئ والتخليص عليها واستلمها واستلم الشهادات الجمركية والتوقيع على 

كافة التفويضات والتوكيلت الملحية للمخلصين وشركات الشحن والنقل وكافة الجهات في الموانئ الجوية 

والبحرية وكذا تمثيل الشركة أمام الدارة العامة للصيدلة ووزارة الصحة في استصدار الموافقات اللزمة للحصول 

على الموافقات الستيرادية وتحريز البضاعة لحين الفراج عنها وعلى وجه العموم لهما أن يقوما بكافة التصرفات 

التي يرونها كفيلة بإتمام كافة الجراءات للفراج عن البضاعة بالنسبة للعمال التجارية المتعلقة
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316 - يسرى عبد الحليم عبدة  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9905   وتم ايداعه بتاريخ    08-06-2003 برقم 

ايداع   2616 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2003  بــ :  

333 - محمد احمد عباس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10628   وتم ايداعه بتاريخ    2003-12-18 

برقم ايداع   7319 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2003  بــ :  ممثل  عن شركة مينا للستثمار السياحى و 

العقارى - تحديد صلحيات رئيس مجلس الدارة كالتالى: .    1- التوقيع على عقود بيع و شراء الراضى 

المملوكة للشركة و المحلت بكافة انواعها التى تقام        بغرض البيع أو التأجير.    2- التوقيع على عقود بيع و 

شراء السيارات المملوكة للشركة و كافة أصول الشركة .    3- التوقيع على عقود الرهن و القتراض و 

التسهيلت الئتمانية من البنوك و كافة الجهات       الرسمية .    4- التوقيع على عقود تأسيس الشركات داخل 

جمهورية مصر العربية .    5- يملك حق الدارة و التوقيع عن الشركة رئيس مجلس الدارة و نائب رئيس مجلس 

الدارة مجتمعين أو منفردين .                       تحديد صلحيات نائب رئيس مجلس الدارة كالتالى: .    1- 

التوقيع على عقود بيع و شراء الراضى المملوكة للشركة و المحلت بكافة انواعها        التى تقام بغرض البيع 

أو التأجير.       2- التوقيع على عقود بيع و شراء السيارات المملوكة للشركة و كافة أصول الشركة .    3- 

التوقيع على عقود الرهن و القتراض و التسهيلت الئتمانية من البنوك و كافة         الجهات الرسمية .    4- 

التوقيع على عقود تأسيس الشركات داخل جمهورية مصر العربية .    5- يملك حق الدارة و التوقيع عن الشركة 

رئيس مجلس الدارة و نائب رئيس مجلس         الدارة مجتمعين أو منفردين.     - تحديد صلحيات التوقيع 

على الشيكات و التعامل مع البنوك  .      تم تفويض سلطة اعتماد و توقيع الشيكات و التعامل مع  بنوك .  التوقيع 

)أ(  رئيس مجلس الدارة الستاذ \ محمد أحمد عباس و نائب رئيس مجلس الدارة الستاذ \ محمد مبارك الهاجرى 

.  التوقيع )ب(  المدير المالى الستاذ \ هشام محمد حامد أو مدير الحسابات الستاذ \ عماد سيد احمد   على أن 

يكون توقيع الثنان مجتمعين من التوقيع )أ( بدون حد أقصى و توقيع )أ( و )ب( مجتمعين بحد اقصى 10 مليون 

جنيه .  على أن تكون سلطة تظهير الشيكات لى من توقيع )أ(.

334 - محمد مبارك  الهاجري  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10628   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-2003 برقم ايداع   7319 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2003  بــ :  ممثل  عن شركة مينا للستثمار 

السياحى و العقارى

335 - جاسم داود العون  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10628   وتم ايداعه بتاريخ    2003-12-18 

برقم ايداع   7319 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2003  بــ :  ممثل  عن شركة مينا للستثمار السياحى و 

العقارى

336 - أحمد رشدي مكرم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10628   وتم ايداعه بتاريخ    2003-12-18 

برقم ايداع   7319 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2003  بــ :  ممثل  عن شركة مينا للستثمار السياحى و 

العقارى

337 - حسن احمد حسن على  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10751   وتم ايداعه بتاريخ    14-01-2004 برقم 

ايداع   236 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2004  بــ :  سيدى بشر

338 - محمد احمد ابراهيم احمد ابو الحسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10751   وتم ايداعه بتاريخ    

14-01-2004 برقم ايداع   236 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2004  بــ :  - محرم بك

339 - عاطف  مصطفى حسن جاب ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10751   وتم ايداعه بتاريخ    

14-01-2004 برقم ايداع   236 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2004  بــ :  - الهرم

340 - عاطف  صبحى عبدالباسط عبدالرحيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10751   وتم ايداعه بتاريخ    

14-01-2004 برقم ايداع   236 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2004  بــ :  اكتوبر

341 - صابر سالم احمد سالم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10751   وتم ايداعه بتاريخ    14-01-2004 برقم 

ايداع   236 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2004  بــ :  شبرا

342 - محمد انور ابراهيم الصيفى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10751   وتم ايداعه بتاريخ    2004-01-14 

برقم ايداع   236 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2004  بــ :  مصر الجديدة
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343 - محمد محمود صادق  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10751   وتم ايداعه بتاريخ    14-01-2004 برقم 

ايداع   236 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2004  بــ :  مدينة نصر

344 - السيد احمد حسين سلم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10751   وتم ايداعه بتاريخ    2004-01-14 

برقم ايداع   236 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2004  بــ :  - السيدة زينب

345 - اسامه عزت محمد عبدالحميد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10751   وتم ايداعه بتاريخ    

14-01-2004 برقم ايداع   236 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2004  بــ :  بنى سويف

346 - محمود محمد محمود السيد جلهوم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10751   وتم ايداعه بتاريخ    

14-01-2004 برقم ايداع   236 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2004  بــ :  الزقازيق

347 - محمد عبد الحميد محمد عبد ربه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10751   وتم ايداعه بتاريخ    

14-01-2004 برقم ايداع   236 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2004  بــ :  بنها

348 - وائل احمد نبيل ابو على  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10751   وتم ايداعه بتاريخ    

14-01-2004 برقم ايداع   236 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2004  بــ :  ممثل عن البنك الهلى المصرى -

الموافقة على تعديل حق التوقيع على النحو التالي:- التوقيع الول لى من السيد/ وائل أحمد نبيل أحمد فؤاد أبو 

علي رئيس مجلس الدارة أو السيد/ هاني رفعت القللي عضو مجلس الدارة المنتدب أو السيد/ أحمد شوقي عثمان 

القائم باعمال المدير العام.  - تعديل التوقيع الثاني ليكون حق التوقيع لى من السيد/ أحمد جمال عبد الستار عرابي 

القائم باعمال المدير المالي أو السيد/ محمد رمزي صابر ابراهيم القائم باعمال المراجع المالي.

349 - محمد  محمد عمر الباز منصور  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10751   وتم ايداعه بتاريخ    

14-01-2004 برقم ايداع   236 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2004  بــ :  للفروع

350 - حسن محمود السيد حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10751   وتم ايداعه بتاريخ    2004-01-14 

برقم ايداع   236 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2004  بــ :  للفروع

351 - سامح نجاح زكى اسماعيل ابو الفضل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10751   وتم ايداعه بتاريخ    

14-01-2004 برقم ايداع   236 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2004  بــ :  كفر الشيخ

352 - سيد خيرى سيد احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10751   وتم ايداعه بتاريخ    14-01-2004 برقم 

ايداع   236 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2004  بــ :  قنا

353 - محمد حسن احمد حسانين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10751   وتم ايداعه بتاريخ    2004-01-14 

برقم ايداع   236 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2004  بــ :  - الغردقة

354 - على احمد الدسوقى حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10751   وتم ايداعه بتاريخ    2004-01-14 

برقم ايداع   236 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2004  بــ :  القصر

355 - محمد عفيفى حموده السعدنى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10751   وتم ايداعه بتاريخ    

14-01-2004 برقم ايداع   236 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2004  بــ :  السماعلية

356 - مصطفى محمد نجيب محمد انور رجب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10751   وتم ايداعه بتاريخ    

14-01-2004 برقم ايداع   236 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2004  بــ :  طنطا

357 - وجدي شفيق حنا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    47423   وتم ايداعه بتاريخ    2004-01-18 

برقم ايداع   289 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2004  بــ :  

358 - نبيل ناشد حبشى يعقوب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    47423   وتم ايداعه بتاريخ    

18-01-2004 برقم ايداع   289 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2004  بــ :  تم تجديد مجلس الدارة الحالى 

لفترة اخرى من نهاية اخر تجديد
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361 - الن جون ويليامز  مدير   المقيد برقم قيد    29969   وتم ايداعه بتاريخ    17-02-1997 برقم ايداع   

7015 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2004  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم منفردين أو 

مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة  عقد الشركة 

Alan John  أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة. يحق لمدير الشركة السيد/ آلن جون ويليامز

Williams مجتمع ا مع مدير الشركة السيد/ سامر لطيف صموئيل جرجس أن يرشح ويعين ممثلين لشراء مواد 

ومعدات وأصول منقولة باسم الشركة. كما يحق للسيد/ سامر لطيف صموئيل جرجس أن يوقع منفردا  عن الشركة 

في أي معاملت مع أي جهة حكومية أو القطاع العام أو الخاص. وله أيضا الحق منفردا  أن يبرم اتفاقيات وصفقات 

ا بأل يزيد ثمنها عن 200000 جم )مائتان ألف جنيها   متعلقة بالشركة وأن يقوم ببيع وشراء أصول الشركة علم 

مصريا (. ويكون للسيد/ سامر لطيف صموئيل جرجس والسيد/ اندرو سليمان Andrew Sleiman, الحق في 

إبرام العمال التية في إطار الشروط والقيود المذكورة أدناه: )أ( اليداع أو السحب من وإلى حساب الشركة, 

وتشمل دون الحصر, تحويل الموال لصالح الشركة وتظهير الشيكات المدفوعة للشركة وأوراق مالية أخري؛ )ب( 

التوقيع أو التصديق على الشيكات أو المسودات أو الوامر المكتوبة الخرى لدفع أو تحويل الموال من هذه 

الحسابات؛ )ج( التظهير نيابة عن الشركة على الشيكات أو المسودات أو الصكوك الخرى لليداع في تلك 

الحسابات؛ )د( الحق في استخدام توقيعات الفاكس للتوقيع أو التصديق على الشيكات أو المسودات أو الوامر 

الكتابية الخرى التي تم سحبها من الحساب البنكي؛ و )ه( الحق في الدخول في خدمة اليداع الليلي أو اليداع 

المن أو اتفاقيات الصرافة أو تعديلها نيابة عن الشركة وباسم الشركة لدى البنك, ويكون تنفيذ كل من هذه 

التفاقيات أو تعديلها دليل  قاطعا  على الموافقة عليها من قبل الشخص أو الشخاص الذين ينفذون ذلك نيابة عن 

الشركة. * تخضع التوقيعات البنكية لكل من السيد/ سامر لطيف صموئيل جرجس والسيد/ اندرو سليمان 

Andrew Sleiman, المذكورة أعله للتي: 1.يلزم توقيع المديرين مجتمعين في جميع الحوال. 2. أما إذا كان 

اللتزام يتعلق بمبالغ غير محددة فيلزم توقيع أي من السادة/ سامر لطيف صموئيل جرجس أو السيد/ اندرو سليمان 

Andrew Sleiman مجتمع ا مع السيد/ آلن جون ويليامز Alan John Williams. 3. يجوز للسيد/ سامر 

لطيف صموئيل جرجس والسيد/ اندرو سليمان Andrew Sleiman أن يوقعا مع ا حتى مبلغ يصل إلى 

350000 جنيه مصري. ويحق لكل مدير بالشركة أن يقوم بتفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر من 

السلطات الممنوحة له.

362 - ايهاب حسن عبد العزيز  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5037   وتم ايداعه بتاريخ    27-01-2004 برقم 

ايداع   111 تم التأشير فى تاريخ 27-01-2004  بــ :  

363 - علء حسن عبدالعزيز ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5037   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2004 برقم ايداع   111 تم التأشير فى تاريخ 27-01-2004  بــ :  

364 - حسن عبد العزيز ابراهيم عماره  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    5037   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2004 برقم ايداع   111 تم التأشير فى تاريخ 27-01-2004  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات للشريك المتضامن/ حسن عبد العزيز ابراهيم والشريك المتضامن / ايهاب حسن عبد 

العزيز والشريك المتضامن / محمد حسن عبد العزيز مجتمعين او منفردين حق التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك لهم الحق فى التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق ف تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن اغراضها مجتمعين او منفردين - اما فيما يخص التعامل مع جميع البنوك والمصاريف من سحب وايداع 

والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع 

البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال والتوقيع على عقود القتراض والرهن فيكون للشريك 

المتضامن/ محمد حسن عبد العزيز منفردا فقط وله حق توكيل او تفويض لغير فى كل او بعض ما ذكر
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365 - احمد عثمان عبدالحميد السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10889   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-2004 برقم ايداع   8017 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2004  بــ :  

366 - محمد نور الدين امين محمود الشافعى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10889   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-2004 برقم ايداع   8017 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2004  بــ :  اعتماد صلحيات مجلس ادارة 

الشركة و اختصاصاتة و تجديد مدة المجلس

367 - مها محمد مصطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10889   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-2004 برقم ايداع   8017 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2004  بــ :  

368 - سميه احمد الدوديرى الحملوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10889   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-2004 برقم ايداع   8017 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2004  بــ :  

369 - عمرو محمد محمد عبد الحكيم  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    158301   وتم 

ايداعه بتاريخ    10-03-2004 برقم ايداع   2649 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2004  بــ :  

370 - عمرو محمد الشافعى محمد فوزى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    158301   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2004 برقم ايداع   2649 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2004  بــ :  

371 - مى محى الدين حسنى حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    158301   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2004 برقم ايداع   2649 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2004  بــ :  مستقل

374 - وائل عاصم عبدالرحمن يوسف زياده  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    158301   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-03-2004 برقم ايداع   2649 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2004  بــ :  للسيد / وائل عاصم 

عبد الرحمن يوسف زيادة رئيس مجلس الدارة تمثيل الشركة أمام القضاء.  للسيد / عمرو محمد محمد عبد الحكيم, 

نائب رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب, منفردا  كافة صلحيات إدارة الشركة, واتخاذ قراراتها الدارية 

الداخلية, وتعيين الموظفين والمستخدمين وإعفائهم وتحديد رواتبهم وأجورهم وبدلتهم وتوقيع العقود باسم ولصالح 

الشركة, والتعامل باسم الشركة أمام  جميع الجهات الحكوميلة وغير الحكوميلة والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم على سبيل المثال ل الحصر الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة , والتعامل 

والتوقيع باسم الشركة أمام البورصة المصرية , والهيئة العامة للرقابة المالية,  وشركة مصر المقاصة لليداع 

والحفظ المركزي, وإدارة السجل التجاري والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية, ووزارة السكان وهيئة المجتمعات 

العمرانية الجديدة, ووزارة الصناعة و هيئة التنمية الصناعية وفروعها , والهيئة المصرية للشراء الموحد والمداد 

والتموين الطبي, ومصلحة الضرائب, وجهاز المنطقة الصناعية بأبو رواش, وكافة الهيئات الحكومية, 

ومشروعات القطاع العام والخاص, وكافة الجهات والهيئات الحكومية والغير حكومية والسياديلة بجمهورية مصر 

العربية  والجهات التابعة لها , وجميع  شركات القطاع الخاص, وجميع العقود التي توقعها الشركة مع شركات 

مصرية أو أجنبية أو متعددة الجنسيات وكذلك كافة الصلحيات في تمثيل الشركة أمام كافة الجهات المعنية بإصدار 

التراخيص الخاصة بالمصانع التابعة للشركة ومنتجاتها , كذلك تمثيل الشركة أمام الجهات الخاصة بمنح شهادات 

الجودة داخل وخارج مصر ,  كذلك له تمثيل الشركة أمام  هيئة الدواء  المصرية, والهيئة القومية لضمان الجودة  

والعتماد ,والدارة المركزية للصيدلة , ووزارة الصحة ,وجميع الهيئات والجهات المعنية في ذات الشأن, وله كافة 

الصلحيات في استخراج  وتجديد كافة الوراق والتراخيص والشهادات الرسمية والشتراطات والتصاريح  التي 

تطلبها كافة الجهات الخاصة بمنتجات الشركة , وذلك داخل وخارج مصر, وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل 

أو بعض ما ذشكر.   ولنائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا جميع صلحيات التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وإيداع وتوقيع الشيكات البنكية والتحويلت البنكية وفتح وغلق الحسابات البنكية واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان وتظهير المستندات البنكية لصالح الشركة والرهن والقراض, وله حق توكيل أو 

تفويض الغير في كل أو بعض ما ذشكر

375 - محمود محمد شعبان سليم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    158301   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2004 برقم ايداع   2649 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2004  بــ :  استقاله
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376 - حازم عبد الدايم اسماعيل عبدالدايم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    10993   وتم 

ايداعه بتاريخ    15-03-2004 برقم ايداع   1295 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2004  بــ :  تحديد 

اختصاصات من له الحق في التوقيع عن الشركه: يكون من له حق التوقيع عن الشركه الستاذ / حازم عبـدالدايم 

اسـماعيـل . رئيس مجلس الدارة والعضـو المنتــدب لدى جميع البنوك والمصارف بجمهوريـة مصر العربية وعن 

كافة المعاملت والمكاتبات الخاصة بالشركة بما فيها القتـراض و الـرهن والبيـع وحق كفالة الغير والشـراء 

للنفــس والغيــر للثابت والمنقول وفى شراء التوبيسـات والســيارات بكافـة انواعها و موديلتها وفى التوقيع على 

كافة العقود وعقود التعديل واستلم الثمن والتنازل ونقل الملكيــــة و التوقيـــع امام الشـــــهر العقارى وكذلك 

التعامل مع الدارة العامة للمـرور والمرور المركزى وجميـع ادارات ووحـدات المرور ونيابـات المــرور وفى 

ترخيص وتجــــديــــــد جميع التــــوبيسات والسيارات وفى استخراج شهــــــــادات البيانات للمرور والشـــــهر 

العقارى و الضـرائب وتقديمهــا الى كافــة الجهــات واسـتخراج المخـــالفــات والتوقيع امام جميع الجهات 

الحكومية والغير حكومية واتخـاذ كــافــة الجــراءات القـــــانونيـة لـــذلك وله الحق فى توكيل الغير فى كل او 

بعض ما ذكر

377 - وليد حسن محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5185   وتم ايداعه بتاريخ    2004-03-24 

برقم ايداع   362 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2004  بــ :  تجديد عضوية مجلس الدارة لمده ثلث سنوات 

اعتبارا من تاريخة 9 / 3 / 2022

378 - هانى سعيد عبدالمقصود موسى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    141352   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-05-2001 برقم ايداع   5666 تم التأشير فى تاريخ 06-04-2004  بــ :  

379 - هشام محمد محمود هاشم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    141352   وتم ايداعه بتاريخ    

28-05-2001 برقم ايداع   5666 تم التأشير فى تاريخ 06-04-2004  بــ :  

380 - أحمد ابراهيم محمد عماره  مصفى   المقيد برقم قيد    359351   وتم ايداعه بتاريخ    2004-04-07 

برقم ايداع   5791 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2004  بــ :  بنفس مهام المصفي السابق مع اعطاء حق التوقيع 

امام الضرائب والتأمينات وجميع البنوك من سحب وايداع والشيكات وفتح وغلق الحسابات وتحديد اتعابه 1000 

جنيه )شهريا خلل مده التصفيه(

381 - ياسر محمد يسري يوسف التاجوري  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    158960   

وتم ايداعه بتاريخ    10-04-2004 برقم ايداع   4185 تم التأشير فى تاريخ 10-04-2004  بــ :  - بقاء ذات 

التشكيل كما هو وارد بالسجل التجارى لمدة جديدة بكافه الصلحيات الممنوحة لهم .
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382 - ايهاب محمد عبد السلم بيبرس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16676   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-2004 برقم ايداع   1248 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2004  بــ :  يملك حق التوقيع عن الشركه 

على انفراد كل من رئيس مجلس الداره واعضاء مجلس الداره المنتدبين وكل عضو اخر ينتدبه المجلس لهذا 

الغرض ولمجلس الداره الحق فى ان تعين عده مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضل حق التوقيع عن 

الشركه منفردين او مجتمعين تفويض السيد / ايمن حسام عمر محمد حسين بصفته  العضو المنتدب  فى بيع او 

التصرف او التنازل عن اصول الشركة التى بيانها: فندق الليزيه الكائن  بالقطع  ارقام 12 س وتشمل 1568 

س و 7 س و 441 س و 434 س و 4 س من 3 س والتى تشمل 3 س , 12 س بدون خرائط وتمثل هذه قطعه 

واحده بمركز الغردقه السياحى طريق الكورنيش - الغردقه - محافظة البحر الحمر - والفروع الكائنه . - كامل 

ارض وبناء العقار رقم A 2  حسب التقسيم 3224 س تقسيم الهضبه الجنوبيه - الغردقه - محافظة البحر الحمر. 

- كامل ارض وبناء العقار رقم 5A حسب التقسيم 164 س تقسيم الهضبه الجنوبيه - الغردقه - محافظة البحر 

الحمر. - كامل ارض وبناء العقار رقم A  3 A - 10 2 س وتشمل 3224 س - تقسيم الهضبه الجنوبيه - 

الغردقه - محافظة البحر الحمر . -القطعه رقم 1232 س من 705 س من 468 س مركز الغردقه السياحى 

طريق الكورنيش - الغردقه - البحر الحمر - وما عليها من مبانى وانشاءات وكل ما يعتبر عقار بالتخصيص . - 

والتوقيع على عقود البيع البتدائيه والنهائيه المتعلقه بتلك الصول وذلك لصالح النفس والغير وتوكيل بنك مصر 

فى بيع هذه العقارات للنفس وللغير وتفويضه ايضا باستخدام ثمن البيع لسداد جزء او كامل مديونية بنك مصر 

المستحقه على الشركة المتحده للصيادله وشركة الشرق الوسط للكيماويات والشركة المتحده للتجاره والتوزيع 

للسلع الستهلكيه . والتعامل مع كافة الجهات الرسميه والحكوميه وغير الحكوميه والهيئات والمصالح العامه 

والحكوميه بما فى ذلك الهيئه العامه للستثمار والمناطق الحره وهيئة التنميه الصناعيه وماموريات ومكاتب الشهر 

العقارى والتوثيق والسجل التجارى وهيئة المجتمعات العمرانيه الجديده والضرائب العقاريه واجهزة المدن . مع 

بقاء باقى الختصاصات الممنوحه للسيد رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب والمذكوره بالسجل التجارى كما 

هى

383 - ايف روبرت كلود جياكوميتى  Yves Robert Claude Giacometti  مدير   المقيد برقم قيد    

11394   وتم ايداعه بتاريخ    16-06-2004 برقم ايداع   4303 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2004  بــ :  

بدل  من السيد/ ديميتري زاريكوس )لستقالته(

384 - ديميتري زاريكوس  مدير   المقيد برقم قيد    11394   وتم ايداعه بتاريخ    16-06-2004 برقم ايداع   

4303 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2004  بــ :  استقالة

385 - سمير سيد عبد الفناح  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    361576   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2004 برقم ايداع   12262 تم التأشير فى تاريخ 13-07-2004  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة لمدة 

اخرى

386 - هيثم احمد شمس الدين زغلول محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    361576   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-07-2004 برقم ايداع   12262 تم التأشير فى تاريخ 13-07-2004  بــ :  من ذوي الخبره
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387 - سمير محمد عثمان عطا  مدير   المقيد برقم قيد    11604   وتم ايداعه بتاريخ    21-07-2004 برقم 

ويباشر المديران وظائفهما لمدة غير محددة .  4- ايداع   5347 تم التأشير فى تاريخ 21-07-2004  بــ :  •

يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير ولهما مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة 

وللسيد / عمرو فوزى رشدى عبد الحميد ) منفردا ( الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع و التوقيع علي الشيكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات 

الضمان و حق القتراض و الرهن وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف و كل ذلك باسم الشركة و 

ضمن اغراضها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع و الرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه 

والراضى والسيارات و التوقيع لدى الشهر العقارى وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام 

كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير 

فى كل او بعض ماذكر .  ويكون للسيد / سمير محمد عثمان عطا حق التعامل مع وزارة القوى العاملة و الهجرة .

388 - عمرو فوزي رشدي عبدالحميد  مدير   المقيد برقم قيد    11604   وتم ايداعه بتاريخ    2004-07-21 

برقم ايداع   5347 تم التأشير فى تاريخ 21-07-2004  بــ :  

389 - جمال عبدالحليم محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11698   وتم ايداعه بتاريخ    

11-08-2004 برقم ايداع   5813 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2004  بــ :  التجديد لمجلس الدارة

390 - حسين عبد الحليم محمد عبد الحليم  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11698   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-08-2004 برقم ايداع   5813 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2004  بــ :  

391 - محمود عبد الحليم محمد عبد الحليم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11698   وتم ايداعه بتاريخ    

11-08-2004 برقم ايداع   5813 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2004  بــ :  

523 - منى عطية محمد شلبى  مدير   المقيد برقم قيد    23584   وتم ايداعه بتاريخ    28-03-2007 برقم 

ايداع   5754 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2007  بــ :  استقالة

524 - داليا جمال عبد القادر الجارحى  مدير   المقيد برقم قيد    23584   وتم ايداعه بتاريخ    2007-03-28 

برقم ايداع   5754 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2007  بــ :  

392 - طاهر شاهين علي شاهين  الرئيس التنفيذى   المقيد برقم قيد    11702   وتم ايداعه بتاريخ    

12-08-2004 برقم ايداع   5829 تم التأشير فى تاريخ 12-08-2004  بــ :  الموافقة علي تجديد مدة مجلس 

الدارة بذات الصفات والصلحيات - يضاف الى صلحيات التوقيع التي :- يكون للرئيس التنفيذي للشركة حق 

تمثيل الشركة امام إدارات المرور وأمام مصلحة الجمارك والدارات والقطاعات التابعة لها لنهاء كافة الجراءات 

الجمركية دون حصر وكذلك اصدار توكيلت للشركات المتعاملة مع الجمارك.مع بقاء كافة الصلحيات السابقة كما 

هي دون تعديل

393 - ايهاب محمد عبد الدايم محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    11704   وتم ايداعه بتاريخ    

12-08-2004 برقم ايداع   5841 تم التأشير فى تاريخ 12-08-2004  بــ :  

394 - طارق توفيق عبدالعزيز الهاشمى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11769   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-2004 برقم ايداع   6088 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2004  بــ :  بدل منه . وتبقي باقي سلطات 

التوقيع المذكورة سابقا بالسجل التجاري كما هي دون تعديل .

395 - حسام فريد نجيب سامي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11769   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-2004 برقم ايداع   6088 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2004  بــ :  استقالة
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396 - حسام فريد نجيب سامي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11769   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-2004 برقم ايداع   6088 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2004  بــ :  الموافقة والتصديق علي إضافة 

سلطة توقيع جديدة عن الشركة وذلك لكل من:القس بطرس وبالميلد عادل سامي جرجس ميخائيل - مصري 

الجنسية - رقم قومى :26701180103232,والسيد/رامي عادل ناشد صليب - مصري الجنسية - رقم قومى : 

27108150200919  والسيد/هاني رضا رمزي بولس - مصري الجنسية - رقم قومى : 

26803280103091 ) لي اثنين منهما مجتمعين ( وكذلك التوقيع لي أحد منهما مجتمعا مع السيد/رئيس 

مجلس الدارة او مع العضو المنتدب وذلك أمام جميع البنوك وكذلك جميع سلطات التوقيع المذكورة سابقا في 

السجل التجاري .   )وتبقي باقى سلطات التوقيع المذكورة سابقا عن الشركة كما هى بدون تعديل(

397 - محمد محمد محمد على الفرا  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    7501   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-10-2004 برقم ايداع   1089 تم التأشير فى تاريخ 17-10-2004  بــ :  تجديد مده مجلس 

الدارة لمده مماثلة - وافق الحاضرون بالجماع على اضافة صلحيات مجلس الدارة لتصبح كالتالى :   اعطاء 

الحق للستاذ / محمد محمد محمد على الفرا – رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب - حق تحرير توكيلت بيع 

للنفس وللغير امام كافة ماموريات الشهر العقارى  فيما يخص جميع اصول الشركة وممتلكاتها من وحدات سكنية 

وادارية واراضى ومبانى وسيارات بكافة انواعها ملكى ونقل ومقطورة ولوادر وكافة انواع المركبات الخرى 

والوحدات السكنية الخاصة بالشركة , وكذلك المعدات بكافة انواعها والمحركات على اختلف انواعها

398 - حنان محمد محمد على الفرا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7501   وتم ايداعه بتاريخ    

17-10-2004 برقم ايداع   1089 تم التأشير فى تاريخ 17-10-2004  بــ :  

399 - عبير محمد محمد على الفرا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7501   وتم ايداعه بتاريخ    

17-10-2004 برقم ايداع   1089 تم التأشير فى تاريخ 17-10-2004  بــ :  

400 - نشوه محمد محمد الفرا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7501   وتم ايداعه بتاريخ    

17-10-2004 برقم ايداع   1089 تم التأشير فى تاريخ 17-10-2004  بــ :  

401 - عمرو محمد منير الغزالى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7501   وتم ايداعه بتاريخ    

17-10-2004 برقم ايداع   1089 تم التأشير فى تاريخ 17-10-2004  بــ :  

402 - ياسر عبدالغنى ابراهيم محمد  مدير   المقيد برقم قيد    11968   وتم ايداعه بتاريخ    2004-10-18 

برقم ايداع   9191 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2004  بــ :  ويباشر المدير وظائفة لمدة غير محددة - يمثل 

المدير / ياسر عبد الغنى إبراهيم محمد الشركة في علقتها مع الغير وله في هذا الصدد اوسع السلطات الدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - 

وله كافة الصلحيات في تعيين وعزل الموظفين والعمال وتمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية المختلفة ولها 

حق فتح الحسابات بالبنوك وصرف وتحصيل قيمة الشيكات والقتراض من البنوك بضمان أصول الشركة وله 

الحق في التوقيع على عقود البيع والشراء سواء البتدائية او النهائية وفي بيع او شراء اللت والمعدات 

والسيارات باسم الشركة وله الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر

403 - فيدان علي احمد بدوي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    6608   وتم ايداعه بتاريخ    2004-11-29 

برقم ايداع   1869 تم التأشير فى تاريخ 29-11-2004  بــ :  

404 - فائزة محمد فوزي ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    6608   وتم ايداعه بتاريخ    

29-11-2004 برقم ايداع   1869 تم التأشير فى تاريخ 29-11-2004  بــ :  

405 - على احمد بدوى محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    6608   وتم ايداعه بتاريخ    2004-11-29 

برقم ايداع   1869 تم التأشير فى تاريخ 29-11-2004  بــ :  خروج

406 - سليمان محمد سليمان سعيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    6608   وتم ايداعه بتاريخ    

29-11-2004 برقم ايداع   1869 تم التأشير فى تاريخ 29-11-2004  بــ :  خروج

407 - عبير علي احمد بدوي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    6608   وتم ايداعه بتاريخ    2004-11-29 

برقم ايداع   1869 تم التأشير فى تاريخ 29-11-2004  بــ :  
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408 - وسام علي احمد بدوي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    6608   وتم ايداعه بتاريخ    2004-11-29 

برقم ايداع   1869 تم التأشير فى تاريخ 29-11-2004  بــ :  يكون حق الدارة و التوقيع و المسئولية أمام 

الجهات الرسمية للشريك المتضامن / وسام على احمد بدوى وله حق فتح حساب حق فتح حساب لدى احد البنوك 

المعتمدة والصرف منه بموجب شيكات موقعة منه وبالنسبة لحق بيع الصول او رهنها و القتراض من البنوك له 

الحق منفردا فى توكيل الغير فى هذه الدارة او جزء منها فيما عدا الشركاء الموصيين ان وجدوا

409 - جمال علي محمد احمد عبده  مدير فرع   المقيد برقم قيد    201414   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2004 برقم ايداع   765 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2004  بــ :  

410 - صلح حسين عبدالحى مبارك  مدير فرع   المقيد برقم قيد    201414   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2004 برقم ايداع   765 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2004  بــ :  

411 - اكرم احمد نصر الشاعر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    201414   وتم ايداعه بتاريخ    2004-12-21 

برقم ايداع   765 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2004  بــ :  

412 - محمد عبد المطلب إبراهيم الجزار  مدير فرع   المقيد برقم قيد    201414   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2004 برقم ايداع   765 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2004  بــ :  

413 - خالد محمد شوقى السعداوى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    201414   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-12-2004 برقم ايداع   765 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2004  بــ :  ممثل عن مجموعة عامر 

القابضة ) عامر جروب  ( بدل من السيدة / نانسى ثروت على ابو العل مع احتفاظ السيد / خالد محمد شوقى السيد 

السعداوى رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب بنفس الصلحيات الممنوحة من قبل لرئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب الموافقة والتصديق بالجماع على :  ان يكون حق التوقيع لدى البنوك والمصاريف على حسابات 

التحصيل و شيكات حسابات الصرف و التحويلت البنكية على النحو التالى:-   السيد / خالد محمد شوقى السيد 

السعداوي رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب ) بحد اقصى خمسة مليون جنيه( السيد / عماد رجب كامل احمد 

طاهر المدير المالى ) بحد اقصى خمسة مليون جنيه( ) مجتمعين ( و تكون اى زيادة عن الحد القصى وكذلك 

التسهيلت الئتمانية و شيكات القطع و خطابات الضمان و عقود التاجير التمويلى و القتراض و الرهن و بيع 

الصول و الوحدات بتفويض و موافقة مسبقة من مجلس الدارة. واحكاما للرقابة ل يحق التبديل بين المجموعتين 

حتى لو فى حدود التوقيعات .

414 - رؤوف روبير جورج ديوب  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    164592   وتم 

ايداعه بتاريخ    03-01-2005 برقم ايداع   220 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2005  بــ :  تجديد مدة مجلس 

الدارة ثلثة سنوات
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415 - فوزى عبد المجيد حسن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12456   وتم ايداعه بتاريخ    

31-01-2005 برقم ايداع   570 تم التأشير فى تاريخ 31-01-2005  بــ :  الموافقة بالجماع على تجديد مدة 

مجلس الدارة- على ان تكون الختصاصات على النحو التالى  :-  يمثل رئيس مجلس الدارة الشركة امام القضاء 

, يملك حق التوقيع على معاملت الشركة السيد رئيس مجلس الدارة و اى من السادة العضاء المنتدبين )

مجتمعين او منفردين( ولهم حق التوقيع عن الشركة امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والرسمية 

والوزرات والجهزة التنفذية التابعة للدولة وكافة الجهزة التابعة للحياء وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة 

اجهزاتها بكافة محافظات الجمهورية ولهم الحق فى اجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة 

على الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع 

كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذانية التجارية وابرام جميع العقود والمشاركات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد اوبالجل وشراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت 

والتعامل مع مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للتامينات الجتماعية وكافة ادارات المرور ولهم 

حق التعامل مع شركات السمسره والبورصه وامناء الحفظ والتوقيع على جميع المعاملت من بيع وشراء الوراق 

المالية ولهم حق عمل توكيلت بالشهر العقارى لصالح البنوك فى التوقيع على عقود الرهن والقتراض ولهم حق 

فى البيع للنفس والغير  ولهم حق تفويض او توكيل الغير فى بعض او كل ما ذكر ولهم حق تمثيل الشركة امام 

النيابات العامة والشرطة ولهم حق التعامل مع البنوك فى فتح والغاء وغلق الحسابات بجميع انواعها ) حسابات 

جارية- اعتمادات- خطابات ضمان - السحب - اليداع( وبيع الصول الثابتة والمنقولة بكافة انواعها والسيارات 

والتوقيع على العقود امام الشهر العقارى والتوثيق و التوقيع على عقود القتراض والرهن وتجديد عقود الرهن 

وتقرير حق عينى ولهم حق تفويض اوتوكيل الغير فى بعض اوكل ما ذكر , ولمجلس الدارة الحق ان يعين عدة 

مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة مجتمعين او منفردين,وله حق توكيل السادة 

المحامين والمحاسبين المعينين وغير المعينين بالشركة فى بعض او كل ماذكر.

416 - نفيسه حامد ابوالمعاطى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12456   وتم ايداعه بتاريخ    

31-01-2005 برقم ايداع   570 تم التأشير فى تاريخ 31-01-2005  بــ :  

417 - احمد فوزي عبد المجيد حسن الغرباوي  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    12456   وتم ايداعه بتاريخ    

31-01-2005 برقم ايداع   570 تم التأشير فى تاريخ 31-01-2005  بــ :  تعديل صفة

418 - محمود فوزي عبد المجيد حسن  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    12456   وتم ايداعه بتاريخ    

31-01-2005 برقم ايداع   570 تم التأشير فى تاريخ 31-01-2005  بــ :  تعديل صفة

419 - ناصر السيد محمد حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7655   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-2005 برقم ايداع   105 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2005  بــ :  

420 - مصطفي فوزى جميل محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    6163   وتم ايداعه بتاريخ    2005-02-11 

برقم ايداع   238 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2005  بــ :  

421 - خيري  محمد  عبد الحليم  محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10670   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-2003 برقم ايداع   7531 تم التأشير فى تاريخ 21-03-2005  بــ :  

571 - نهلة عبدالسلم عبدالسلم  مصطفى الجبلى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5318   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-01-2001 برقم ايداع   67 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2007  بــ :  ممثل عن شركة بولي 

سيرف للسمدة والكيماويات .

572 - شريف مجدى محمد بغدادى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    26394   وتم ايداعه بتاريخ    

09-08-2007 برقم ايداع   16627 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2007  بــ :  - ممثل عن شركة رؤية 

القابضة للستثمارات ش.م.م بدل من السيد / مصطفى حسين محمد محمود

573 - حسن كامل راتب حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27008   وتم ايداعه بتاريخ    

04-09-2007 برقم ايداع   18252 تم التأشير فى تاريخ 04-09-2007  بــ :  

574 - محمد هاشم محمد هاشم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27008   وتم ايداعه بتاريخ    

04-09-2007 برقم ايداع   18252 تم التأشير فى تاريخ 04-09-2007  بــ :  ممثل عن بنك القاهرة .
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575 - نادر على عبدا الشاعر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27008   وتم ايداعه بتاريخ    

04-09-2007 برقم ايداع   18252 تم التأشير فى تاريخ 04-09-2007  بــ :  ممثل عن البنك الهلى 

المصرى .

422 - عمرو صلح الدين محمد محمد جمعه  مدير عام   المقيد برقم قيد    12975   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2005 برقم ايداع   2577 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2005  بــ :  تفويض السيد / عمرو صلح 

الدين محمد محمد جمعه   مديرعام الشركة فى التوقيع نيابة  عن الشركة امام جميع الجهات الحكومية والغير 

حكومية وأبرام كافة العقود والمعاملت التى تدخل ضمن غرض الشركة  اوالتوقيع على العقود البتدائية والنهائية 

وعقود التوريدات وعقود العملء على ان يكون التوقيع امام البنوك  فى السحب  واليداع والتحويل والتوقيع على 

الشيكات للسيد / عمرو صلح الدين محمد محمد جمعه مديرعام الشركة والسيد/ محمد فرحات محمد عبدالهادى  )

مجتمعين ( فى حدود مبلغ مائة الف جنيه ومازاد عن ذلك يكون التوقيع للسيد / ياسر حلمى عبدالباقى ابراهيم 

عضو مجلس الدارة مع السيد / محمد فرحات محمد عبدالهادى  ) مجتمعين(  ولهم حق تفويض الغير في كل او 

بعض ما ذكر كما يكون للسيد/ ياسر حلمى عبدالباقى عضو مجلس الدارة حق التوقيع على  عقود العملء 

والتوريدات  على ان يكون لمجلس الدارة حق القتراض والرهن والحصول على التسهيلت الئتمانية  

واستصدار خطابات الضمان من البنوك وبيع الصول

423 - محمد على حسن على  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    13501   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-04-2005 برقم ايداع   4063 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2005  بــ :  ممثل لشركة امريكانا 

القابضة للمطاعم المصرية ليمتد

424 - محمد متولى متولى مصطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13501   وتم ايداعه بتاريخ    

19-04-2005 برقم ايداع   4063 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2005  بــ :  ممثل لشركة امريكانا القابضة 

للمطاعم ليمتد

425 - هارون سعيد صديقي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13501   وتم ايداعه بتاريخ    

19-04-2005 برقم ايداع   4063 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2005  بــ :  ممثل للشركة المصرية 

للمشروعات السياحية العالمية

426 - عمار عصام محمد عبدا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    13556   وتم ايداعه بتاريخ    2005-04-24 

برقم ايداع   4204 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2005  بــ :  

427 - عمرو محمود ابوزيد سالم جميل  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    13857   وتم ايداعه بتاريخ    

08-05-2005 برقم ايداع   4951 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2005  بــ :  

428 - ياسر محمود ابوزيد سالم  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    13857   وتم ايداعه بتاريخ    

08-05-2005 برقم ايداع   4951 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2005  بــ :  

429 - لمياء محمود ابو زيد سالم جميل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13857   وتم ايداعه بتاريخ    

08-05-2005 برقم ايداع   4951 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2005  بــ :  ممثل  عن شركة الرض الطيبة

430 - محمود ابو زيد سالم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13857   وتم ايداعه بتاريخ    

08-05-2005 برقم ايداع   4951 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2005  بــ :  مع بقاء صلحيتهم كما هى

431 - محمود رزق ابراهيم قنديل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    14316   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-05-2005 برقم ايداع   6031 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2005  بــ :  قبول العتذار عن عدم 

الستمرار فى عضوية مجلس الدارة
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432 - محمد عبدالرحمن ابراهيم شعبان الجمل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    14316   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-05-2005 برقم ايداع   6031 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2005  بــ :  ويملك حق التعامل 

والتوقيع باسم الشركة ولمصلحتها 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 الحسابات وإصدار خطابات وشيكات الضمان وكافة المعاملت المصرفية وحق 

الشراء باسم الشركة وحق القتراض والستدانة والرهن من البنوك وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف , 

وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء باسم ولصالح الشركة وكذلك الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وحق تفويض وتوكيل 

الغير في كل أو بعض ما سبق وذلك للسيد الدكتور/ محمد عبد الرحمن إبراهيم شعبان الجمل رئيس مجلس الدارة 

منفردا وكذلك للسادة محمد السعيد حسن علم نائب رئيس مجلس الدارة ومحمد شلبي محمد الخولي عضو مجلس 

الدارة مجتمعين فقط .

576 - رحاب حسن كامل راتب  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27008   وتم ايداعه بتاريخ    

04-09-2007 برقم ايداع   18252 تم التأشير فى تاريخ 04-09-2007  بــ :  ممثل عن شركة سما سيناء 

للستثمار

590 - جايارامان بافاتاكودى سونداريسان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    40309   وتم ايداعه بتاريخ    

25-09-2002 برقم ايداع   3547 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2007  بــ :  ممثل عن شركة سانمار اوفرسيز 

انفسمنتس ايه جي - تعديل رقم الجواز ليصبح : Z6745952 - بقاء كافة صلحيات التوقيع عن الشركة والواردة 

بالسجل التجاري الخاص بالشركة كما هي دون تعديل.

591 - مصطفى احمد احمد البحيرى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    40309   وتم ايداعه بتاريخ    

25-09-2002 برقم ايداع   3547 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2007  بــ :  ممثل  عن شركة سانمار اوفرسيز 

انفسمنتس ايه جي.

592 - أمين سامح سمير امين فهمي  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    40309   وتم ايداعه بتاريخ    

25-09-2002 برقم ايداع   3547 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2007  بــ :  ممثل  عن شركة سانمار اوفرسيز 

انفسمنتس ايه جي.

593 - جانيشكومار سوبرامانين Ganeshkumar Subramanian  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    

40309   وتم ايداعه بتاريخ    25-09-2002 برقم ايداع   3547 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2007  بــ :  

ممثل عن شركة سانمار اوفرسيز انفستمنتس ايه جى

594 - كاليداس راجافان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    40309   وتم ايداعه بتاريخ    2002-09-25 

برقم ايداع   3547 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2007  بــ :  ممثل  عن شركة سانمار اوفرسيز انفسمنتس ايه 

جي.

595 - عمرو محمد بدر عبدالباسط  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    40309   وتم ايداعه بتاريخ    

25-09-2002 برقم ايداع   3547 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2007  بــ :  ممثل  عن شركة سانمار اوفرسيز 

انفسمنتس ايه جي

596 - نصر الدين محمد عبد العزيز يوسف فهمى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    

28008   وتم ايداعه بتاريخ    25-10-2007 برقم ايداع   21732 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2007  بــ :  

- تجديد مدة مجلس الدارة ثلثة سنوات .

597 - ايناس احمد محمود الرفاعى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    28008   وتم ايداعه بتاريخ    

25-10-2007 برقم ايداع   21732 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2007  بــ :  

598 - ناهد محمد عبدالعزيز يوسف فهمى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    28008   وتم ايداعه بتاريخ    

25-10-2007 برقم ايداع   21732 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2007  بــ :  
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433 - وائل محمد ادهم عبد الرازق  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    14697   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-06-2005 برقم ايداع   6944 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2005  بــ :  تمت الموافقة على 

تجديد تعينهم واعادة تشكيل مجلس الدارة - وتمت الموافقة على تحديد صلحيات لتصبح كالتى - للستاذ / وائل 

محمد ادهم عبدالرازق - رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا  الحق فى التعامل بإسم الشركة وضمن 

أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وأيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وله حق القتراض والرهن وضمان وكفالة الغير بإسم الشركة 

ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغـــراضها وكــــذلك لـــه 

حــــق التوقـــيع علــى عقود التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى 

والسيارات بأسم الشركة ولصالحها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة 

العقود والمشارطات وله حق البيع للنفس وللغير والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله 

جميع الصلحيات لتصريف أعمال الشركة والتعامل بإسمها والتوقيع على كافة العقود البتدائية والنهائية بالبيع 

والشراء والبدل والتبرع للعقار والمنقول والتصرف فى كافة أصول الشركة والتوقيع على عقود تعديل وتأسيس 

الشركات أمام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الشهر العقارى 

والبنوك وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع على كافة المعاملت المالية والبنكية أمام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية وله الحق فى توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر

434 - وليد محمد ادهم عبدالرازق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    14697   وتم ايداعه بتاريخ    

05-06-2005 برقم ايداع   6944 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2005  بــ :  

435 - ناديه حموده السيد حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    14697   وتم ايداعه بتاريخ    

05-06-2005 برقم ايداع   6944 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2005  بــ :  

436 - احمد عبد القادر دلول  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    15320   وتم ايداعه بتاريخ    

26-06-2005 برقم ايداع   8747 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2005  بــ :  المنتدب

437 - حسن رفيق عبد دلول  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    15320   وتم ايداعه بتاريخ    

26-06-2005 برقم ايداع   8747 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2005  بــ :  تجديد الثقة في مجلس الدارة 

وتجديد مدة مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات

438 - عبدالقادر محمد حندق عبد دلول  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    15320   وتم ايداعه بتاريخ    

26-06-2005 برقم ايداع   8747 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2005  بــ :  

439 - محمد زكريا لطفي جمعة  مدير   المقيد برقم قيد    15675   وتم ايداعه بتاريخ    24-07-2005 برقم 

ايداع   10274 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2005  بــ :  ويباشر المديرين وظائفهم مجتمعين لمدة غير محددة.

440 - محمد محمود عاطف محمد صقر  مدير   المقيد برقم قيد    15675   وتم ايداعه بتاريخ    

24-07-2005 برقم ايداع   10274 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2005  بــ :  استقالة

441 - سيف احمد سالم مصطفى  مدير   المقيد برقم قيد    15675   وتم ايداعه بتاريخ    24-07-2005 برقم 

ايداع   10274 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2005  بــ :  

442 - وليد انس ابراهيم محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    15692   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2005 برقم ايداع   10358 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2005  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة

443 - ماتيا كامبا ناتى Mattia Campanati  مدير   المقيد برقم قيد    15868   وتم ايداعه بتاريخ    

09-08-2005 برقم ايداع   11208 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2005  بــ :  عام للفرع بدل من ماركو 

روتوندي
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444 - اشرف محمد على خضير  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    340093   وتم ايداعه بتاريخ    

15-07-2001 برقم ايداع   12088 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2005  بــ :  يمثل الشريك المتضامن الشركة 

في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ماأحتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون  وللشريك المتضامن  /  اشرف محمد علي خضير   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 الخطابات وشهادات الضمان  وحق القتراض والرهن والمسئوليه امام الجهات الرسميه وكافة 

الصور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكذلك كافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع للصول والممتلكات 

العقارية والراضي والسيارات باسم ولصالح الشركة  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.

445 - عبد الناصر فاروق عبدالرحمن جمعة  مدير فرع   المقيد برقم قيد    16535   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2005 برقم ايداع   14366 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2005  بــ :  

446 - وائل بن فؤاد بن عيسى جمجوم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13323   وتم ايداعه بتاريخ    

17-04-2005 برقم ايداع   3850 تم التأشير فى تاريخ 01-11-2005  بــ :  ممثل عن شركة جولدن بيراميدز 

بلزا - بدل من الستاذ / محمد فؤاد ابو اليزيد

447 - محمد فؤاد ابو اليزيد بشته  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13323   وتم ايداعه بتاريخ    

17-04-2005 برقم ايداع   3850 تم التأشير فى تاريخ 01-11-2005  بــ :  ممثل عن شركة جولدن بيراميدز 

بلزا - استقالة

448 - مصطفى عبد القادر احمد حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16703   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-2005 برقم ايداع   15248 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2005  بــ :  

449 - فتحى محمد ابو الحسب برانى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    16703   وتم 

ايداعه بتاريخ    06-11-2005 برقم ايداع   15248 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2005  بــ :  تحديد 

اختصاصات وسلطات السادة رئيس وأعضاء مجلس الدارة لتكون على النحو التالي:-   1 - يمثل  الستاذ / فتحي 

محمد أبو الحسب براني ) رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب  ( الشركة أمام القضاء والغير وله حق توكيل 

الغير في ذلك , وله حق الصلح و القرار و النكار و البراء  فى القضايا المقامة من أو ضد الشركة .  2 - يكون 

لكل من الستاذ / فتحي محمد أبو الحسب براني ) رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب ( و السيد / حسام أبو 

القاسم أحمد محمود )  نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب ( مجتمعين حق التوقيع على جميع معاملت 

الشركة أمام جميع البنوك وفتح واقفال الحسابات باسم الشركة واليداع والسحب والتوقيع على الشيكات , وحق 

التوقيع على جميع المعاملت البنكية والخاصة بفتح اعتمادات مستندية وإصدار خطابات الضمان باسم الشركة 

والحصول على التسهيلت الئتمانية باسم الشركة , والحق في التوقيع على كافة عقود القتراض والرهن بكافة 

أنواعها لكافة أصول الشركة بما فيها من ثابت أو منقول أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وأمام كافة الجهات 

الحكومية الخاصة بذلك , ولهما حق التوقيع نيابة عن الشركة أمام الشهر العقاري  على عقود الشراء العقاري 

للصول العقارية الثابتة , وحق التوقيع نيابة عن في مبيعات السيارات أمام الشهر العقاري وابرام عقود اليجار 

من الغير والتوقيع أمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية المعنية بالتعامل   مع الشركة , ولهما الحق في توكيل 

أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر  .

450 - عماد فتحى كامل عطيه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    16723   وتم ايداعه بتاريخ    2005-11-07 

برقم ايداع   15311 تم التأشير فى تاريخ 07-11-2005  بــ :  
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451 - سحر عبدالفتاح خليفه عبدالباقى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17287   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-2005 برقم ايداع   18029 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2005  بــ :  يمثل رئيس مجلس الدارة 

الشركة امام القضاء - ويكون حق التوقيع عن الشركة امام البنوك والمصارف والهيئات المالية وأي نوع من أنواع 

المعاملت المالية وكذلك التوقيع علي عقود التسهيلت الئتمانية والرهن  والقرض والصــرف واليداع  

والسحــب والتوقيع علي الشيكــات والفراج علي راس المال وله فتح وغلق الحسابات واستخراج دفتر الشيكات 

امام البنوك ويكون حق التوقيع عن الشركة امام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية وقطاع العمال العام 

والقطاع الخاص علي معاملت الشركة وضمن اغراضه وكذلك بالنسبة للتوقيـــع امام الجهات الرسمية والحكومية 

وقطاع العمال العام والقطاع الخاص وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهرة الحكومية المرتبطة بيه 

وادارت تراخيص الراضي والمباني والهيئة العامة للتنمية الصناعية والمحليات ووزارة البيئة ومصلحة الشهر 

العقاري والمحاكم القضائية وكذلك التوقيع علي عقود شراء للعقارات والمنقولت والصول الثابتة وغيرها وكذلك 

في التوقيع علي عقود شراء الراضي والسيارات لصالح الشركة وإبرام توكيلت بيعها والتوقيع علي عقود 

التأسيس والتعديل امام الشهر العقاري وإدارات المرور ومصلحة الضرائب بكافة انواعها واللجان الداخلية ولجان 

الطعن ومصلحة التسجيل التجاري ومصلحة الجوازات السفر والحوال المدينة ووزارة القوي العاملة ومكاتب 

العمل و الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية واصدار توكيلت قضايا ولهم حق 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر - للسيد / رئيس مجلس الدارة او نائب رئيس مجلس الدارة ) 

مجتمعين او منفردين ( - علما بان بيع الصول الثابتة يكون من خلل الجمعية العامة للختصاص

452 - سعديه امين يونس يونس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17287   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-2005 برقم ايداع   18029 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2005  بــ :  

453 - ريهام عبد الفتاح خليفه عبد الباقى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17287   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-12-2005 برقم ايداع   18029 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2005  بــ :  

454 - محمود محمد محمود بكر  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    17297   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-2005 برقم ايداع   18075 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2005  بــ :  

455 - عربي محمد محمود احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    17297   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-2005 برقم ايداع   18075 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2005  بــ :  

456 - مروان احمد عبدالرحمن عبدالحافظ  مدير فرع   المقيد برقم قيد    17656   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2006 برقم ايداع   1507 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2006  بــ :  

457 - احمد ابراهيم سليمان ابو طبيخ  مدير فرع   المقيد برقم قيد    17680   وتم ايداعه بتاريخ    

08-02-2006 برقم ايداع   1605 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2006  بــ :  

458 - عصام عبد الملك ناصف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17959   وتم ايداعه بتاريخ    

05-03-2006 برقم ايداع   2777 تم التأشير فى تاريخ 05-03-2006  بــ :  غير تنفيذي - تفويض السيد 

المهندس / ايمن محمود امين عبد ا القوصي -العضو المنتدب في التوقيع على عقود البيع النهائية للمطورين في 

حال تحقق شروط نقل الملكية الواردة في بنود عقد كل منهم وتوكيل الغير في اتخاذ كافة إجراءات التسجيل أمام 

مصلحة الشهر العقاري والهيئة العامة للمساحة ومكاتبهما ومأمورياتهما وتقديم طلبات التسجيل والتوقيع عليها 

وعلى اللتماسات وعلى الستمارات المساحية واتخاذ كافة الجراءات اللزمة لذلك.  - استمرار السيد المهندس / 

عصام ناصف في منصب رئيس مجلس الدارة غير التنفيذي وفقا  للمعروض بالمجلس.
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459 - وفاء صابر محمد خير حمشو  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    120309   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-1998 برقم ايداع   4796 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2006  بــ :  اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة 

ليكون كالتالى ومنحهم الثقة لمدة جديدة  - للسيد رئيس مجلس الدارة الحق فى تمثيل الشركة امام القضاء على كافة 

درجاته وامام الغير وامام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية وله كافة الصلحيات فى ذلك . للسيده الستاذه / 

وفاء صابر حمشو - رئيس مجلس الدارة وللسيدة الستاذة / ريما صابر حمشو - نائب رئيس مجلس الدارة وللسيد 

الستاذ/ علي محمد حمشو - الرئيس التنفيذي للشركة مجتمعين أو منفردين , وللسيد الستاذ/ علء محمد اكرم عقيد 

-  العضو المنتدب للشركة مجتمع مع أحد من السادة السابق ذكرهم دون أنفراد له حق التعامل بأسم الشركة وضمن 

أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالها 

وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق الحسابات وأصدار خطابات وشهادات 

الضمان والفراج عن رأس المال من البنك وكل ذلك بأسم الشركة ومن ضمن أغراضها , ولهم حق التوقيع على 

عقود الشراء وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل سواء مع 

جميع الشركات والمؤسسات والمصالح الحكومية والجهزة الدارية بالدولة , ولهم الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وكذلك حق توكيل او تفويض الغير في بعض او كل ما ذكر , ولهم الحق في التوقيع 

على عقود البيع والشراء والقتراض والرهن بكافة أنواعه للنفس وللغير واصدار التوكيلت لصالح البنوك ولهم 

الحق في تفويض وتوكيل من يروه في كل او بعض ما ذكر.  للسيده الستاذه / وفاء صابر حمشو - رئيس مجلس 

الدارة حق تمثيل الشركة بشخصيتها العتبارية بتوكيل مستشار قانوني او محامي للشركة ولها الحق في عزلهم 

وتحديد اجورهم واتعابهم والتعاقد معهم ولها الحق في تمثيل الشركة أمام القضاء بكافة درجاته ولها الحق في إقامة 

الدعاوى القضائية والمقاضاة فيها وأتخاذ كافة الجراءات اللزمة لذلك ولها حق التصالح والتنازل عن كافة القضايا 

سواء  أمام القضاء أو أمام المستشار المحامي العام وعلى كافة درجاتها , ولها حق تنفيذ واستلم كافة الحقوق المالية 

المستحقة للشركة من كافة المحاكم والدارات سواء  كانت من إدارة تنفيذ الحكام أو إدارة المطالبات والمحضرين 

والودائع أو الدائنين اوالجهات الحكومية والغير حكومية والتوقيع عن الشركة بالتخالص والستلم فيما يخص ذلك 

ولها حق اصدار التوكيلت القضائية اللزمة لذلك سواء العام منها أو الخاص فى كل او بعض ما ذكر.  ويكون حق 

التوقيع على الشيكات باسم الشركة ولصالحها للسيد الرئيس التنفيذي للشركة منفردا  أو للسيد/ العضو المنتدب 

للشركة مجتمعا مع السيد / المدير المالي للشركة أو للسيد / المدير العام للشركة مجتمعا مع السيد / المدير المالي 

للشركة.

460 - ريما صابر حمشو  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    120309   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-1998 برقم ايداع   4796 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2006  بــ :  

461 - علء محمد أكرم عقيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    120309   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-1998 برقم ايداع   4796 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2006  بــ :  المنتدب من ذوى الخبرة

462 - صابر محمد خير حمشو  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    120309   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-1998 برقم ايداع   4796 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2006  بــ :  

463 - اسيمه صابر حمشو  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    120309   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-1998 برقم ايداع   4796 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2006  بــ :  

464 - أميمه صابر حمشو  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    120309   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-1998 برقم ايداع   4796 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2006  بــ :  

465 - سميه صابر حمشو  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    120309   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-1998 برقم ايداع   4796 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2006  بــ :  

466 - نجاه احمد خير  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    120309   وتم ايداعه بتاريخ    1998-04-30 

برقم ايداع   4796 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2006  بــ :  

467 - علي محمد حمشو  الرئيس التنفيذى   المقيد برقم قيد    120309   وتم ايداعه بتاريخ    1998-04-30 

برقم ايداع   4796 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2006  بــ :  من ذوى الخبرة
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468 - اشرف محمد سيد حسين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18147   وتم ايداعه بتاريخ    

19-03-2006 برقم ايداع   3638 تم التأشير فى تاريخ 19-03-2006  بــ :  تجديد مدة اعضاء مجلس الدارة 

لدورة جديدة

469 - هشام عبد الرحمن خليل ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    18403   وتم ايداعه بتاريخ    

09-04-2006 برقم ايداع   4726 تم التأشير فى تاريخ 09-04-2006  بــ :  

470 - محمد نبوى سالم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    18403   وتم ايداعه بتاريخ    09-04-2006 برقم ايداع   

4726 تم التأشير فى تاريخ 09-04-2006  بــ :  

1336 - اندرو منير فريد نعيما  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    87026   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2015 برقم ايداع   28769 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2015  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة

1337 - مريم ابراهيم ملطى ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5025   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2003 برقم ايداع   343 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2015  بــ :  

1338 - شركة / ريزيركشن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5025   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2003 برقم ايداع   343 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2015  بــ :  

1339 - عصام حليم ديمتريوس  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    5025   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-03-2003 برقم ايداع   343 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2015  بــ :  تجديد مدة مجلس إدارة 

الشركة لمدة ثلث سنوات

1340 - جمال نصر مصطفى على حسين التربى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    25377   وتم ايداعه بتاريخ    

27-06-2007 برقم ايداع   12333 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2015  بــ :  

1341 - محمد اشرف محمد سعيد السحراوي  مدير   المقيد برقم قيد    86617   وتم ايداعه بتاريخ    

30-09-2015 برقم ايداع   27330 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2015  بــ :  

1519 - رمزى محمود الشحيمى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    97858   وتم ايداعه بتاريخ    

16-10-2016 برقم ايداع   31411 تم التأشير فى تاريخ 16-10-2016  بــ :  وقبول استقالة السيد / محمد 

احمد خليفة مدير الشركة وشطب صلحياتة واختصاصاته من السجل التجارى

1539 - محمد علي عوض علي الصياد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    99727   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2016 برقم ايداع   39306 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2016  بــ :  

1540 - عمر مصطفى محمد سعودى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    99736   وتم 

ايداعه بتاريخ    06-12-2016 برقم ايداع   39359 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2016  بــ :  تجديد عضوية 

مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات اخرى
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471 - شويتشي ميروكو اليابان  مدير   المقيد برقم قيد    116950   وتم ايداعه بتاريخ    28-05-1986 برقم 

ايداع   3328 تم التأشير فى تاريخ 30-04-2006  بــ :  عام لفرع مصر الخاص بالشركه ليحل محل السيد / 

يوسيهيرو هيداكا. وسوف يكون له الصلحيات التية : 1- إبرام كل أنواع العقود للعمال والتوريدات نيابة عن 

الشركة فى مصر. 2- فتح وإغلق كل أنواع الحسابات المصرفية والسحب واليداع وبإضافة أو حذف من لهم حق 

التوقيع على الحسابات وبإجراء كل انواع المعاملت مع البنوك فى مصر نيابة عن الشركة. 3- لتعيين القوه العامله 

الضرورية وله السلطه بشأن العاملين فى كل المور المتصلة بشئونهم نيابة عن الشركة.  4- لتمثيل الشركة أمام 

المحاكم وضد الطراف الخرى فى مصر وله الحق فى تعيين وتوكيل المحامين والمحاسبين او اى أشخاص 

أخرين للعمل لصالح الشركة 5- ليكون له الحق فى الشراء او بيع او ترخيص او تجديد السيارات  نيابة عن 

الشركة فى مصر. 6- تمثيل الشركة امام جميع الجهات والوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وجميع 

المنشأت فى مصر سواء كانت قطاع عام او قطاع خاص وتشمل على سبيل المثال ل الحصر مصلحة الشهر 

العقارى والتوثيق وجميع مكاتبها , مصلحة الضرائب العامة , مصلحة الضرائب على المبيعات وجميع مصالح 

الضرائب فى مصر وكذلك هيئة التأمينات الجتماعية والجوازات والهجرة والجنسية ووزارة القوى العاملة وجميع 

مكاتب تصاريح العمل وكافة الهيئات الحكومية المسئولة عن أصدار تصاريح عمل الجانب بمصر والهيئة العامة 

للستثمار ووزارة الكهرباء والطاقة والشركات والقسام التابعة لها ووزارة قطاع العمال وكافة الشركات التابعة 

لها شاملة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وأدارات المروربمصر والشركة المصرية للتصالت وكافة 

شركات التصالت بمصر ووزارة البترول وجميع الهيئات والشركات التابعة لها وكافة الهيئات الحكومية المذكورة 

عالية والشركات التابعة او المملوكة لى من الهيئات الحكومية المذكورة عالية. السيد / شويتشى ميروكو له السلطه 

فى ندب وتوكيل أطراف أخرى فى كل اوبعض الصلحيات المخولة فيما سبق.

472 - محمد احمد مسعود عفيفى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    18752   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-05-2006 برقم ايداع   6276 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2006  بــ :  تجديد تعيين أعضاء 

مجلس الدارة

473 - احمد محمد احمد مسعود عفيفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18752   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2006 برقم ايداع   6276 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2006  بــ :  

474 - وفاء محمد احمد اجوب مهران  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18752   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2006 برقم ايداع   6276 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2006  بــ :  

475 - سارة محمد احمد مسعود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18752   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2006 برقم ايداع   6276 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2006  بــ :  

476 - مارلين محمد عبد الحميد اسماعيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18752   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2006 برقم ايداع   6276 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2006  بــ :  

477 - محمد محمد احمد مسعود عفيفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18752   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2006 برقم ايداع   6276 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2006  بــ :  للوفاه

478 - كامل حسن احمد ابو على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16287   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-2005 برقم ايداع   13168 تم التأشير فى تاريخ 18-06-2006  بــ :  ) عزل (

479 - هيثم كريم كامل حسن ابوعلى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16287   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-2005 برقم ايداع   13168 تم التأشير فى تاريخ 18-06-2006  بــ :  ) عزل ( .

480 - اكرم محمد ابراهيم حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16287   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-2005 برقم ايداع   13168 تم التأشير فى تاريخ 18-06-2006  بــ :  

481 - سمير سيد عبد الفناح  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    19308   وتم ايداعه بتاريخ    2006-06-21 

برقم ايداع   9064 تم التأشير فى تاريخ 21-06-2006  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة لمدة اخري - تمت 

الموافقه بالجماع علي اضافة بعض الختصاصات لمجلس الدارة ليكون : يكون للسيد عضو مجلس الدارة / 

سمير سيد عبد الفتاح حق بيع الفندق العائم اسكاباد وله حق بيع و شراء كل ماهو منقول او ثابت والتوقيع عليهم 

بالشهر العقاري ) منفردا ( وتوكيل او تفويض الغير في تلك الختصاصات

Page 1013 of 1644 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

482 - مى على محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19465   وتم ايداعه بتاريخ    2006-07-04 

برقم ايداع   9822 تم التأشير فى تاريخ 04-07-2006  بــ :  

1567 - عبدالعزيز حسن احمد ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    100623   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2017 برقم ايداع   370 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2017  بــ :  الكائن المحل التجارى بالدور 

الرضى بالعقار رقم 31 مشروع دارنا – القطعة رقم 4 – أرض تقسيم الستثمار – البساتين – القاهرة

1568 - يحيا محمد احمد محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    100623   وتم ايداعه بتاريخ    2017-01-03 

برقم ايداع   370 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2017  بــ :  الكائن المحل التجارى بالدور الول الكائن بالعقار 

رقم 285 تقسيم الكوثر – الغردقة – البحر الحمر

1569 - جمال صالح عبدالمعتمد صالح  مدير فرع   المقيد برقم قيد    100623   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2017 برقم ايداع   370 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2017  بــ :  الكائن مقر فرع البنك الهلى 

المصرى القديم الكائن بشارع الجمهورية بمدينة أبشواى – الفيوم

1570 - عمرو مصطفى على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    100623   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2017 برقم ايداع   370 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2017  بــ :  - ممثل عن صندوق التأمين 

الخاص للعاملين بجمعية الخدمات بالبنك الهلى المصرى

1571 - عبد المجيد محمد عبد المجيد محى الدين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    100623   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-01-2017 برقم ايداع   370 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2017  بــ :  ممثل البنك الهلى 

المصرى

483 - رضا طه عيسي امام  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19465   وتم ايداعه بتاريخ    

04-07-2006 برقم ايداع   9822 تم التأشير فى تاريخ 04-07-2006  بــ :  صلحيات مجلس الدارة  لكل 

من رئيس  مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة العضو المنتدب مجتمعين او منفردين حق التوقيع عن 

الشركة وذلك امام مكاتب الشهر العقارى والسجل التجارى والهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة لسوق المال 

والتوقيع على عقود البيع والشراء والفراغ  وكافة العقود الناقلة للملكية  وعقود الرهن  بكافة درجاته وانواعه  

وفكه وفتح الحسابات باسم الشركة لدى البنوك والسحب واليداع والتوقيع على الشيكات وكافة التسهيلت الئتمانية 

والتوقيع امام كافة الهيئات والوزارات والجهات سواء كانت حكومية او غير حكومية والتوقيع على عقود الصلح 

وعقود الشراكة  وجميع التفاقيات  المختلفة لدى البنوك  والتوقيع امام كافة النقابات المهنية التى تتعامل مع الشركة 

واستلم حقوق واموال الشركة  وترتيب الديون واللتزامات وسدادها وتعيين وفصل المستخدمين وتحديد رواتبهم 

ومكافآتهم  ولهما حق توكيل وتفويض الغير فى كل ابو بعض مما ذكر

484 - على محمود سليمان السمان  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    19465   وتم 

ايداعه بتاريخ    04-07-2006 برقم ايداع   9822 تم التأشير فى تاريخ 04-07-2006  بــ :  
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485 - علء الدين جمال ابو المعاطى عون  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19508   وتم ايداعه بتاريخ    

06-07-2006 برقم ايداع   9989 تم التأشير فى تاريخ 06-07-2006  بــ :  تأكيد التوقيعات نيابة عن الشركة 

والثابتة بمحضر اجتماع مجلس الدارة رقم 2 لسنة 2011 والمنعقد بتاريخ 18 /7 /2011 نظر لما طلبته بعض 

البنوك من ضرورة اللتزام بتمام تطابق كافة بيانات المفوضين بالوقيع نيابة عن الشركة وكل من قرار التفويض 

الصادر من مجلس الدارة وكذلك السجل التجارى لذا المر معروض على المجلس الموقر لتأكيد ان التوقيع نيابة 

عن الشركة توقيعا ثنائيا لى من السيد/ علء الدين جمال ابو المعاطى عون رقم قومى 24704281201172 

والسيد ايهاب يسرى على منصور رقم قومى 27505278800055 ) توقيع اول ( مع السيد */ أحمد أحمد فتحى 

محمود الشقر رقم قومى 26208130100196 ) توقيع ثانى ( وذلك في التعامل مع البنوك وفتح حسابات 

وسحب المبالغ والتوقيع على الشيكات والتوقيع على كافة الرتبطات والمستندات وطلب استصدا ر طابات 

الضمان المصرفية وفتح  العتامادات المستندية والتسهيلت الئتمانية الممنوحة من الشركة الى البنوك وكافة 

المعاملت البنكية بكافة اشكالها واغراضها المختلفة وعقود القرض والرهن بما في ذلك رهن المقاومات المادية 

والمعنوية للشركة .   القرار الرابع : يوافق مجلس الدارة بالجماع على تاكيد ان التوقيع نيابة عن الشركة توقيعا 

تنائيا لى من السيد / علء الدين جمال ابو المعاطى عون رقم قومى 24704281201172 و السيد/ ايهاب 

يسرى على منصور رقم قومى 27505278800055 ) توقيع اول ( مع السيد / أحمد أحمد فتحى محمود الشقر 

رقم قومى 26208130100196 ) توقيع ثانى ( وذلك في التعامل مع البنوك وفتح حسابات وسحب المبالغ 

والتوقيع على الشيكات والتوقيع على كافة الرتبطاات والمستندات وطلبات استصدار خطابات الضمان المصرفية 

وغفتح العتمادات المستندية والتسهيلت الئتمانية الممنوحة من الشركة الى البنوك وكافة المعاملت البنكية بكافة 

اشكالها واغراضها المختلفة وعقود القرض والرهن بما في ذلك رهن المقاومات المادية والمعنوية للشركة .

486 - حازم محمود حافظ الحداد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19956   وتم ايداعه بتاريخ    

08-08-2006 برقم ايداع   12087 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2006  بــ :  استقالة

487 - حمد فايز موسى مراجع  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19956   وتم ايداعه بتاريخ    

08-08-2006 برقم ايداع   12087 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2006  بــ :  - الموافقة علي تجديد مجلس 

الدارة واعاده تشكيله وتحديد صلحياته ليصبح كالتي - وصلحياتهم كالتالي  - تظل جميع صلحيات مجلس 

الدارة المؤشر بها في السجل التجاري كما هي دون أي تعديل .

488 - اشرف فايز موسى مراجع  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19956   وتم ايداعه بتاريخ    

08-08-2006 برقم ايداع   12087 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2006  بــ :  

489 - احمد عونى عثمان على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19956   وتم ايداعه بتاريخ    

08-08-2006 برقم ايداع   12087 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2006  بــ :  استقالة

490 - عباس عباس حسن احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19956   وتم ايداعه بتاريخ    

08-08-2006 برقم ايداع   12087 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2006  بــ :  استقالة

491 - محمد فايز موسى مراجع  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    19956   وتم ايداعه بتاريخ    

08-08-2006 برقم ايداع   12087 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2006  بــ :  للشئون التنفيذيه

492 - مراجع فايز موسى مراجع  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19956   وتم ايداعه بتاريخ    

08-08-2006 برقم ايداع   12087 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2006  بــ :  

493 - ضياء محمد على محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20423   وتم ايداعه بتاريخ    

11-09-2006 برقم ايداع   14171 تم التأشير فى تاريخ 11-09-2006  بــ :  

494 - مصطفى يوسف عبدا السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20423   وتم ايداعه بتاريخ    

11-09-2006 برقم ايداع   14171 تم التأشير فى تاريخ 11-09-2006  بــ :  

495 - عوض علي محمد ابو عيطه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20423   وتم ايداعه بتاريخ    

11-09-2006 برقم ايداع   14171 تم التأشير فى تاريخ 11-09-2006  بــ :  

496 - السيد عبد ا السيد بدر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20423   وتم ايداعه بتاريخ    

11-09-2006 برقم ايداع   14171 تم التأشير فى تاريخ 11-09-2006  بــ :  
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1575 - محمد احمد السيد عبدالحميد ريان  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    100662   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-01-2017 برقم ايداع   436 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2017  بــ :  استقالة

1576 - شيرين وجدى عبدالمنعم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    100662   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2017 برقم ايداع   436 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2017  بــ :  

1577 - شريف عبدالجليل ابراهيم المليجى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    100662   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2017 برقم ايداع   436 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2017  بــ :  

1578 - خالد وجدى عبد المنعم خالد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    100662   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2017 برقم ايداع   436 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2017  بــ :  تشكيل اعضاء مجلس الدارة

497 - يوسف عبد ا السيد بدر  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    20423   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-09-2006 برقم ايداع   14171 تم التأشير فى تاريخ 11-09-2006  بــ :  اعطاء صلحيات 

السيد / رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب بالسجل التجاري : تم الموافقة والتصديق على اعطاء السيد / يوسف 

عبدا السيد بدر رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب له منفردا  حق إدارة الشركة وتمثيلها أمام الغير والتوقيع 

عن الشركة والتعامل بإسمها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والوزارات والجهزة التنفيذية التابعة 

للدولة والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية 

ومصلحة الجمارك والسجل التجارى الشهر العقاري وهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة وكذلك الهيئة العامة 

للرقابه على الصادرات والواردات وجميع السفارات والقنصليات داخل وخارج جمهورية مصر العربية والموانئ 

والمطارات وكافة الجهزة التابعة للحياء بكافة محافظات الجمهورية وله الحق في إجراء كافة العقود والمعاملت 

الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى الخص تعيين وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم 

ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام جميع العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق رفع الدعاوى والتصالح فى كافة 

القضايا المتعلقة بالشركة والتنازل عنها وله حق التوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية بجميع أنواعها وله حق 

التعامل مع كافة البنوك والمصارف من فتح وغلق الحسابات والسحب واليداع والفراج عن رأس مال الشركة 

وإصدار الشيكات والتوقيع عليها  وفتح العتمادات المستندية وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلك له حق 

القتراض من كافة البنوك والمصارف وله حق التوقيع على عقود الشتراك في تأسيس الشركات وتعديل النظام 

الساسي للشركة وله حق شراء وجميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والعقارات والراضي والسيارات 

والتعامل مع الدارة العامة للمرور والتوقيع على تلك العقود أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وله حق توكيل 

الغير في كل أو بعض ما ذكر - علما بان تمثيل الشركة امام القضاء لرئيس مجلس الدارة فقط

498 - باسم اشرف مرسى فؤاد  مدير   المقيد برقم قيد    20488   وتم ايداعه بتاريخ    13-09-2006 برقم 

ايداع   14404 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2006  بــ :  استقالة

499 - احمد حسين حسن احمد  مدير   المقيد برقم قيد    20488   وتم ايداعه بتاريخ    13-09-2006 برقم 

ايداع   14404 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2006  بــ :  استقالة
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500 - برتون ستانيسلوس رودريك  مدير   المقيد برقم قيد    20488   وتم ايداعه بتاريخ    2006-09-13 

برقم ايداع   14404 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2006  بــ :  ويباشر المديران إدارة الشركة لمدة غير محددة - 

يمثل السيد/ برتون ستانيسلوس رودريكس الشركة في علقتها مع الغير ويكون له في هذا الصدد أوسع السلطات 

لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية 

العامة.    يمثل السيد/ برتون ستانيسلوس رودريكس الشركة أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والهيئات, وعلى سبيل المثال الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة, الهيئة العامة للتنمية الصناعية, الهيئة العامة 

للتأمينات الجتماعية, جميع إدارات المرور, شركة الكهرباء, شركة الغاز, شركة المياة, السجل التجاري, الشهر 

العقاري, ومصلحة الضرائب العامة وجميع مأمورياتها وضرائب القيمة المضافة   يكون للسيد/ برتون 

ستانيسلوس رودريكس الحق في التعامل أمام جميع البنوك والمصارف والتوقيع عن الشركة في فتح وغلق 

الحسابات البنكية والعتمادات المالية والسحب واليداع والتوقيع على الشيكات البنكية والكمبيالت وتظهيرها 

وكافة التعاملت البنكية, وتمثيل الشركة أمام القضاء والغير, وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها.    يكون 

للسيد/ برتون ستانيسلوس رودريكس حق التوقيع على كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة أو 

باسم الشركة وعلى كافة المعاملت الدارية.  يكون للسيد/ برتون ستانيسلوس رودريكس الحق في تفويض أو 

توكيل الغير في كل أو بعض ما سبق.    وتفويض السيدة/ سمر مصطفي محمد السعيد الشريف, بطاقة رقم قومي 

27404010106066, )من غير المديرين(, في القيام بأعمال الستيراد بالشركة وتفويضها في حضور الدورة 

التدريبية الخاصة بذلك.

501 - دولت قدرى احمد السيد  مدير ادارى   المقيد برقم قيد    20488   وتم ايداعه بتاريخ    2006-09-13 

برقم ايداع   14404 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2006  بــ :  

1762 - محمود ابوالمكارم محمد بدرالدين  مدير عام   المقيد برقم قيد    109171   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2017 برقم ايداع   31524 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2017  بــ :  

2412 - شريف محمد جمال الدين يوسف جمال  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    147796   

وتم ايداعه بتاريخ    02-03-2020 برقم ايداع   9956 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2020  بــ :  استقالة

502 - عبدالعزيز  فريد حامد المصرى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    608   وتم ايداعه بتاريخ    

18-05-1998 برقم ايداع   1557 تم التأشير فى تاريخ 28-11-2006  بــ :  ممثل  عن شركة ارك انفستمنت  

ش.ذ.م.م - قررت الجمعية العامة غير العادية بالجماع الموافقة علي كفالة كل من الشركات التالية : أول  : الشركة 

الوطنية لصناعة الدوات الصحية )جرافينا( فيما يخص اللتزامات المالية الممنوحة لها من البنك المصري لتنمية 

الصادرات حتي مبلغ 21600000 جنيها  )فقط وقدره واحد وعشرون مليونا  وستمائة ألف جنيها  مصري لغير ( 

- ثانيا  : شركة سفنكس لصناعة الدوات الصحية فيما يخص اللتزامات المالية الممنوحة لها من البنك المصري 

لتنمية الصادرات حتي مبلغ 195160400جنيها  )فقط وقدره مائة وخمسة وتسعون مليونا  ومائة وستون ألف 

واربعمائة جنيها  مصري لغير ( - ثالثا  : شركة جرافينا للستيراد فيما يخص اللتزامات المالية الممنوحة لها من 

البنك المصري لتنمية الصادرات حتي مبلغ 10000000 جنيها  )فقط وقدره عشرة مليون جنيه مصري لغير ( 

وفيما يخص اللتزامات المالية الممنوحة لها من البنك العربي حتي مبلغ 10000000 جنيه )فقط وقدره عشرة 

مليون جنيه مصري لغير ( وإعطاء حق التوقيع بكفالة هذه الشركات عن الشركة لكل من السيد الستاذ  / كريم 

عبدالعزيز فريد المصري العضو المنتدب و السيد / ميجال انجل مونار ساورا - نائب رئيس مجلس الدارة 

التنفيذي مجتمعين
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503 - داليا حازم جميل خورشيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21480   وتم ايداعه بتاريخ    

03-12-2006 برقم ايداع   18621 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2006  بــ :  غير تنفيذى - ممثل عن شركة 

بلتون المالية القابضة ش.م.م - إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة وتجديد مدة عضويته لمدة ثلث سنوات ليصبح 

على النحو التالي: تصبح سلطات التوقيع عن الشركة للستاذ/ محمد أحمد شريف محمد شهير أبو الفضل - العضو 

المنتدب التنفيذي ممثل لشركة بلتون المالية القابضة ش.م.م )منفردا( كما يلي: -  تمثيل الشركة امام البنوك والغير 

وكذلك تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الرسمية والحكومية والغير الحكومية وكذلك له كافة الختصاصات في 

التعامل باسم الشركة وإبرام كافة المعاملت البنكية والمصرفية وغيرها من المعاملت والتوقيع على كافة العقود 

أمام البنوك والغير و الحصول على القروض والتسهيلت الئتمانية وتقديم الضمانات والرهونات اللزمة لذلك 

وتوقيع عقودها والمستندات الخاصة بالشركة وله حق شراء وبيع ورهن كافة انواع أصول الشركة ومنقولت 

الشركة والسيارات والتوقيع نيابة عن الشركة على التعاقدات التي تكون الشركة طرفا  فيها وتمثيل الشركة والتوقيع 

نيابة عنها أمام الشهر العقاري والغرف التجارية والسجل التجاري و له الحق في تعيين المديرين ووكلء مفوضين 

وان يخول هؤلء المديرين أو الوكلء المفوضين حق التوقيع عن الشركة مجتمعين وله الحق في تأسيس الشركات 

بكافة أنواعها وإشهارها والتوقيع على عقود تأسيسها وتعديلتها وعلى كافة المستندات والقرارات نيابة عن 

الشركة وباسمها امام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وجميع مأمورياتها ومكاتب التوثيق والهيئة العامة للستثمار 

والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية و شركة مصر للمقاصة و اليداع و القيد 

المركزي والهيئة القومية للتأمينات الجتماعية وذلك بكافة اداراتها ومكاتبها وكل ما يلزم بشأن فتح الملف التأميني 

للشركة وقيد العاملين وكافة الجراءات ذات الصلة بالتعامل مع التأمينات الجتماعية ومكاتب العمل وفي تمثيل 

الشركة والحضور والطلع وتسليم واستلم أي أوراق أو مستندات نيابة عن الشركة وتقديم البيانات والمستندات 

والمذكرات و التوقيع والحضور أمام اللجان المختصة وكذلك التعامل أمام مصالح الضرائب بجميع أنواعها 

ومأمورياتها وكل ما يتعلق بإجراءات تجديد البطاقة الضريبية للشركة واستلم وتسليم المستندات وله الحق في 

تفويض او توكيل الغير في كل ما سبق.

504 - إبراهيم صفوت حسن لطفي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21480   وتم ايداعه بتاريخ    

03-12-2006 برقم ايداع   18621 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2006  بــ :  غير تنفيذى - ممثل عن شركة 

بلتون المالية القابضة ش.م.م

505 - محمد احمد شريف محمد شهير ابو الفضل  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    21480   وتم ايداعه بتاريخ    

03-12-2006 برقم ايداع   18621 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2006  بــ :  ممثل عن شركة بلتون المالية 

القابضة ش.م.م

506 - حسين امين حسين مرعى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21480   وتم ايداعه بتاريخ    

03-12-2006 برقم ايداع   18621 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2006  بــ :  مستقل

507 - خالد محمد صلح الدين محمد  صالح  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    22060   وتم ايداعه بتاريخ    

15-01-2007 برقم ايداع   549 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2007  بــ :  لشئون التنفيذ وتكون اختصاصاته 

كالتالي: التقدم بالعروض الفنية والمالية للعطاءات المطروحة والمقترح دخول الشركة فيها والخاصة بالمقاولت بعد 

دراستها الدراسة الكافية من كافة النواحي المالية والفنية واعداد برنامج التدفقات النقدية والتقديرية والميزانية 

التقديرية للمشروعات وابرام العقود الخاصة بمقاولي الباطن والتوقيع على عقود المقاولت في حالة غياب رئيس 

مجلس الدارة والتعامل مع البنوك من سحب وايداع وفتح حسابات واعتمادات وخطابات ضمان التوقيع على 

الشيكات وصرفها.
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508 - عمرو محمد صلح الدين محمد صالح البدوى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    

22060   وتم ايداعه بتاريخ    15-01-2007 برقم ايداع   549 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2007  بــ :  

تجديد مده عضويه مجلس الداره  الحالي لمده اخري مماثلة بالتشكيل والصلحيات -يكون اختصاصات رئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب كالتالي: حق الدارة والتوقيع نيابة عن الشركة وتمثيلها امام كافة الجهات وله أوسع 

السلطات في ذلك وكذا تعيين وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم ودفع كامل 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذينة التجارية وابرام العقود والمعاملت التي تدخل ضمن 

أغراض الشركة ولكافة التصرفات والتعهدات والمشاركات والصفقات التي تتعلق بتعاملت الشركة مع الغير بالنقد 

او الجل وكذا البيع والشراء بوجه عام لحساب الشركة أيا كانت قيمتها وكذلك بيع وشراء أصول الشركة وجميع 

المواد والمهمات والبضائع والمنقولت التي تتعامل عليها الشركة ضمن اغراضها والتعامل مع البنوك من سحب 

وايداع وفتح حسابات واعتمادات والتوقيع على الشيكات وصرفها وكذا الرهن والقتراض من البنوك او من أي 

جهة أخرى والتوقيع على عقود الستدانة ورهن أموال واصول الشركة وتأسيس الشركات الخرى وله الحق في 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر وله حق الصلح والقرار والنكار والبراء وترك الخصومة 

والتنازل عن القضايا المرفوعة من او على الشركة وله الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر 

علما بان تمثيل الشركة امام القضاء لرئيس مجلس الدارة فقط

509 - شريف عمرو محمد صلح الدين محمد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    22060   وتم ايداعه بتاريخ    

15-01-2007 برقم ايداع   549 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2007  بــ :  للشئون الدارية وتكون 

اختصاصاته كالتالي: اقتراح وتطوير النظم الدارية بالشركة والشراف على تنفيذها والمشاركة في تحديد اهداف 

واستراتيجيات الشركة وتوفير نظم المعلومات واعداد الخطط والسياسات الخاصة بالقوى العاملة والمشاركة في 

وضع سياسة الجور والمرتبات بالتنسيق مع الدارة التنفيذية في مواقع العمل والدارة المالية.

510 - محمود عوض حسن هيكل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    22086   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-01-2007 برقم ايداع   674 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2007  بــ :  - تجديد تعيين مجلس 

الدارة لدورة جديدة بذات الصلحيات السابقة

511 - محمد حسين عبدالحميد حجازى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    22141   وتم ايداعه بتاريخ    

18-01-2007 برقم ايداع   860 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2007  بــ :  الموافقة على تجديد مدة عضوية 

مجلس الدارة الحالي لمدة ثلث سنوات قادمة مع الحتفاظ بنفس الصفات والصلحيات والسلطات المخولة لمجلس 

الدارة وبالخص كافة الصلحيات والسلطات الممنوحة والمخولة لكل من السيد / محمد حسين عبدالحميد حجازي 

- بصفته رئيس مجلس الدارة والسيد / خالد عبدالمنعم ابراهيم فهمي – بصفته العضو المنتدب – المذكورة 

بالسجل التجاري كما هى دون تعديل سوى ما ذكر.

512 - قطب سيد قطب خليفه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    22220   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2007 برقم ايداع   1123 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2007  بــ :  ممثل عن صندوق التامين 

الخاص للعاملين  بشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية - اعتماد توقيع الستاذة / ناهد جمال سليمان - 

والستاذة / هناء كمال الدين محمد كتوقيع ثانى على الشيكات فى جميع البنوك التى تتعامل معها الشركة

513 - مي مقبل سعد زغلول محمد البدراوي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    22676   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-2007 برقم ايداع   2673 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2007  بــ :  تفويض السيدة / مى مقبل سعد 

زغلول محمد البدراوى - رئيس مجلس الدارة - في التوقيع علي عقود القتراض والرهن بكافه انواعه للنفس او 

للغير لكافة اصول ومقومات الشركة المعنوية و المادية , كما لها حق توكيل الغير أو لصالح البنوك  في كل أو 

بعض مما ذكر , وذلك أمام مصلحه الشهر العقاري والتوثيق وأمام البنوك وأمام كافه الجهات الحكومية والغير 

حكومية- مع بقاء كافة الصلحيات الخرى بالسجل التجارى كما هى .
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2039 - مصطفي فؤاد زكي محمد الشبينى  مصفى   المقيد برقم قيد    125326   وتم ايداعه بتاريخ    

20-09-2018 برقم ايداع   39525 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2018  بــ :  التوقيع عن الشركه وتمثيلها 

امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقضاء والمصالح والوزارات بهيئاتها وامام مصلحه الضرائب 

والتوقيع امام الشهر العقاري علي كافه العقود و التوقيع امام البنوك في جميع العمال والتصرفات البنكيه من فتح 

الحسابات والسحب واليداع والتوقيع علي الشيكات وغلق الحسابات , وكذا اعمال التصرف التي تمس اصول 

الشركه من بيع او شراء للعقارات و السيارات وخلفه او تقرير حق عيني اصي او تبعي , وتوزيع ناتج التصفيه 

علي المساهمين بعد سداد كافه اللتزامات التي علي الشركه للجهات الحكوميه او غيرها

514 - محمد شريف محمد عادل مراد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23095   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2007 برقم ايداع   4099 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2007  بــ :  غير تنفيذى - على أن يتم تحديد 

اختصاصات السادة اعضاء المجلس الجديد كما يلى - تفويض كل من السيد / ايمن على محمد بدر على - رقم قومى 

- 28203218800711)عضو مجلس الدارة( و الستاذ / احمد سعدالدين عبده ابوهندية )عضو مجلس الدارة( 

مجتمعين فى التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك الحق في التوقيع 

على عقود الشراء العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق القبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل ولهم الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر - يملك حق التوقيع على الشيكات من البنوك  

المختلفة فى حدود 100.000جم )مائة الف جنيه مصري( لى عضوين من كل من - الدكتور / حسام سامى احمد 

العيسوى )عضو مجلس الدارة المنتدب( السيد / خالد مصطفى كامل عبدا حموده )عضو مجلس الدارة( السيد / 

أيمن على محمد بدر على  )عضو مجلس الدارة( -  يكون للسيد / خالد مصطفى كامل عبدا حموده )عضو 

مجلس الدارة( مجتمعا مع اى من السيد / ايمن على محمد بدر على )عضو مجلس الدارة( أو الدكتور / حسام 

سامى احمد العيسوى )عضو مجلس الدارة المنتدب( الحق في التوقيع على الشيكات والسحب فيما يجاوز 

100.000جم )مائة الف جنيه مصرى( أو دولر أمريكي أو أي عملة أخري وكذلك في التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب  وايداع وفتح وغلق الحسابات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي عقود القتراض والرهن وكذلك الحق في بيع أصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق توكيل اوتفويض الغير فى 

كل اوبعض ماذكر

515 - حسام سامي احمد العيسوي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23095   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2007 برقم ايداع   4099 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2007  بــ :  المنتدب - ممثل عن شركة إم 

إتش بى إنفستمنتس

516 - محمد طارق محمد صفوت الجمال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23095   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2007 برقم ايداع   4099 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2007  بــ :  استقالة

517 - احمد سعد الدين عبده ابو هنديه  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    23095   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-03-2007 برقم ايداع   4099 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2007  بــ :  

518 - خالد مصطفى كامل عبد ا حموده  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23095   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2007 برقم ايداع   4099 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2007  بــ :  ممثل عن شركة إم إتش بى 

إنفستمنتس - بدل من محمود ربيع فاضل محمد عضو مجلس الدارة – ممثل عن شركة إم إتش بى إنفستمنتس 

والسيد/ حسين احمد رفاعى عضو مجلس الدارة – ممثل عن شركة إم إتش بى إنفستمنتس

519 - جمال سامى على محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23095   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2007 برقم ايداع   4099 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2007  بــ :  استقالة

520 - نبيل تريكي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23188   وتم ايداعه بتاريخ    12-03-2007 برقم 

ايداع   4399 تم التأشير فى تاريخ 12-03-2007  بــ :  ممثل  عن شركة ايه أي اف فارما ان ايه __ استقالة

Page 1020 of 1644 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

521 - اريك جون مارى بكليه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23188   وتم ايداعه بتاريخ    

12-03-2007 برقم ايداع   4399 تم التأشير فى تاريخ 12-03-2007  بــ :  ممثل  عن شركة ايه أي اف فارما 

ان ايه بدل من السيد / نبيل تركى

522 - ايمن صلح الدين عبد الفتاح محمود  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23475   وتم ايداعه بتاريخ    

22-03-2007 برقم ايداع   5416 تم التأشير فى تاريخ 22-03-2007  بــ :  لرئيس مجلس إدارة الشركة كافة 

السلطات والصلحيات التية :حق الدارة والتوقيع على كافة معاملت الشركة وتعهداتها وله كافة الصلحيات 

اللزمة لتمثيل الشركة لدى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع  العمال والقطاع 

الخاص بكافة أشكالهم والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها بما فى ذلك على سبيل المثال ل الحصرالحق فى تعيين 

الموظفين وعزلهم وتحديد رواتبهم وإبرام العقود وإتمام المعاملت التي يتضمنها غرض الشركة وفتح وغلق 

الحسابات البنكية والسحب واليداع والتوقيع على الشيكات وخطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن غرضها وكذلك حق التوقيع على عقود القرض والرهن 

باسم الشركة ومصلحتها وشراء  وبيع كافة البضائع اللزمة لنشاط الشركة وشراء العقارات والمنقولت والسيارات 

وتسجيلها وترخيصها لدى الجهات المعنية أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وإبرام عقود القروض والئتمان 

وفتح العتمادات المستندية وتمثيل الشركة أمام إدارة المواني ومصلحة الجمارك وإدارة المرور وأقسام الشرطة 

والدارة العامة للهجرة والجوازات والتعامل مع الهيئة للرقابة على الصادرات والواردات وتمثيل الشركة أمام 

مصلحة الضرائب بكافة إداراتها وشعبها وأمام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والسجل التجاري كما يكون 

له الحق فى منح التوكيلت والتفويضات للغير لمباشرة كل أو بعض ما ذكر .كما يكون له الحق فى رفع القضايا 

الخاصة بالشركة والتنازل عنها أمام المحاكم والشهر العقاري .

525 - محمد فتحى عبدالحليم السيد البدرى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    23667   وتم ايداعه بتاريخ    

02-04-2007 برقم ايداع   5998 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2007  بــ :  ممثل عن شركة اوتسوكا 

فارماسوتيكال ليميتد - منح السيد ريوسكا فوكاسة  Ryosuke Fukase – عضو مجلس الدارة ممثل لشركة 

أوتسوكا فارماسوتيكال ليميتد السلطات التالية - له الحق في تمثيل الشركة امام البنوك والغير وكذلك تمثيل الشركة 

أمام كافة الجهات الرسمية والحكومية والغير الحكومية وكذلك له كافة الختصاصات في التعامل باسم الشركة 

وإبرام كافة المعاملت البنكية والمصرفية وغيرها من المعاملت والتوقيع على كافة العقود أمام البنوك والغير 

منفردا والتوقيع على كافة أنواع الشيكات البنكية وله حق شراء كافة انواع أصول الشركة ومنقولت الشركة 

والسيارات واستخراج كافة التراخيص وتجديدها وكافة اجراءات المرور والمستندات الخاصة بذلك والتوقيع نيابة 

عن الشركة على التعاقدات التي تكون الشركة طرفا  فيها وله حق شراء كافة المنقولت والمعدات اللزمة للنتاج 

والتصنيع - كما له حق تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام الشهر العقاري والغرف التجارية والسجل التجاري  

والهيئة القومية للتأمينات الجتماعية وذلك بكافة اداراتها ومكاتبها وكل ما يلزم بشأن فتح الملف التأميني للشركة 

وقيد العاملين وكافة الجراءات ذات الصلة بالتعامل مع التأمينات الجتماعية ومكاتب العمل وفي تمثيل الشركة 

والحضور والطلع وتسليم واستلم أي أوراق أو مستندات نيابة عن الشركة وتقديم البيانات والمستندات 

والمذكرات و التوقيع والحضور أمام اللجان المختصة وكذلك التعامل أمام مصالح الضرائب بجميع أنواعها 

ومأمورياتها وكل ما يتعلق بإجراءات تجديد البطاقة الضريبية للشركة - كما له الحق في تفويض او توكيل السيد/ 

Otsuka Pharmaceutical   بصفته المسؤول عن منطقة الشرق الوسط في شركة Kyoto Taira

Co.,Ltd في كل ما سبق.
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526 - مصطفى السيد عوض السيد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    23840   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-04-2007 برقم ايداع   6604 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2007  بــ :  تفويض أيا من الدكتور 

/ مصطفى السيد عوض– رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب أو الدكتورة /  عبير محمد عبد التواب – نائب 

رئيس   مجلس الدارة والعضو المنتدب   منفردين في إدارة الشركة وسير العمل فيها والتوقيع نيابة عنها على كافة 

العقود والوراق ولهم كافة   الصلحيات فى تمثيل الشركة أمام القضاء وأمام كافة الجهات الحكومية أو غير 

الحكومية  والغير ولهم حق البيع والشراء بما فى ذلك   أصول الشركة الثابتة والمنقولة من أجهزة والمعدات 

واللت والثاث والسيارات والعقارات والمستحضرات الصيدلنية والدوائية والطبية   ومستحضرات الغذية 

الطبية المسجلة باسم الشركة للنفس او للغير والتوقيع على إقرارات وعقود البيع والتنازل أمام الشهر العقاري   

وكافة الجهات ولهم منفردين تمثيل الشركة أمام البنوك وفتح الحسابات لديها وغلقها واليداع والسحب منها بدون 

حدود قصوى   والتوقيع على الشيكات وأوراق الدفع الخرى والتوقيع على عقود القرض والرهن والتسهيلت 

الئتمانية وترتيب الحقوق العينية   بكافة أنواعها وكذا حوالت الحق وحوالت الدين  و حق ضمان و كفالة الغير 

بدون حدود قصوى ولهم توكيل  المحامين والمحاسبين وتوكيل الغير او المتنازل إليه في التنازل لنفسه أو للغير  .

وللسيد رئيس مجلس الدارة فقط تمثيل الشركه أمام القضاء

527 - عماد محمد مجاهد يوسف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    23616   وتم ايداعه بتاريخ    2007-03-29 

برقم ايداع   5854 تم التأشير فى تاريخ 29-04-2007  بــ :  

528 - كريستين سمير وليم سعاده  مدير سياحى   المقيد برقم قيد    24254   وتم ايداعه بتاريخ    

03-05-2007 برقم ايداع   8077 تم التأشير فى تاريخ 03-05-2007  بــ :  بدل من السيدة / سماح عز الدين 

ابو كرم

529 - محمود محمد احمد  منصور  مدير فرع   المقيد برقم قيد    302446   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-1997 برقم ايداع   3658 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2007  بــ :  

530 - محمود محمد عبدالحكيم محمود خطاب  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    302446   

وتم ايداعه بتاريخ    27-02-1997 برقم ايداع   3658 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2007  بــ :  تفويض 

السيد/ احمد فتحي عبد الفتاح احمد بطاقة رقم قومي 27612270104298 في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها 

في كل ما يخص المن الصناعي والسلمة والصحة المهنية وذلك طبقا لتعليمات مكاتب السلمة والمن الصناعي.

531 - اسلم  طارق  سيد محمد عبدالمجيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    302446   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-1997 برقم ايداع   3658 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2007  بــ :  

532 - مصطفي  محمود  حمزه  محمود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    302446   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-1997 برقم ايداع   3658 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2007  بــ :  

533 - محمد احمد محمد السيد جوهر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    302446   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-1997 برقم ايداع   3658 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2007  بــ :  

534 - محمد عبدالناصر محمود احمد السقا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    24495   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-2007 برقم ايداع   8898 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2007  بــ :  بدل من السيد / اسامة محسن 

على حسن لوفاته

535 - اسامة محسن على حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    24495   وتم ايداعه بتاريخ    2007-05-14 

برقم ايداع   8898 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2007  بــ :  للوفاه

536 - سامح مراد كامل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    24817   وتم ايداعه بتاريخ    27-05-2007 برقم 

ايداع   9960 تم التأشير فى تاريخ 27-05-2007  بــ :  

537 - عاطف عزمي اسحق عطيه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    24817   وتم ايداعه بتاريخ    

27-05-2007 برقم ايداع   9960 تم التأشير فى تاريخ 27-05-2007  بــ :  

551 - سمير شحاتة حميدو  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9984   وتم ايداعه بتاريخ    25-06-2003 برقم 

ايداع   3071 تم التأشير فى تاريخ 11-07-2007  بــ :  استقالة
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552 - كريم امير زكى السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9984   وتم ايداعه بتاريخ    25-06-2003 برقم 

ايداع   3071 تم التأشير فى تاريخ 11-07-2007  بــ :  أول الطريق الدائري أمام مطلع كوبري ابيس - 

السكندرية- بدل من السيد / مجدي السيد ابراهيم محمد الشباسى

538 - مصطفي محمد عبد المنعم محمد حسين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    24944   

وتم ايداعه بتاريخ    03-06-2007 برقم ايداع   10463 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2007  بــ :  تحديد 

صلحيات التوقيع عن الشركه علي النحو التي:-  للسيد/ مصطفي محمد عبد المنعم رئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب )منفردأ( حق الدارة والتوقيع وتمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة 

وشركات القطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص والفراد بكافة اشكالهم وغيرها بشرط أن تكون العمال 

التى تصدر منه بعنوان الشركة وضمن اغراضها, كما له الحق في شراء السيارات ايا  كان نوعها واستخراج 

رخصها وتجديدها سنويا  ودفع الرسوم والتأمينات وتغيير وتسليم اللوحات المعدنية وكافة اجراءات المرور 

والتوقيع على العقود والوراق الخاصة بذلك امام الشهر العقاري والتوثيق وادارات المرور المختلفة – وله الحق 

في تمثيل الشركة امام السجل التجاري والغرفة التجارية والشهر العقاري والتوثيق والهيئة العامة للستثمار 

والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الجمارك والصادرات والواردات والهيئة العامة للموانئ 

والتوقيع على كافة العقود الخاصة بالشركة بجميع انواعها واشكالها  وله كذلك حق التعامل مع البنوك والمصارف 

من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن غرضها وكذلك له حق التوقيع بإسم الشركة 

على عقود تأسيس الشركات وتعديلتها وفسخها وتصفيتها والندماج في شركات آخري, اما حق التوقيع على عقود 

شراء اصول الشركة سواء عقار او منقول أوعقود القرض أو الرهن أو الحصول على تسهيلت إئتمانية من 

البنوك يكون التوقيع )مجتمعان( للسيد / مصطفي محمد عبد المنعم رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيدة / 

مها محمد عبد المنعم نائب رئيس مجلس الدارة بإسم الشركة ولمصلحتها, وللسيد رئيس مجلس الدارة منفردا  

الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنىة والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وتمثيل الشركة امام القضاء وكافة المحاكم بمختلف انواعها ودرجاتها وله حق 

تعيين المحامين وعزلهم الواحد تلو الخر وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكرعلما بان بيع 

الصول الثابته من خلل الجمعيه العامه .

539 - مها محمد عبد المنعم محمد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24944   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2007 برقم ايداع   10463 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2007  بــ :  

540 - هشام عبد المنعم محمد حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24944   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2007 برقم ايداع   10463 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2007  بــ :  
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541 - عمر اشرف فتحى بيبرس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25248   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-2007 برقم ايداع   11701 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2007  بــ :  تعديل  صلحيات وسلطات 

التوقيع نيابة عن الشركة أمام كافة البنوك والكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية الممنوحة للسادة أعضاء مجلس 

الدارة والواردة بالسجل التجارى لتصبح على النحو التالى : أول : الصلحيات المالية والمصرفية : تفويض السادة 

التى أسماؤهم : 1- السيد / عمر أشرف فتحى بيبرس – بصفتة – رئيس مجلس الدارة 2- السيد / ناجى أنور 

ابوتار القمص – عضو مجلس الدارة المنتدب وذلك ) مجتمعين ( في التوقيع نيابة عن الشركة أمام كافة البنوك 

وذلك على كافة معاملت الشركة مع البنوك ومنها الشيكات والتحويلت البنكية وخطابات الضمان والعتمادات 

المستندية والتسهيلت الئتمانية وعقود القتراض والرهن وكافة المستندات المتعلقة بهذا الشأن لدى كافة البنوك 

ولهم الحق )مجتمعين ( فى تفويض أو توكيل الغير فى كل أو بعض مما ذكر -- ثانيا : الصلحيات والسلطات 

الدارية : تفويض السادة التى أسماؤهم السيد الستاذ  / عمر أشرف فتحى بيبرس – بصفتة – رئيس مجلس 

الدارة أو السيد المهندس/ ماجد البرت إقلديوس ابادير – عضو مجلس الدارة وذلك ) منفردين ( في التى : في 

الحضور وتمثيل الشركة فى علقاتها بالسلطات الحكومية المركزية أو المحلية وبالمؤسسات العامة والخاصة ومع 

أى شخص طبيعى أو معنوى وذلك فى تقديم العروض لكافة العطاءات والمناقصات المطروحة من كافة الجهات 

داخل وخارج جمهورية مصر العربية وإنهاء كافة إجراءات التفاوضات وإبرام التعاقدات الخاصة بجميع أعمال 

العطاءات والمناقصات والعمال المرتبطة بها - كما أن له الحق فى سحب كراسات الشروط الخاصة بالمناقصات 

والعطاءات ولهما الحق فى التوقيع نيابة عن الشركة أو فروعها على جميع العقود الرسمية والعرفية والوراق 

والقرارات والتعهدات والمستندات اللزمة فى هذا الشأن وذلك أمام كافة الجهات الحكومية أو غير الحكومية العامة 

والخاصة وأى جهات أخرى قد يستلزم التوقيع أمامها وتسليم واستلم كافة المستندات المتعلقة بهذا الشأن اتخاذ كافة 

الجراءات اللزمة لتأسيس كافة أنواع شركات الشخاص والموال داخل وخارج جمهورية مصر العربية وإنشاء 

فروع لها وكذلك اتخاذ كافة الجراءات اللزمة نحو تجديد وإغلق تلك الشركات أو الفروع وكذلك الحصول على 

ترخيص مزاولة النشاط لكافة أنواع الشركات وفروعها وفى تسليم واستلم كافة الوراق والمستندات المتعلقة بهذا 

الشأن التوقيع نيابة عن الشركة على عقود شراء السيارات أيا كان نوعها وإستخراج وتجديد رخص السيارات 

ودفع الرسوم والتأمينات وتغيير وتحويل النمر المعدنية وكافة الجراءات المطلوبة أمام إدارات المرور والتوقيع 

على العقود والوراق المتعلقة بهذا الشأن وذلك أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بما فيها مكاتب الشهر 

العقارى والتوثيق وإدارات المرور والتراخيص ومكاتب السجل التجارى وتسليم وإستلم كافة الوراق والمستندات 

وإتخاذ جميع الجراءات المتعلقة بهذا الشأن ,التوقيع نيابة عن الشركة أو فروعها أمام مصلحة الشهر العقارى 

والتوثيق ومكاتبها المختلفة ومصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك المصرية والهيئة العامة للستثمار 

والمناطق الحرة ومصلحة التسجيل التجارى والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر 

للمقاصة واليداع والقيد المركزى وجميع شركات السمسرة في الوراق المالية وشركات أمناء حفظ السهم والهيئة 

القومية للتأمينات الجتماعية ومكاتبها المختلفة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتحاد المصرى لمقاولى 

التشييد والبناء وشركات التأمين والضمان الجتماعي ومؤسسات الخدمات والوكالت والسلطات الحكومية 

والوزارات والمصالح والدارات التى لها إشراف أو علقات عمل من اى نوع كانت مع هذه الشركة أو فروعها 

ووكالة ترقية الستثمارات ودعمها ومتابعتها والمركز الوطنى للتسجيل التجارى ويشمل هذا التوقيع نيابة عن 

الشركة على عقود اليجار الخاصة بالشركة أو فروعها وكذلك سداد كافة الرسوم المستحقة عليها وكذلك التوقيع 

على كافة المستندات المتعلقة بالجراءات اللزمة نحو تجديد أو إغلق تلك الشركات والفروع أمام كافة الجهات 

الخاصة والعامة والحكومية وتوقيع العقود الخاصة بمشتريات الثاث والمفروشات أو التركيبات ومعدات المكاتب 

والمواد الستهلكية والتموينية والعاملين لدى الشركة أو فروعها أو المتعاملين مع أى منهما مهما كان غرض 

التعامل طالما انه يتم بأسم ولحساب الشركة أو فروعها وهذه الوكالة فى حدود ما يقرره مجلس إدارة الشركة ,القيام 

بكافة التصرفات لدى السلطات الجمركية أو السلطات الضريبية أو مؤسسات السكك الحديدية او المؤسسات النقل 

البحرى أو البري بشكل عام أو غرفة التجارة أو السلطات البريدية فيما يختص بالنقل أو التخليص أو تسليم 

البضائع أو الضمانات أو الصناديق أو الشياء أو الرسائل بما فى ذلك المسجل منها او المؤمن عليه , القيام بكافة 

التصرفات التي تضمن سير العمال للشركة أو فروعها وفق الخطط والبرامج المرسومة وكذلك كافة الجراءات 

Page 1024 of 1644 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

أو المهام التي يكلف بها بشكل خطي ومستقل من قبل مجلس إدارة الشركة وخاصة تمثيل الشركة أو فروعها في 

التوقيع على العقود والتعهدات والضمانات وعلى جميع ما يرتبط بنشاط وأعمال الشركة أو فروعها داخل وخارج 

جمهورية مصر العربية , للمفوضين الحق )منفردين ( في توكيل او تفويض الغير فى كل أو بعض مما ذكر - 

تجديد مدة عضوية السادة / رئيس واعضاء  مجلس ادارة الشركة لمدة ثلث سنوات قادمه - التوقيع مع من يراهم 

بالصيغ المناسبة سواء بالتعديل او اللغاء او النهاء على صكوك التحكيم وذلك التمثيل امام القضاء لرئيس مجلس 

الدارة فقط

542 - وليد إبراهيم عبدالسلم محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25248   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-2007 برقم ايداع   11701 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2007  بــ :  ) غير متفرغ ( ممثل عن شركة 

أوراسكوم للنشاءات )ش.م.م(

543 - ماجد البرت اقلديوس ابادير  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25248   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-2007 برقم ايداع   11701 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2007  بــ :  

544 - محمد احمد حسين العارف برعى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25248   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-2007 برقم ايداع   11701 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2007  بــ :  خروج من الشركة

545 - حمادة محمد كمال الدين احمد ابو العينين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    25573   

وتم ايداعه بتاريخ    04-07-2007 برقم ايداع   13107 تم التأشير فى تاريخ 04-07-2007  بــ :  تجديد مدة 

مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات اخري بنفس التشكيل وبنفس الصلحيات لرئيس مجلس الدارة الدكتور حمادة 

محمد كمال الدين احمد ابو العنين

546 - رضا محمد فكرى بركات  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9984   وتم ايداعه بتاريخ    2003-06-25 

برقم ايداع   3071 تم التأشير فى تاريخ 11-07-2007  بــ :  بلبيس الكائن بالعنوان اول طريق العاشر بلبيس 

– عزبة السلم  الشرقية

547 - محمد محمود محمد محمود عيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9984   وتم ايداعه بتاريخ    

25-06-2003 برقم ايداع   3071 تم التأشير فى تاريخ 11-07-2007  بــ :  - العامريه الكائن بالعنوان – 

طريق القاهره السكندريه الصحراوي ناصيه  قسم العامرية - السكندريه

548 - حسين  محمد  على  الدين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    9984   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-06-2003 برقم ايداع   3071 تم التأشير فى تاريخ 11-07-2007  بــ :  إعاده تجديد مده مجلس 

إداره الشركه بذات العضاء  و ذات التشكيل و ذات الصلحيات  - اتفق المساهمين على الغاء كافة التفويضات و 

الصلحيات الممنوحه للسيد / سمير شحاته حميدو والخاصه بالتعامل مع البنوك والمتمثله في الحق في استلم 

وصرف وايداع الشيكات الصادره لصالح الشركه لدي جميع البنوك والشركات في جميع انحاء جمهوريه مصر 

العربيه والحق في استلم وايداع جميع المبالغ النقديه في حساب الشركه لدي جميع البنوك والشركات في جميع 

انحاء جمهوريه مصر العربيه .

549 - مجدي السيد ابراهيم محمد الشباسى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    9984   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-06-2003 برقم ايداع   3071 تم التأشير فى تاريخ 11-07-2007  بــ :  استقالة واستقالتة من 

ادارة فرع-  الدائري الكائن بالعنوان أول الطريق الدائري أمام مطلع كوبري ابيس

550 - هانى على حسن فاق  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9984   وتم ايداعه بتاريخ    25-06-2003 برقم 

ايداع   3071 تم التأشير فى تاريخ 11-07-2007  بــ :  استقالة الشركة بالعنوان طريق اسكندرية الصحراوى 

ناصية قسم العامرية بدل من السيد / محمد حمدى محمد محمد على الدين
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555 - ياسر عبد العزيز عبد السلم ابو قورة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25830   وتم ايداعه بتاريخ    

18-07-2007 برقم ايداع   14217 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2007  بــ :  إنتداب عضو مجلس الدارة 

السيد / ياسر عبد العزيز عبد السلم ابو قوره فى التعامل مع كافة الجهات كمصلحة الشهر العقارى والغرفة 

التجاريه والهيئه العامه للستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه والجهات ذات العلقة وغير ذلك من 

الوزارات والمصالح والدارات الحكوميه وغير الحكوميه وكذلك توكيله فى شراء الراضى بإسم الشركه العربيه 

لصناعة مواد البناء الحديث سافيتو مصر وتسجيلها فى الشهر العقارى وتوكيله فى الحصول على رخص البناء 

ورخص السكان والتعامل مع وزارة الكهرباء وشركات الكهرباء ووزارة التصالت والشركه المصريه 

للتصالت وجميع الخدمات اللزمه بإسم الشركه والتعاقد مع المكاتب الهندسيه المتخصصه وإستلم المخططات 

والوثائق والتعامل مع الهيئه العامه للتنميه الصناعيه فى تخصيص وحجز الراضى الصناعيه وأراضى المخازن 

وكافة أنواع الراضى وإنهاء كافة الجراءات المتعلقه بذلك مع جميع الجهات الحكوميه والداريه وهيئة 

المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنميه مدينة برج العرب الجديده وجهاز تنمية مدينة السادات وجهاز تنمية 

مدينة العاشر من رمضان وجميع أجهزة المدن القائمه والجديده والتوقيع على عقود الشراء البتدائيه للراضي 

والعقارات مع كافة الجهات والتوقيع على عقود شراء هذه الراضى والعقارات أمام موثق الشهر العقارى والتعامل 

والتوقيع أمام إدارة الستثمار بمحافظة أسيوط وجميع الجهزة بمحافظة أسيوط ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة 

الدولة لشئون البيئة وغرفة إتحاد الصناعات المصرية ومأموريات الشهر العقاري والتوثيق والتأمينات الجتماعية 

والغرف التجارية والمياه والكهرباء والغاز الطبيعي والصرف الصحي والدفاع المدني والتعاقد معها وكافة الجهات 

الحكومية والغير الحكومية وتقديم الطلبات والوراق والمستندات والقرارات والتوقيع عليها وسداد المبالغ 

وإستردادها سواء كان نقدا  أو بشيكات بنكية والتوقيع على الشيكات وتسليم الشيكات وإستردادها من جميع الجهات 

الحكوميه والغير حكوميه وإصدار تسليم وإستلم خطابات الضمان وإلغاؤها وإستلم قيمتها سواء كان نقدا  أو 

بشيكات بنكية والتوقيع على محاضر الستلم وإستخراج رخص التشغيل والتعاقد عليها وتعديلها وتجديدها 

وإستلمها وفى صرف الشيكات الصادره من الغير بإسم الشركه وتفويض الغير فى ذلك وفى التوقيع على عقود 

التأجير التمويلى والتشغيلى وتفويض الغير فى ذلك وله الحق فى تفويض وتوكيل الغير فى كل أو بعض ما سبق

556 - احمد  عز الدين  تيجاني  علي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25911   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2007 برقم ايداع   14437 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2007  بــ :  اما يخص صلحيات رئيس 

مجلس الدارة السيد / أحمد عز الدين تيجانى على 27 /1 2/1980 له حق تعيين العاملين وتحديد مرتباتهم 

والتوقيع على معاملت الشركة والتعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية والغير 

حكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام وقطاع العمال الخاص بكافة اشكالهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها ولصالحها وله الحق فى ابرام عقود الشراء  والمشاركات والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت  

الشركة بالنقد والجل .   وصلحيات السيدة / ندا محمود مصطفى عبد الرحمن  15 /08 /1988العضو المنتدب 

لها منفردة حق التوقيع على معاملت الشركة والتعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية 

والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام وقطاع العمال الخاص بكافة اشكالهم وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن اغراضها ولصالحها ولها الحق فى ابرام العقود والمشاركات والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت  

الشركة بالنقد والجل والتوقيع امام الشهر العقارى على كافة العقود ولها حق التوقيع على عقود البيع والرهن 

والتنازل للنفس او للغير وكافة التصرفات على ان تكون باسم الشركة وضمن اغراضها كما له توكيل او تفويض 

الغير فى كل او بعض مما ذكر.  كما لها منفردة التعامل أمام جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح 

حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع البنوك 

والمصارف والفراج عن رأس المال وكذلك التوقيع على عقود البيع والشراء البتدائية والنهائية سواء بالبيع أو 

الشراء أو التنازل عن ممتلكات الشركة من السيارات والوراق المالية وحصص المشاركة وكذلك الدخول فى 

الشركات كمساهمين او مؤسسين او شركاء أو الشتراك في المؤسسات وذلك أمام جميع الجهات الحكومية والغير 

حكومية وخصوصا  الشهر العقاري وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض مما ذكر وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها ولصالحها
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557 - نهال محمود مصطفى عبد الرحمن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25911   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2007 برقم ايداع   14437 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2007  بــ :  

558 - اميرة عبدالمنعم سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25911   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2007 برقم ايداع   14437 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2007  بــ :  

577 - محمود حسن كامل راتب  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    27008   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-09-2007 برقم ايداع   18252 تم التأشير فى تاريخ 04-09-2007  بــ :  ممثل عن شركة سما 

سيناء للستثمار - تمثيل الشركة أمام القضاء ولدى الغير .  وله منفردا  حق  إدارة الشركة والتعامل بإسمها والتوقيع 

عنها أمام جميع الجهات الحكوميـة والرسمية ومجلس الوزراء وكافة الوزارات وخاصة  وزارة الدفـاع ووزارة 

الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى ووزارة السكان والمرافق 

والمجتمعات العمرانية ووزارة البيئة ووزارة الثار, وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة أجهزة المدن التابعة 

لها وخاصة  جهاز مدينة القاهرة الجديدة وجهاز مدينة السادس من أكتوبر وجهاز تنمية مدينة بدر وجهاز 

إسـتخدامات أراضى الدولة التابـع لرئاسة مجلس الوزراء والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية 

والهيئة القومية للجودة والعتماد ومديريات وإدارات التربية والتعليم وهيئة البنية التعليمية وصندوق دعم وتمـويل 

المشروعات التعليمية وكافة مكاتب العتماد فيما يخص إستصدار التراخيص.                                                         

والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص وجميع الجهزة التنفيذية التابعة للدولة والهيئة العامة للستثمار 

والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة التسجيل 

التجارى ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق ومصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك والهيئة القومية 

للتأمينات الجتماعيـة والتحـاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وبورصتى القاهرة والسكندرية وشركة مصر 

للمقاصة واليداع والقيد المركزى وإدارات المرور وبيع وشراء وترخيص السيارات وتجديد تراخيصها وتسـجيل 

السماء والعلمات التجارية وإدخال كافة أنواع المرافق والتراخيص. ولسيادته منفردا  حق..   التوقيع عن الشركة 

ورهن وشراء وبيع السهم والوراق المالية للغير وقبض الثمن وتحصيل وصرف كوبونات السهم والوراق 

المالية بأنواعها والتوقيع على كافة الوامر والعقود والنماذج اللزمة لذلك وجميع التعاملت ببورصة الوراق 

المالية.   وحق التوقيع عن الشركة فى جميع التعاملت المالية والبنكيـة والسحب واليداع من البنوك والمصارف 

بدون حدود مالية قصوى وفتح وإلغاء العتمادات المستندية وخطابات الضمان وكافة التسهيلت البنكية وكافة 

أنواع الحسابات البنكية وإبرام وتوقيع عقود الضمان والكفالت للنفس والغير وكافة الضمانات المرتبطة بها أمام 

البنوك والمصارف والمؤسسات المالية وكافة الجهات وإستثمار الموال المودعة لدى البنوك والتوقيع على عقود 

القرض والرهن وإجراء كافة التعاملت البنكية والمصرفية على وجه العموم.  إدارة وإستغلل وتأجير وإستئجار 

وشراء وبيع ورهن الراضى والعقارات والمنقولت والبضائع وكافة أصول الشركة والتصرف فيها وجميع أنواع 

التصرفات الناقلة للملكية. وإبرام وتوقيع وإلغاء وتنفيذ عقود المعاوضة وعقود التأجير التمويلى والتأجير التشغيلى 

وجميع العقـود الصادرة بإسم ولصالح الشركة والتى تتعلق بنشـاط الشـركة )وذلك بعد الحصـول على موافقـة 

الجمعية العامة أو مجلس الدارة ـ بحسب الحوال(,   والتوقيع على عقود تأسيس الشركات التى قد تشارك فيها 

الشركة أمام كافة الجهات وخاصة أمام الشهر العقارى والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة 

للرقابة المالية وتوكيل المحاميـن ولسيادته تفويض أو توكيل الغير فى بعض أو كل مما ذكر.

578 - سعيد عبد ا عبد العال  مدير فرع   المقيد برقم قيد    27462   وتم ايداعه بتاريخ    2007-09-26 

برقم ايداع   19967 تم التأشير فى تاريخ 26-09-2007  بــ :  للفروع

579 - اليخاندرو لوبيز ميليا  Alejandro Lopez Melia  مدير   المقيد برقم قيد    27462   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-09-2007 برقم ايداع   19967 تم التأشير فى تاريخ 26-09-2007  بــ :  

580 - جايسون رفيق القزح  Jason Rafic El Kozah  مدير   المقيد برقم قيد    27462   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-09-2007 برقم ايداع   19967 تم التأشير فى تاريخ 26-09-2007  بــ :  استقاله
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581 - بيتر مارك هشلر peter  mark hachler  مدير   المقيد برقم قيد    27462   وتم ايداعه بتاريخ    

26-09-2007 برقم ايداع   19967 تم التأشير فى تاريخ 26-09-2007  بــ :  يجوز لى أثنين مجتمعين من 

الفراد التالى ذكرهم: السيد/ إيفان كوروتكوفIvan Korotkov )من غير المديرين( والسيدة/  دويغو  مزيين 

Peter Mark  من غير المديرين(   والسيد/ بيتر مارك هشلر( Duygo  Müzeyyen  Gunel  جونيل

H?chler )مدير( والسيد/ أليخاندرو لوبيز ميليا Alejandro Lopez Melia )مدير( والسيد/ جياني فريدريك 

كونتيGianni Frederic Conti )من غير المديرين( والسيد/ )محمد سليم( ماجد سليم البوسطه )من غير 

المديرين( والسيد/ جايسون قزح Jason Kozah ) من غير المديرين( الحق في التوقيع نيابة عن الشركة في 

كافة المسائل الدارية والمالية والمصرفية والقضائية والقانونية والخاصة بالموارد البشرية وأية أمور أخرى بما في 

ذلك على سبيل المثال ل الحصر, الصلحيات التالية:  1. التوقيع على كافة المور المالية والمصرفية بما في ذلك 

على سبيل المثال ل الحصر أي مستندات أو التزامات مالية وفتح حسابات وائتمانات بنكية وسحب وإيداع وتوقيع 

الشيكات أمام البنوك وطلب الحصول على كافة أنواع التسهيلت البنكية وتظهير الشيكات والسندات والوراق 

التجارية الخرى القابلة للتداول من أجل إيداعها في حسابات الشركة لدى البنوك والقوائم المالية والشئون 

الضريبية الخرى.  2. التوقيع وقبول وتظهير كافة أنواع السندات التجارية والذنية الكمبيالت وطلب وإصدار 

والحصول على خطابات الضمان البنكية وسداد المبالغ المستحقة على الشركة والمرتبطة بنطاق أعمالها وذلك بكافة 

وسائل الدفع ودون حد أقصى.  3. توقيع وإنهاء وتعديل والتنازل عن كافة أنواع اتفاقيات التوريد وعقود البيع 

والشراء وعقود اليجار وعقود الرهن وعقود التأمين وكافة أنواع تصاريح وتجديدات متاجر البيع بالتجزئة.  4. 

توقيع وإنهاء وتعديل والتنازل عن كافة التفاقات التي ترغب الشركة في إبرامها فيما يتعلق بالتجارة اللكترونية, 

بما في ذلك اتفاقيات البيع والشراء اللكتروني, وأي أنواع مماثلة من التفاقيات التي تطلب الشركة إبرامها كجزء 

من تجارتها اللكترونية.  5. توقيع وإنهاء وتعديل والتنازل عن كافة أنواع اتفاقيات التسويق والعلن والدعايا 

والعلمات التجارية وأي اتفاقيات بحث واستقصاء تتعلق بالنشطة المذكورة أعله والتي سيتم إبرامها بين الشركة 

وأي طرف آخر. وكذا كافة المستندات المتعلقة بالنشطة المذكورة أعله بما في ذلك على سبيل المثال ل الحصر 

الحملت والموافقات والشروط والحكام وخطابات التفويض التي سيتم تنفيذها نيابة عن الشركة.  6. توقيع وإنهاء 

وتعديل والتنازل عن كافة اتفاقيات تكنولوجيا المعلومات بما في ذلك على سبيل المثال ل الحصر اتفاقيات شراء 

أجهزة وبرامج تكنولوجيا المعلومات واتفاقيات النظمة وخدمات تكنولوجيا المعلومات واتفاقيات مستوى الخدمة؛ 

وكافة المستندات المتعلقة بنوع الخدمات والتفاقيات المذكورة أعله.  7. توقيع وإنهاء وتعديل والتنازل عن كافة 

اتفاقيات سلسلة التوريد بما في ذلك على سبيل المثال ل الحصر التفاقيات اللوجستية واتفاقيات التخزين واتفاقيات 

النقل واتفاقيات الشحن واتفاقيات مستوى الخدمة الخاصة بالتفاقات السابق ذكرها؛ وكافة المستندات المتعلقة بنوع 

الخدمات والتفاقيات المذكورة أعله بما في ذلك على سبيل المثال ل الحصر خطابات التفويض/الترخيص 

للشحنات وسندات الشحن والفراج عن الشحنات.  8. توقيع وإنهاء وتعديل والتنازل عن كافة المستندات المتعلقة 

بتعيين وفصل الموظفين وتحديد أجورهم وبدلتهم وشهادات الرواتب والمكافآت وإصدار خطابات النذار 

والخطارات ووضع قواعد الشركة وسياساتها وكذا كافة أنواع اتفاقيات الموارد البشرية التي سيتم إبرامها بين 

الشركة والغير, بما في ذلك التوظيف والقوى العاملة والتدريب واتفاقيات المواد التعليمية والوثائقية وكافة الشيكات 

المتعلقة بالرواتب والمكافآت والعلوات ومكافآت نهاية الخدمة وتمثيل الشركة أمام مكاتب التأمينات الجتماعية 

ومكاتب العمل.  9. تمثيل الشركة أمام كافة المحاكم أو هيئات التحكيم كمدعى عليها أو مدعية أو النضمام او 

التدخل في الدعاوى القضائية والحق في إجراء او إيقاع الحجز وإنشاء الرهون والتأمينات العينية والشخصية.  

10. إجراء التنازلت والموافقة على إجراء الصلح والبراء وتقرير النسحاب أو عدم الستمرار والموافقة على 

إجراء التحكيم وإجراء الحوالة وقبولها.  11. تعيين وعزل المحامين مع الحق بالقرار والصلح والتنازل والتحكيم 

وقبول اليمين وتوجيهها وردها وترك الخصومة ورفع الحجز واتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير ورد الخبراء واتخاذ 

كافة التدابير القانونية اللزمة لحماية مصالح الشركة كمدعية أو مدعى عليها أو خلف ذلك.  12. توقيع عقود 

التأمين وقبض المبالغ المستحقة للشركة وإيداعها في حساباتها لدى البنوك.  13. فتح وغلق الحسابات البنكية 

وطلب الحصول على كافة أنواع التسهيلت البنكية واستخدامها متضمنة على سبيل المثال السحب على المكشوف 

وفتح الحسابات الجارية والقروض )لقاء تقديم ضمانات أو دونها( وتوقيع كافة العقود والمستندات البنكية.  14. 
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إصدار الشيكات على حساب الشركة لدى البنوك وإجراء التحويلت والتعامل على حسابات الشركة البنكية بكافة 

الطرق المعتمدة بنكيا  كالسحب واليداع والتحويل وتسديد المبالغ نقدا وبأية وسيلة دفع أخرى.  15. القيام بكافة 

أعمال الدارة دون تحديد وتوقيع كل ما يلزم لذلك من مستندات وتوكيلت وتعهدات دون تحديد.  يحق لي من 

الثنين الموقعين المذكورين أعله تفويض جزء أو كل صلحياتهم لي شخص أخر.  كما يحق لكل من 

المجموعات التالية من الموقعين ممارسة الصلحيات المحددة على النحو التالي:  1. يجوز لكل من السيد/ احمد 

محمود مصطفى محمود )من غير المديرين( أو السيد/ كريم رأفت مصطفى اسماعيل )من غير المديرين( التوقيع 

مجتمع ا مع أي من السيد/ جايسون قزح Jason Kozah )من غير المديرين( أو السيدة/  دويغو  مزيين جونيل  

Duygo Müzeyyen  Gunel )من غير المديرين( أو السيد/ إيفان كوروتكوف Ivan Korotkov )من غير 

المديرين( أو السيد/ جياني فريدريك كونتيGianni Frederic Conti )من غير المديرين( أو السيد/ )محمد 

سليم( ماجد سليم البوسطه )من غير المديرين( أو السيد/ بيتر مارك هشلر Peter Mark H?chler )مدير(  أو 

السيد/ أليخاندرو لوبيز ميليا Alejandro Lopez Melia )مدير( التوقيع على كافة المور المالية والمصرفية 

بما في ذلك على سبيل المثال ل الحصر أي مستندات أو التزامات مالية وفتح حسابات وائتمانات بنكية وسحب 

وإيداع وتوقيع الشيكات أمام البنوك والقوائم المالية والشئون الضريبية أخرى )المجموعة أ(.   2. يجوز للسيد/ 

اوليفر دومينيك جان اكوافيفاMr. Olivier Dominique Jean Acquaviva )من غير المديرين( مجتمعا مع 

Duygo    من غير المديرين( أو السيدة/  دويغو  مزيين جونيل ( Jason Kozah أي من السيد/ جايسون قزح

Müzeyyen  Gunel )من غير المديرين(  أو السيد/ إيفان كوروتكوف Ivan Korotkov )من غير المديرين( 

أو السيد/ جياني فريدريك كونتيGianni Frederic Conti )من غير المديرين( أو السيد/ )محمد سليم( ماجد 

سليم البوسطه )من غير المديرين( أو السيد/ بيتر مارك هشلر Peter Mark H?chler )مدير(  أو السيد/ 

أليخاندرو لوبيز ميليا Alejandro Lopez Melia )مدير( في توقيع وإنهاء وتعديل والتنازل عن كافة أنواع 

اتفاقيات التوريد وعقود البيع والشراء وعقود اليجار وكافة أنواع تصاريح وتجديدات متاجر البيع بالتجزئة )

المجموعة ب(.  3. يجوز السيد/ جايسون قزح Jason Kozah )من غير المديرين( مجتمعا مع أي من السيد/ 

Duygo    من غير المديرين( أو السيدة/  دويغو  مزيين جونيل( Ivan Korotkov إيفان كوروتكوف

Müzeyyen  Gunel )من غير المديرين(  أو السيد/ جياني فريدريك كونتيGianni Frederic Conti )من 

Peter  غير المديرين( أو السيد/ )محمد سليم( ماجد سليم البوسطه )من غير المديرين( أو السيد/ بيتر مارك هشلر

Mark H?chler )مدير( أو السيد/ أليخاندرو لوبيز ميليا Alejandro Lopez Melia  )مدير( في توقيع 

وإنهاء وتعديل والتنازل عن كافة التفاقات التي ترغب الشركة في إبرامها فيما يتعلق بالتجارة اللكترونية, بما في 

ذلك اتفاقيات البيع والشراء اللكتروني, وأي أنواع مماثلة من التفاقيات التي تطلب الشركة إبرامها كجزء من 

( Vicki Marie Fitzsimons 4. يجوز للسيدة/ فيكي ماري فيتزسيمونز  .)تجارتها اللكترونية )المجموعة ج

من غير المديرين( مجتمعة مع السيد/ جايسون قزح Jason Kozah )من غير المديرين( أو السيد/ إيفان 

Duygo    من غير المديرين(  أو السيدة/  دويغو  مزيين جونيل( Mr. Ivan Korotkov كوروتكوف

Mr. Gianni Frederic  من غير المديرين( أو السيد/ جياني فريدريك كونتي( Müzeyyen  Gunel

Mr. )Mohammad Saleem( ماجد سليم البوسطه )من غير المديرين( أو السيد/ )محمد سليم( Conti

( Peter Mark H?chler أو السيد/ بيتر مارك هشلر )من غير المديرين(  Majid Saleem El-Bosta

مدير( أو السيد/ أليخاندرو لوبيز ميليا Mr. Alejandro Lopez Melia )مدير( فى توقيع وإنهاء وتعديل 

والتنازل عن كافة أنواع التفاقيات التسويق والعلن والدعاية والعلمات التجارية وأي اتفاقيات بحث واستقصاء 

تتعلق بالنشطة المذكورة أعله والتي سيتم إبرامها بين الشركة وأي طرف آخر. أيض ا جميع المستندات المتعلقة 

بالنشطة المذكورة أعله بما في ذلك على سبيل المثال ل الحصر الحملت والموافقات والشروط والحكام 

Mr. وخطابات التفويض التي سيتم تنفيذها نيابة عن الشركة )المجموعة د(.  5. يجوز للسيد/ فؤاد الغزال

Fouad El Ghzal  )من غير المديرين( مجتمع ا مع السيد/ جايسون قزح Jason Kozah )من غير 

المديرين( أو السيدة/  دويغو  مزيين جونيل  Duygo  Müzeyyen  Gunel )من غير المديرين(  أو السيد/ 

Mr. Gianni  من غير المديرين( أو السيد/ جياني فريدريك كونتي( Mr. Ivan Korotkov إيفان كوروتكوف

Mr. )Mohammad  من غير المديرين( أو السيد/ )محمد سليم( ماجد سليم البوسطه( Frederic Conti
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Peter Mark  من غير المديرين( أو السيد/ بيتر مارك هشلر( Saleem( Majid Saleem El-Bosta

H?chler )مدير(  أو السيد/ أليخاندرو لوبيز ميليا Mr. Alejandro Lopez Melia )مدير( فى توقيع وإنهاء 

وتعديل والتنازل عن كافة اتفاقيات تكنولوجيا المعلومات بما في ذلك على سبيل المثال ل الحصر اتفاقيات شراء 

أجهزة وبرامج تكنولوجيا المعلومات واتفاقيات النظمة وخدمات تكنولوجيا المعلومات واتفاقيات مستوى الخدمة؛ 

وجميع المستندات المتعلقة بنوع الخدمات والتفاقيات المذكورة أعله )المجموعة ه(  6. يجوز السيد/ جايسون قزح 

Duygo  Müzeyyen    من غير المديرين( مجتمع ا مع  السيدة/  دويغو  مزيين جونيل( Jason Kozah

Gunel )من غير المديرين( أو السيد/ إيفان كوروتكوف Mr. Ivan Korotkov )من غير المديرين( أو السيد/ 

جياني فريدريك كونتي Mr. Gianni Frederic Conti )من غير المديرين( أو السيد/ )محمد سليم( ماجد سليم 

البوسطه Mohammad Saleem( Majid Saleem El-Bosta( .Mr )من غير المديرين( أو السيد/ بيتر 

Mr. Alejandro Lopez  مدير(  أو السيد/ أليخاندرو لوبيز ميليا( Peter Mark H?chler مارك هشلر

Melia )مدير( فى توقيع وإنهاء وتعديل والتنازل عن كافة اتفاقيات سلسلة التوريد بما في ذلك على سبيل المثال ل 

الحصر التفاقيات اللوجستية واتفاقيات التخزين واتفاقيات النقل واتفاقيات الشحن واتفاقيات مستوى الخدمة 

الخاصة بالتفاقات السابق ذكرها؛ وجميع المستندات المتعلقة بنوع الخدمات والتفاقيات المذكورة أعله بما في ذلك 

على سبيل المثال ل الحصر خطابات التفويض/الترخيص للشحنات وسندات الشحن والفراج عن الشحنات )

( Ms. Cecilia Goncalves Nabais 7. يجوز لكل من السيدة/ سيسيليا جونكالفيس نابيس  .)المجموعة و

 Mr. Ramadan Saber Ahmad Ramadan من غير المديرين( أو السيد/ رمضان صابر احمد رمضان

)من غير المديرين( مجتمع ا مع السيد/ جايسون قزح Jason Kozah )من غير المديرين(  أو السيدة/  دويغو  

Mr. Ivan  من غير المديرين( أو السيد/ إيفان كوروتكوف( Duygo  Müzeyyen  Gunel  مزيين جونيل

Korotkov )من غير المديرين( أو السيد/ جياني فريدريك كونتي Mr. Gianni Frederic Conti )من غير 

Mr. )Mohammad Saleem( Majid Saleem  ماجد سليم البوسطه )المديرين( أو السيد/ )محمد سليم

El-Bosta )من غير المديرين( أو السيد/ بيتر مارك هشلر Peter Mark H?chler )مدير( أو السيد/ 

أليخاندرو لوبيز ميليا Mr. Alejandro Lopez Melia )مدير( في توقيع وإنهاء وتعديل والتنازل عن كافة 

المستندات المتعلقة بتعيين وفصل الموظفين وتحديد أجورهم وبدلتهم وشهادات الرواتب والمكافآت وإصدار 

خطابات النذار والخطارات ووضع قواعد الشركة وسياساتها. وكذا جميع أنواع اتفاقيات الموارد البشرية التي 

سيتم إبرامها بين الشركة والغير, بما في ذلك التوظيف والقوى العاملة والتدريب واتفاقيات المواد التعليمية 

والوثائقية وجميع الشيكات المتعلقة بالرواتب والمكافآت والعلوات ومكافآت نهاية الخدمة وتمثيل الشركة أمام 

مكاتب التأمينات الجتماعية ومكاتب العمل )المجموعة ز(.  يجوز لى اثنين من الموقعين المذكورين أعله فى 

مجموعات التوقيعات السابقة تفويض جزء أو كل صلحياتهم لى شخص اخر.

582 - يوسف ناصيف يوسف سمعان  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    27842   وتم 

ايداعه بتاريخ    18-10-2007 برقم ايداع   21220 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2007  بــ :  تجديد مدة 

مجلس الدارة بنفس التشكيل ونفس الصلحيات المخولة لة بالسجل التجارى

583 - طارق ناصيف يوسف سمعان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27842   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2007 برقم ايداع   21220 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2007  بــ :  

584 - ياسمين الدالي سمعان YASMIN EL DALI SEMAAN  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    

27842   وتم ايداعه بتاريخ    18-10-2007 برقم ايداع   21220 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2007  بــ :  

585 - سوندر فاسونديفا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    40309   وتم ايداعه بتاريخ    2002-09-25 

برقم ايداع   3547 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2007  بــ :  ممثل  عن شركة سانمار اوفرسيز انفسمنتس ايه 

جي - تعديل السم ليصبح سوندر فاسوديفا راو

586 - بالجى أنا رانجانثان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    40309   وتم ايداعه بتاريخ    

25-09-2002 برقم ايداع   3547 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2007  بــ :  ممثلعن شركة سانمار اوفرسيز 

انفستمنتس ايه جى
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587 - ساثيا نارايانا راو كولورو  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    40309   وتم ايداعه بتاريخ    

25-09-2002 برقم ايداع   3547 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2007  بــ :  ممثل  عن شركة سانمار اوفرسيز 

انفسمنتس ايه جي

588 - ماد هور كومار  Madhur Kumar  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    40309   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-09-2002 برقم ايداع   3547 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2007  بــ :  ممثلعن بنك اوف 

Bank Of Baroda بارودا

589 - عمر  صلح الدين حسن بسيونى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    40309   وتم ايداعه بتاريخ    

25-09-2002 برقم ايداع   3547 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2007  بــ :  غير متفرغ ممثل  عن شركة 

سانمار اوفرسيز انفسمنتس ايه جي.

599 - جايسون رفيق القزح  Jason Rafic El Kozah  مدير   المقيد برقم قيد    28023   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-10-2007 برقم ايداع   21779 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2007  بــ :  استقالة

600 - اليخاندرو لوبيز ميليا  Alejandro Lopez Melia  مدير   المقيد برقم قيد    28023   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-10-2007 برقم ايداع   21779 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2007  بــ :  
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601 - بيتر مارك هشلر peter  mark hachler  مدير   المقيد برقم قيد    28023   وتم ايداعه بتاريخ    

25-10-2007 برقم ايداع   21779 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2007  بــ :  - يباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة . تعديل صلحيات التوقيع تصبح كالتالي : يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم في هذا 

الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو 

Ivanلئحته التنفيذية للجمعية العامة . يجوز لى أثنين مجتمعين من الفراد التالى ذكرهم: السيد/ إيفان كوروتكوف

Korotkov   )من غير المديرين( و السيدة/  دويغو مزيين جونيل  Duygo  Müzeyyen  Gunel )من غير 

المديرين(  والسيد/ بيتر مارك هشلر Peter Mark Hachler )مدير( والسيد/ أليخاندرو لوبيز ميليا 

Alejandro Lopez Melia )مدير( والسيد/ جياني فريدريك كونتيGianni Frederic Conti  )من غير 

  Jason Kozah المديرين( والسيد/ )محمد سليم( ماجد سليم البوسطه )من غير المديرين( والسيد/ جايسون قزح

)من غير المديرين( الحق في التوقيع نيابة عن الشركة في كافة المسائل الدارية والمالية والمصرفية والقضائية 

والقانونية والخاصة بالموارد البشرية وأية أمور أخرى بما في ذلك على سبيل المثال ل الحصر, الصلحيات 

التالية  1. التوقيع على كافة المور المالية والمصرفية بما في ذلك على سبيل المثال ل الحصر أي مستندات أو 

التزامات مالية وفتح حسابات وائتمانات بنكية وسحب وإيداع وتوقيع الشيكات أمام البنوك وطلب الحصول على 

كافة أنواع التسهيلت البنكية وتظهير الشيكات والسندات والوراق التجارية الخرى القابلة للتداول من أجل 

إيداعها في حسابات الشركة لدى البنوك والقوائم المالية والشئون الضريبية أخرى . 2. التوقيع وقبول وتظهير كافة 

أنواع السندات التجارية والذنية الكمبيالت وطلب وإصدار والحصول على خطابات الضمان البنكية وسداد المبالغ 

المستحقة على الشركة والمرتبطة بنطاق أعمالها وذلك بكافة وسائل الدفع ودون حد أقصى . 3. توقيع وإنهاء 

وتعديل والتنازل عن كافة أنواع اتفاقيات التوريد وعقود البيع والشراء وعقود اليجار وعقود الرهن وعقود التأمين 

وكافة أنواع تصاريح وتجديدات متاجر البيع بالتجزئة . 4. توقيع وإنهاء وتعديل والتنازل عن كافة التفاقات التي 

ترغب الشركة في إبرامها فيما يتعلق بالتجارة اللكترونية, بما في ذلك اتفاقيات البيع والشراء اللكتروني, وأي 

أنواع مماثلة من التفاقيات التي تطلب الشركة إبرامها كجزء من تجارتها اللكترونية. 5. توقيع وإنهاء وتعديل 

والتنازل عن كافة أنواع اتفاقيات التسويق والعلن والدعاية والعلمات التجارية وأي اتفاقيات بحث واستقصاء 

تتعلق بالنشطة المذكورة أعله والتي سيتم إبرامها بين الشركة وأي طرف آخر. وكذا كافة المستندات المتعلقة 

بالنشطة المذكورة أعله بما في ذلك على سبيل المثال ل الحصر الحملت والموافقات والشروط والحكام 

وخطابات التفويض التي سيتم تنفيذها نيابة عن الشركة. 6. توقيع وإنهاء وتعديل والتنازل عن كافة اتفاقيات 

تكنولوجيا المعلومات بما في ذلك على سبيل المثال ل الحصر اتفاقيات شراء أجهزة وبرامج تكنولوجيا المعلومات 

واتفاقيات النظمة وخدمات تكنولوجيا المعلومات واتفاقيات مستوى الخدمة؛ وكافة المستندات المتعلقة بنوع 

الخدمات والتفاقيات المذكورة أعله . 7. توقيع وإنهاء وتعديل والتنازل عن كافة اتفاقيات سلسلة التوريد بما في 

ذلك على سبيل المثال ل الحصر التفاقيات اللوجستية واتفاقيات التخزين واتفاقيات النقل واتفاقيات الشحن 

واتفاقيات مستوى الخدمة الخاصة بالتفاقات السابق ذكرها؛ وكافة المستندات المتعلقة بنوع الخدمات والتفاقيات 

المذكورة أعله بما في ذلك على سبيل المثال ل الحصر خطابات التفويض/الترخيص للشحنات وسندات الشحن 

والفراج عن الشحنات. 8. توقيع وإنهاء وتعديل والتنازل عن كافة المستندات المتعلقة بتعيين وفصل الموظفين 

وتحديد أجورهم وبدلتهم وشهادات الرواتب والمكافآت وإصدار خطابات النذار والخطارات ووضع قواعد 

الشركة وسياساتها. وكذا كافة أنواع اتفاقيات الموارد البشرية التي سيتم إبرامها بين الشركة والغير, بما في ذلك 

التوظيف والقوى العاملة والتدريب واتفاقيات المواد التعليمية والوثائقية وكافة الشيكات المتعلقة بالرواتب والمكافآت 

والعلوات ومكافآت نهاية الخدمة وتمثيل الشركة أمام مكاتب التأمينات الجتماعية ومكاتب العمل. 9. تمثيل 

الشركة أمام كافة المحاكم أو هيئات التحكيم كمدعى عليها أو مدعية أو النضمام او التدخل في الدعاوى القضائية 

والحق في إجراء او إيقاع الحجز وإنشاء الرهون والتأمينات العينية والشخصية. 10. إجراء التنازلت والموافقة 

على إجراء الصلح والبراء وتقرير النسحاب أو عدم الستمرار والموافقة على إجراء التحكيم وإجراء الحوالة 

وقبولها. 11. تعيين وعزل المحامين مع الحق بالقرار والصلح والتنازل والتحكيم وقبول اليمين وتوجيهها وردها 

وترك الخصومة ورفع الحجز واتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير ورد الخبراء واتخاذ كافة التدابير القانونية اللزمة 

لحماية مصالح الشركة كمدعية أو مدعى عليها أو خلف ذلك. 12. توقيع عقود التأمين وقبض المبالغ المستحقة 
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للشركة وإيداعها في حساباتها لدى البنوك.  13. فتح وغلق الحسابات البنكية وطلب الحصول على كافة أنواع 

التسهيلت البنكية واستخدامها متضمنة على سبيل المثال السحب على المكشوف وفتح الحسابات الجارية 

والقروض )لقاء تقديم ضمانات أو دونها( وتوقيع كافة العقود والمستندات البنكية. 14. إصدار الشيكات على حساب 

الشركة لدى البنوك وإجراء التحويلت والتعامل على حسابات الشركة البنكية بكافة الطرق المعتمدة بنكيا  كالسحب 

واليداع والتحويل وتسديد المبالغ نقدا وبأية وسيلة دفع أخرى. 15. القيام بكافة أعمال الدارة دون تحديد وتوقيع 

كل ما يلزم لذلك من مستندات وتوكيلت وتعهدات دون تحديد . يحق لي من الثنين الموقعين المذكورين أعله 

تفويض جزء أو كل صلحياتهم لي شخص أخر . كما يحق لكل من المجموعات التالية من الموقعين ممارسة 

الصلحيات المحددة على النحو التالي :  1. يجوز لكل من السيد/ احمد محمود مصطفى محمود )من غير 

المديرين( أو السيد/ كريم رأفت مصطفى اسماعيل )من غير المديرين( التوقيع مجتمعا مع أي من السيد/  جايسون 

( Duygo Müzeyyen Gunel  أو السيدة/  دويغو مزيين جونيل )من غير المديرين( Jason Kozah قزح

من غير المديرين(  أو السيد/ إيفان كوروتكوف Ivan Korotkov )من غير المديرين( أو السيد/ جياني فريدريك 

كونتيGianni Frederic Conti )من غير المديرين( أو السيد/ )محمد سليم( ماجد سليم البوسطه )من غير 

المديرين( أو السيد/ بيتر مارك هشلر Peter Mark Hachler )مدير( أو السيد/ أليخاندرو لوبيز ميليا 

Alejandro Lopez Melia على كافة المور المالية والمصرفية بما في ذلك على سبيل المثال ل الحصر أي 

مستندات أو التزامات مالية وفتح حسابات وائتمانات بنكية وسحب وإيداع وتوقيع الشيكات أمام البنوك والقوائم 

Mr. Olivier المالية والشئون الضريبية أخرى )المجموعة أ(. 2. يجوز للسيد/ اوليفر دومينيك جان اكوافيفا

Jason  من غير المديرين( مجتمعا مع إي من السيد/  جايسون قزح( Dominique Jean Acquaviva

Kozah (من غير المديرين) أو السيدة/  دويغو  مزيين جونيل  Duygo  Müzeyyen  Gunel )من غير 

المديرين(  أو السيد/ إيفان كوروتكوف Ivan Korotkov )من غير المديرين( أو السيد/ جياني فريدريك 

كونتيGianni Frederic Conti )من غير المديرين( أو السيد/ )محمد سليم( ماجد سليم البوسطه )من غير 

المديرين( أو السيد/ بيتر مارك هشلر Peter Mark Hachler )مدير( أو السيد/ أليخاندرو لوبيز ميليا 

Alejandro Lopez Melia )مدير( في توقيع وإنهاء وتعديل والتنازل عن كافة أنواع اتفاقيات التوريد وعقود 

البيع والشراء وعقود اليجار وكافة أنواع تصاريح وتجديدات متاجر البيع بالتجزئة )المجموعة ب(. 3. يجوز 

Ivan  من غير المديرين( مجتمعا مع أى من السيد/ إيفان كوروتكوف( Jason Kozah للسيد/  جايسون قزح

Korotkov )من غير المديرين( أو السيدة/  دويغو  مزيين جونيل  Duygo  Müzeyyen  Gunel )من غير 

المديرين(  أو السيد/ جياني فريدريك كونتيGianni Frederic Conti )من غير المديرين( أو السيد/ )محمد 

سليم( ماجد سليم البوسطه )من غير المديرين( أو السيد/ بيتر مارك هشلر Peter Mark H?chler )مدير( أو 

السيد/ أليخاندرو لوبيز ميليا Alejandro Lopez Melia )مدير( في توقيع وإنهاء وتعديل والتنازل عن كافة 

التفاقات التي ترغب الشركة في إبرامها فيما يتعلق بالتجارة اللكترونية, بما في ذلك اتفاقيات البيع والشراء 

اللكتروني, وأي أنواع مماثلة من التفاقيات التي تطلب الشركة إبرامها كجزء من تجارتها اللكترونية )المجموعة 

ج(.4. يجوز للسيدة/ فيكي ماري فيتزسيمنزVicki Marie Fitzsimons )من غير المديرين( مجتمعة مع السيد/  

Duygo    (من غير المديرين  )أو السيدة/  دويغو  مزيين جونيل Mr. Jason Kozah جايسون قزح

Müzeyyen  Gunel )من غير المديرين(  أو السيد/ إيفان كوروتكوف Mr. Ivan Korotkov )من غير 

المديرين( أو السيد/ جياني فريدريك كونتي Mr. Gianni Frederic Conti )من غير المديرين( أو السيد/ )

محمد سليم( ماجد سليم البوسطه Majid Saleem El-Bosta )Mohammad Saleem( .Mr )من غير 

Mr. مدير(  أو السيد/ أليخاندرو لوبيز ميليا( Peter Mark Hachler أو السيد/ بيتر مارك هشلر )المديرين

Alejandro   Lopez Melia  )مدير( فى توقيع وإنهاء وتعديل والتنازل عن كافة أنواع التفاقيات التسويق 

والعلن والعلم والعلمات التجارية وأي اتفاقيات بحث واستقصاء تتعلق بالنشطة المذكورة أعله والتي سيتم 

إبرامها بين الشركة وأي طرف آخر, أيض ا جميع المستندات المتعلقة بالنشطة المذكورة أعله بما في ذلك على 

سبيل المثال ل الحصر الحملت والموافقات والشروط والحكام وخطابات التفويض التي سيتم تنفيذها نيابة عن 

الشركة )المجموعة د(.  5. يجوز للسيد/ فؤاد الغزال Mr. Fouad El Ghzal )من غير المديرين( مجتمع ا مع 

Duygo    من غير المديرين( أو السيدة/  دويغو  مزيين جونيل( Mr. Jason Kozah السيد/  جايسون قزح
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Müzeyyen  Gunel )من غير المديرين(  أو السيد/ إيفان كوروتكوف Mr. Ivan Korotkov )من غير 

المديرين( أو السيد/ جياني فريدريك كونتي Mr. Gianni Frederic Conti )من غير المديرين( أو السيد/ )

محمد سليم( ماجد سليم البوسطه Majid Saleem El-Bosta )Mohammad Saleem( .Mr )من غير 

Mr. مدير( أو السيد/ أليخاندرو لوبيز ميليا( Peter Mark H?chler أو السيد/ بيتر مارك هشلر )المديرين

Alejandro Lopez Melia  )مدير( فى توقيع وإنهاء وتعديل والتنازل عن كافة اتفاقيات تكنولوجيا المعلومات 

بما في ذلك على سبيل المثال ل الحصر اتفاقيات شراء أجهزة وبرامج تكنولوجيا المعلومات واتفاقيات النظمة 

وخدمات تكنولوجيا المعلومات واتفاقيات مستوى الخدمة؛ وجميع المستندات المتعلقة بنوع الخدمات والتفاقيات 

المذكورة أعله )المجموعة ه(.  6. يجوز السيد/ جايسون قزح Jason Kozah )من غير المديرين( مجتمع ا مع 

Duygo  من غير المديرين( أو السيدة/  دويغو  مزيين جونيل( Mr. Ivan Korotkov السيد/ إيفان كوروتكوف

Mr. Gianni Frederic  من غير المديرين(  أو السيد/ جياني فريدريك كونتي(   Müzeyyen  Gunel

Mr. )Mohammad Saleem( ماجد سليم البوسطه )من غير المديرين( أو السيد/ )محمد سليم( Conti

( Peter Mark H?chler أو السيد/ بيتر مارك هشلر )من غير المديرين(  Majid Saleem El-Bosta

مدير(  أو السيد/ أليخاندرو لوبيز ميليا Mr. Alejandro Lopez Melia )مدير( فى توقيع وإنهاء وتعديل 

والتنازل عن كافة اتفاقيات سلسلة التوريد بما في ذلك على سبيل المثال ل الحصر التفاقيات اللوجستية واتفاقيات 

التخزين واتفاقيات النقل واتفاقيات الشحن واتفاقيات مستوى الخدمة الخاصة بالتفاقات السابق ذكرها؛ وجميع 

المستندات المتعلقة بنوع الخدمات والتفاقيات المذكورة أعله بما في ذلك على سبيل المثال ل الحصر خطابات 

التفويض/الترخيص للشحنات وسندات الشحن والفراج عن الشحنات )المجموعة و(.  7. يجوز لكل من السيدة/ 

سيسيليا جونكالفيس نابيس Ms. Cecilia Goncalves Nabais )من غير المديرين( أو السيد/ رمضان 

صابر احمد رمضان Mr. Ramadan Saber Ahmad Ramadan )من غير المديرين( مجتمع ا مع السيد/ 

Duygo  Müzeyyen  من غير المديرين(  أو السيدة/  دويغو  مزيين جونيل( Jason Kozah جايسون قزح

Gunel   )من غير المديرين( أو السيد/ إيفان كوروتكوف Mr. Ivan Korotkov )من غير المديرين( أو السيد/ 

جياني فريدريك كونتي Mr. Gianni Frederic Conti )من غير المديرين( أو السيد/ )محمد سليم( ماجد سليم 

البوسطه Mohammad Saleem( Majid Saleem El-Bosta( .Mr )من غير المديرين( أو السيد/ بيتر 

Mr. Alejandro Lopez  مدير( أو السيد/ أليخاندرو لوبيز ميليا( Peter Mark H?chler مارك هشلر

Melia )مدير( في توقيع وإنهاء وتعديل والتنازل عن كافة المستندات المتعلقة بتعيين وفصل الموظفين وتحديد 

أجورهم وبدلتهم وشهادات الرواتب والمكافآت وإصدار خطابات النذار والخطارات ووضع قواعد الشركة 

وسياساتها. وكذا جميع أنواع اتفاقيات الموارد البشرية التي سيتم إبرامها بين الشركة والغير, بما في ذلك التوظيف 

والقوى العاملة والتدريب واتفاقيات المواد التعليمية والوثائقية وجميع الشيكات المتعلقة بالرواتب والمكافآت 

والعلوات ومكافآت نهاية الخدمة وتمثيل الشركة أمام مكاتب التأمينات الجتماعية ومكاتب العمل )المجموعة ز( . 

يجوز لى اثنين من الموقعين المذكورين أعله فى مجموعات التوقيعات السابقة تفويض جزء أو كل صلحياتهم 

لى شخص اخر. 8. تعيين السيد/ اسلم عمر كامل عمر )مدير( – مصري الجنسية – كمدير مسئول  عن 

الستيراد و التصدير بالشركة وتخول له الشركة حق التعامل مع مصلحة الجمارك ومأمورياتها والهيئة العامة 

للرقابة على الصادرات و الواردات وسجل المستوردين والمصدرين و الوكلء التجاريين و أي هيئات أخرى 

تختص بشئون الستيراد و التصدير و له في ذلك الصدد الحضور أمام لجان الطعن و المنازعات والتظلمات و 

تقديم الطلبات و النماذج وعمل التظلمات وتقديم المذكرات و العتراضات واللتماسات و تسليم وتسلم الوراق و 

المستندات الرسمية و العرفية و في سداد و استرداد أية رسموم أو مبالغ وغيرها من العمال التي تقتضيها مهام 

وظيفته كمسئول عن الستيراد و التصدير.

602 - اسلم عمر كامل عمر  مدير   المقيد برقم قيد    28023   وتم ايداعه بتاريخ    25-10-2007 برقم 

ايداع   21779 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2007  بــ :  

603 - فاطمة  سامى  امام  كامل  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    28233   وتم 

ايداعه بتاريخ    05-11-2007 برقم ايداع   22532 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2007  بــ :  
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604 - فاتن سامى امام كامل النحاس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    28233   وتم ايداعه بتاريخ    

05-11-2007 برقم ايداع   22532 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2007  بــ :  ممثل عن شركة غلل 

للصوامع وتخزين الحبوب

605 - سامى امام كامل النحاس  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    28233   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-11-2007 برقم ايداع   22532 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2007  بــ :  إنتخاب السادة التى 

آسمائهم لعضوية مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات - وافق السادة الحاضرين بالجماع على منح كل من / سامى إمام 

كامل النحاس رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب وكذلك السيدة / فاطمة سامى إمام كامل النحاس نائب رئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب للشركة ) مجتمعين آو منفردين ( كافة الصلحيات اللزمة فى التعامل بأسم الشركة 

والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإستصدار 

خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركة وضمن آغراضها , 

ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وآجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد آو بالجل والشتراك فى تأسيس الشركات وكذا لهما حق البيع والتنازل عن العقارات 

والراضى آو آصول الشركة ومقاومتها المادية وحق الرهن والقتراض والتوقيع على العقود النعائية آمام الشهر 

العقارى وكذا حق التوقيع بالتنازل على الراضى ولهم الحق فى توكيل آو تفويض الغير فى كل آو بعض ما ذكر

606 - صفاء عبد الخالق محمد جاد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    28233   وتم ايداعه بتاريخ    

05-11-2007 برقم ايداع   22532 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2007  بــ :  

607 - عماد محمد الليثي عبد الرحمن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    28233   وتم ايداعه بتاريخ    

05-11-2007 برقم ايداع   22532 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2007  بــ :  

608 - احمد حسين مصطفى  غزال  مدير   المقيد برقم قيد    28245   وتم ايداعه بتاريخ    2007-11-05 

برقم ايداع   22571 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2007  بــ :  
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609 - كريم احسان البعلبكى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    28245   وتم ايداعه بتاريخ    

05-11-2007 برقم ايداع   22571 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2007  بــ :  تفويض السيد / أحمد على 

بعلبكى  لبنانى جواز سفر رقم ) LR 1931653   )ويمنحه الصلحيات التالية منفردا: تمثيل الشركة فى علقتها  

مع الغير والتوقيع نيابة عنها امام كافة الوزارات والمصالح الحكومية وغير الحكومية ومنها على سبيل المثال ل 

الحصر مصلحة الجمارك والضرائب وهيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة 6 اكتوبر , وكذلك له حق التوقيع 

امام جميع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية وشركات تداول الوراق المالية والشركات المتعاملة بالبورصة 

داخل او خارج جمهورية مصر العربية فى فتح الحسابات الدائنة باسم الشركة والتوقيع على العقود العائدة لها وكافة 

المستندات الدورية الخاصة بتحديث الحسابات .كما له الحق فى بيع وشراء السيارات والمركبات المملوكة للشركة 

بكافة انواعها والتجديد والترخيص لها امام كافة جهات المرور المختصة .وكذالك فى توكيل المخلصين الجمركيين 

,        - ان رئيس مجلس الدرة قرر وبإجماع المجلس تفويض السيد / خالد سيد طة عبد العال والسيد / احمد 

حسين مطفى غزال مجتمعين فى التوقيع امام جميع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية وشركات تداول 

الوراق المالية والشركات المتعاملة بالبورصة داخل او خارج جمهورية مصر العربية فى فتح الحسابات الدائنة 

باسم الشركة والتوقيع على العقود العائدة لها وكافة المستندات الدورية الخاصة بتحديث الحسابات , وتبقى 

صلحيات مجلس الدرة وجميع المديرين السابق منحها كما هى دون اى تعديل.   2– بعد الطلع على التسهيلت 

الئتمانية المعروضة على الشركة, طلب مجلس الدارة من رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب السيد / كريم 

بعلبكي ) KARIM BAALBAKI ( إستكمال ملفات التسهيلت مع المصارف والمؤسسات المالية والتفاوض 

للستحصال على افضل الشروط كما تم تفويض رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب بالتوقيع على طلبات 

التسهيلت وجميع العقود مع بنك مصر على أن ل تتجاوز مجموع قيمة التسهيلت الئتمانية الممنوحة من بنك 

مصر مبلغ )مائتان وخمسون مليون جنيه مصرى( او ما يعادلة بالعملة الجنبية , وكذلك بالتوقيع على طلبات 

التسهيلت وجميع العقود مع البنك التجارى الدولي CIB على أن ل تتجاوز مجموع قيمة التسهيلت الئتمانية 

الممنوحة من البنك التجارى الدولى CIB مبلغ )مائتان مليون جنيه مصرى( او ما يعادلة بالعملة الجنبية , وكذلك 

بالتوقيع على طلبات التسهيلت وجميع العقود مع بنك السكندرية على أن ل تتجاوز مجموع قيمة التسهيلت 

الئتمانية الممنوحة من بنك السكندرية مبلغ )مائتان وخمسون مليون جنيه مصرى( او ما يعادلة بالعملة الجنبية , 

وكذلك بالتوقيع على طلبات التسهيلت وجميع العقود مع بنك المشرق مصر على أن ل تتجاوز مجموع  قيمة 

التسهيلت الئتمانية الممنوحة من بنك المشرق مصر مبلغ )مائتان مليون جنيه مصرى( او ما يعادلة بالعملة 

الجنبية ,وكذلك بالتوقيع على طلبات التسهيلت وجميع العقود مع بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC على 

أن ل تتجاوز مجموع  قيمة التسهيلت الئتمانية الممنوحة من بنك المؤسسة العربية المصرفيةABC مبلغ )

ثلثمائة مليون جنيه مصرى( او ما يعادلة بالعملة الجنبية , وكذلك بالتوقيع على طلبات التسهيلت وجميع العقود 

مع البنك الهلي المصري NBE على أن ل تتجاوز مجموع قيمة التسهيلت الئتمانية الممنوحة من البنك الهلي 

المصريNBE  مبلغ )مائتان مليون جنيه مصرى( او ما يعادلة بالعملة الجنبية , وكذلك بالتوقيع على طلبات 

التسهيلت وجميع العقود مع البنك العربي الفريقي الدولي AAIB على أن ل تتجاوز مجموع قيمة التسهيلت 

الئتمانية الممنوحة من البنك العربي الفريقي الدولي AAIB مبلغ )مائة مليون جنيه مصرى( او ما يعادلة بالعملة 

الجنبية , وكذلك بالتوقيع على طلبات التسهيلت وجميع العقود مع بنك سيتى بنك مصر  Citibankعلى أن ل 

تتجاوز مجموع قيمة التسهيلت الئتمانية الممنوحة من بنك سيتى بنك مصر Citibank مبلغ )مائة مليون جنيه 

مصرى( او ما يعادلة بالعملة الجنبية , وكذلك بالتوقيع على طلبات التسهيلت وجميع العقود مع بنك إمارات دبي 

الوطني NBD على أن ل تتجاوز مجموع قيمة التسهيلت الئتمانية الممنوحة من بنك إمارات دبي الوطني 

NBD مبلغ )مائة مليون جنيه مصرى( او ما يعادلة بالعملة الجنبية , وكذلك بالتوقيع على طلبات التسهيلت 

وجميع العقود مع بنك الشركه المصرفيه العربيه الدوليه SAIB  على أن ل تتجاوز مجموع قيمة التسهيلت 

الئتمانية الممنوحة من بنك الشركه المصرفيه العربيه الدوليه SAIB  مبلغ  )مائة مليون جنيه مصرى( او ما 

يعادلة بالعملة الجنبية , وكذلك بالتوقيع على طلبات التسهيلت وجميع العقود مع بنك أبو ظبى الول مصر 

FABMISR على أن ل تتجاوز مجموع قيمة التسهيلت الئتمانية الممنوحة من بنك أبو ظبى الول مصر 

FABMISR مبلغ  )مائة مليون جنيه مصرى( او ما يعادلة بالعملة الجنبية .
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610 - سامى عبدالخالق عبدالمنعم عسل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    28270   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-2007 برقم ايداع   22664 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2007  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة

611 - سامى عبدالتواب عبداللطيف  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    28314   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-11-2007 برقم ايداع   22832 تم التأشير فى تاريخ 07-11-2007  بــ :  تكليف السيد المهندس 

/ محمد حامد محمد رزق ) مصرى ( بطاقة رقم قومى ) 26509071500398 ( عضوا بمجلس ادارة الشركة 

بصفتة نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لقطاع المسافات الطويله وذلك لمدة سنة - بدل من 

السيد المهندس / حسام البسطويسى الغريب .

612 - محمد فتحى عبد الرحمن سعودى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28370   وتم ايداعه بتاريخ    

11-11-2007 برقم ايداع   23048 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2007  بــ :  استقالة

613 - ياسر محمد نجيب محمد محمود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28370   وتم ايداعه بتاريخ    

11-11-2007 برقم ايداع   23048 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2007  بــ :  استقالة

614 - احمد نورالدين ابوالنجا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28370   وتم ايداعه بتاريخ    2007-11-11 

برقم ايداع   23048 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2007  بــ :  استقالة

615 - عمر زكريا محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28370   وتم ايداعه بتاريخ    11-11-2007 برقم 

ايداع   23048 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2007  بــ :  استقالة

616 - عمرو  عبد  الوهاب  ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28370   وتم ايداعه بتاريخ    

11-11-2007 برقم ايداع   23048 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2007  بــ :  بدل من السيد / حسني عبد 

العزيز للفروع التية :1- فرع مدينة 6أكتوبر -الشيخ زايد مجمع امريكانا بلزا  -محل رقم 15   / 2-و   لفرع 

الشيخ زايد محل رقم B3 -بالبدوم -اركان مول المركز التجارى -اركان -الجيزة و3-لفرع -محل رقم 5 بمنطقة 

بريموناد بالجزيرة الوسطى  فى المسافة من ميدان جهينة حتى مدخل 3 الشيخ زايد 6أكتوبر -الجيزة

617 - حسنى عبد العزيز مصطفى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28370   وتم ايداعه بتاريخ    

11-11-2007 برقم ايداع   23048 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2007  بــ :  استقالة

618 - ماجد ناصر عبد الماجد محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28370   وتم ايداعه بتاريخ    

11-11-2007 برقم ايداع   23048 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2007  بــ :  بدل من السيد / حسني عبد 

العزيز للفروع التية :1-  لفرع الجيزة -الدقى -ميدان السد العالى -2- ولفرع الزمالك داخل فندق الماريوت 

بالزمالك محل رقم 13. وبدل من السيد / مجدي السيد محمود  لفرع 108شارع 26 يوليو -الزمالك داخل محطة  

موبيل الزمالك- بدل من السيد / ياسر محمد نجيب للفروع  التية : 1- ولفرع محل رقم 4بالدور الرضى -الكائن 

فى العقار رقم 35 شارع جزيرة العرب سابقا وحاليا شارع محمد حسن حلمى حى العجوزة -الجيزة

619 - عبد الناصر احمد علم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28370   وتم ايداعه بتاريخ    2007-11-11 

برقم ايداع   23048 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2007  بــ :  استقالة

667 - أحمد سيد محمود حجازى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31551   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2008 برقم ايداع   7416 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2008  بــ :  ممثل عن البنك الهلى المصرى

668 - محمد وائل طه عبد العليم رضوان  مدير عام   المقيد برقم قيد    31551   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2008 برقم ايداع   7416 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2008  بــ :  استقالة

669 - ابراهيم  محمد ابراهيم المعلم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    11183   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-05-2004 برقم ايداع   2231 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2008  بــ :  تجديد مدة تعيين مجلس 

الدارة لمدة جديدة طبقا للتشكيل والختصاصات الموجوده بالسجل التجاري
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620 - احمد  مصطفي  احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28370   وتم ايداعه بتاريخ    11-11-2007 برقم 

ايداع   23048 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2007  بــ :  بدل من السيد / عبد الناصر احمد علي لفرع مديرآ 

لفرع -مدينة الرحاب -المركز التجارى -الرحاب 2 محل رقم 11 - وبدل من السيد / حسني عبد العزيز لفرع -

القاهرة الجديدة -التجمع الول -العقار التجارى الترفهيى المعروف باسمthe corner قطعة رقم 4-المستثمرين 

الشمالية محل رقم sa-eg.- وبدل من السيد/ علي عبد الحميد ضوي احمد لفرع مديرآ لفرع- القاهرة الجديدة محل 

رقم ) BG14( الدور الرضى الكائن بالمبنى ) B( بالمركز التجارى Gate way بمشروع الرحاب- وبدل من 

السيد / محمد فتحي عبد الرحمن لفرع -داخل الحرم الجامعى للجامعة المريكة -التجمع -الخامس -القاهرة

621 - وائل  محمد  علي  عوض  مدير فرع   المقيد برقم قيد    28370   وتم ايداعه بتاريخ    2007-11-11 

برقم ايداع   23048 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2007  بــ :  بدل من السيد / احمد نور الدين ابو النجا لفرع  

مدينة 6أكتوبر G272a بالمركز التجارى بمول لعرب - بدل من السيد / عمر زكريا محمد لفرع  الكيلو 24 ايمن 

طريق القاهرة /السكندرية الصحراوى .الجيزة - بدل من السيد /عماد عبد العال عبد المجيد لفرع مرتفعات الهرام 

-التجمع الدارى -المبنى التجارى الكيلو 22طريق مصر السكندرية الصحراوى -الجيزة

622 - حازم ابراهيم يحيى لبيب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18117   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2006 برقم ايداع   3544 تم التأشير فى تاريخ 12-11-2007  بــ :  

623 - سامح صليب خليل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18117   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2006 برقم ايداع   3544 تم التأشير فى تاريخ 12-11-2007  بــ :  وتبقي باقي سلطات التوقيع 

المذكورة سابقا عن الشركة كما هي بدون تعديل

624 - ريمون عهدى عبد المجيد داود  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    18117   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2006 برقم ايداع   3544 تم التأشير فى تاريخ 12-11-2007  بــ :  

625 - سامح رؤف فؤاد كراس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18117   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2006 برقم ايداع   3544 تم التأشير فى تاريخ 12-11-2007  بــ :  

626 - هانى فؤاد خليل طنيوس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18117   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2006 برقم ايداع   3544 تم التأشير فى تاريخ 12-11-2007  بــ :  

627 - عماد عاطف جرجس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18117   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2006 برقم ايداع   3544 تم التأشير فى تاريخ 12-11-2007  بــ :  

628 - ماجد حلمى السيد حميد خضر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18117   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2006 برقم ايداع   3544 تم التأشير فى تاريخ 12-11-2007  بــ :  

Page 1038 of 1644 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

629 - عبدالحميد صلح الدين عبدالحميد الجداع  مدير   المقيد برقم قيد    29183   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-2007 برقم ايداع   25994 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2007  بــ :  للشركة -واعطاءه صلحيات 

التوقيع علي معاملت الشركة وفقا للتي : رئاسة الجهاز التنفيذي للشركة وتنفيذ قرارات مجلس الدارة و القيام 

بعمليات بيع منتجات الشركة وشراء الخامات و المستلزمات اللزمة للنتاج و للشركة و القيام بكافة العمال 

التنفيذية اللزمة لتحقيق غرض الشركة  والشراف المباشر علي جميع الدارات بالشركة والعاملين التابعين لها 

وإعطاء التعليمات والوامر التنفيذية ومتابعتها والشراف علي العمال الفنية المتعلقة بمباشرة نشاط الشركة وله 

سبيل ذلك كافة الصلحيات لصدار التعليمات الفنية والدارية للعاملين التابعين للشركة وبصفة عامة جميع أنشطة 

الشركة .  تمثيل الشركة امام الغير وامام جميع الجهات والمصالح الحكومية وغير الحكومية والوزارات و الجهزة 

التنفيذية التابعة للدولة وجميع الهيئات العامة بالدولة  والسجل التجاري وهيئة التنميه الصناعية والغرف التجارية 

والغرف الصناعية والشهر العقاري وإدارة المرور وأجهزة المدن الصناعية الجديدة و شركات القطاع العام 

والخاص و قطاع العمال العام وشركات الكهرباء والمياة والغاز الطبيعي ومسئول امام أجهزة الدولة التنفيذية 

والرقابية  والتأمينات الجتماعية والتعامل مع محافظة المنيا ووزارة الزراعة ومديريتها وكافة الدارات المتعلقة 

بها وبصفه عامة التعامل مع جميع الجهات الحكومية و الهيئات الحكومية  والغير حكومية والتعامل مع كافة البنوك 

و المصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك 

باسم الشركة ولصالحها والتعامل مع مصلحة الضرائب وكذلك التعامل باسم الشركة في الخدمات المصرفية للشركة 

وايداع رأس المال واستكمال وزيادة رأس المال والفراج عن رأس المال علما بان تمثيل الشركة امام القضاء 

لرئيس مجلس الدارة فقط   وكذلك التفويض في التعامل مع وزارة الزراعة وهيئة المساحة والجمعيات الزراعية 

وادارة املك الدولة بالمنيا و محافظة المنيا بشأن طلب التقنين المقدم من الشركة علي مساحة 218 فدان الكائن 

بالطريق الصحراوي الشرقي خارج الزمام قرية السريرية – مركز سمالوط – محافظة المنيا و التوقيع نيابة عن 

الشركة علي كافة المستندات والعقود الخاصة بالمساحة المذكورة

630 - اسماعيل عبد الهادى محمد الشملول  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    29259   وتم 

ايداعه بتاريخ    24-12-2007 برقم ايداع   26215 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2007  بــ :  تجديد مدة 

مجلس الدارة بنفس الصلحيات

631 - اسامه فتحى رباح الشريف  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    29375   وتم ايداعه 

بتاريخ    30-12-2007 برقم ايداع   26679 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2007  بــ :  تجديد مدة عضوية 

مجلس الدارة تشكيلة الحالى بالكامل كما هو لدورة جديدة وفقا للقانون تبدا من تاريخ انعقاد الجمعية مع بقاء 

سلطات التوقيع المدونة بالسجل التجارى للشركة كماهى دون تعديل

632 - هانى محمد رمضان محمد جمعه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    301504   وتم ايداعه بتاريخ    

14-01-1997 برقم ايداع   927 تم التأشير فى تاريخ 06-01-2008  بــ :  اداره ممثل لشركة النظمة 

المتكاملة العالمية للتجارة العامة )ش.ذ.م.م كويتية

633 - شريف محمد محمد الشافعي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    301504   وتم ايداعه بتاريخ    

14-01-1997 برقم ايداع   927 تم التأشير فى تاريخ 06-01-2008  بــ :  ممثل عن شركة مجموعه أنظمة 

الكمبيوتر المتكامله العالميه )ش.م.كويتيه(  - يملك كافه الصلحيات والختصاصات كما هي بدون تعديل بدل من 

السيد/ عصام ابراهيم عبدا الخشنام )مستقيل( - اصبح المفوضين بالتوقيع على الشيكات و امام البنوك على النحو 

التالي :  1- السيد / محمد احمد محمد احمد حبيبه )و( السيد / محمد فتحي عبد ا خليفة ) مجتمعين ( بالتوقيع على 

الشيكات و التحويلت البنكية في حدود 5000 دولر امريکي ) فقط خمسة الف دولر امريکي( او ما يعادلها 

بالعملة المحلية .  2- السيد / شريف محمد الشافعي )و( السيد / هانى محمد رمضان محمد )و( السيد/ محمد سيد 

مصطفي منيسي على ان يكون اثنين منهم مجتمعين بالتوقيع على الشيكات و التحويلت البنكية في حدود 

1000000 دولر امريکي ) فقط مليون دولر امريکي ( او ما يعادلها بالعملة المحلية.   3- السيد / شريف محمد 

محمد الشافعي  )او( السيد / هانى محمد رمضان محمد )و( السيد / فهد خالد سليمان المخيزيم ) أو ( السيد / عبد 

المحسن حمد الحمد  )مجتمعين ( على كافة الشيكات و التحويلت البنكية بدون حد اقصي
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634 - محمد  سيد  مصطفي  منيسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    301504   وتم ايداعه بتاريخ    

14-01-1997 برقم ايداع   927 تم التأشير فى تاريخ 06-01-2008  بــ :  المنتدب- ممثل لشركة أنظمة 

الكمبيوتر العالمية )ش.م.م(

635 - جمال بشير محمد الجبالى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    29730   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-01-2008 برقم ايداع   928 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2008  بــ :  تجديد تعيين مدة مجلس 

الدارة لمدة اخرى على ان يظل التشكيل وحق التوقيع كما هو بالسجل التجارى دون تغيير

636 - عمر مجدى ابو الفتح عبد الحميد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    29774   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2008 برقم ايداع   1054 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2008  بــ :  

643 - وائل عبد الرحمن محمد الحلفاوى  مدير   المقيد برقم قيد    8986   وتم ايداعه بتاريخ    2002-09-04 

برقم ايداع   4275 تم التأشير فى تاريخ 29-01-2008  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة - يمثل 

المديران الشركة في علقتها مع الغير ولـهما منفردان  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل 

باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وللمدير السيد / 

وائل عبدالرحمن محمد الحلفاوي مدير الشركة ) 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 الحسابات والتوقيع على الشيكات وحق الفراج عن 

راس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له 

حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات وكل ذلك 

باسم الشركة ولمصلحتها والتنازل عن الرخص المملوكه للشركه للشركات الشقيقه وله الحق فى  فى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

معاملت الشركة بالنقد او بالجل وفى التوقيع على عقود القتراض وعقود الكفاله وتقديم الضمانات والتسهيلت 

الئتمانية من البنوك وللساده / حسام صلح الدين فهمى محمد حسن والسيد / أحمد واصف فهيم عبد ا الحق فى 

السحب من البنوك والتوقيع على الشيكات مجتمعين من غير المديرين  وللسيد / محمد صبحى عبد الحميد  مدير 

الشركة والحق في التعامل مع الضرائب والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية والترخيص والحياء ) منفردا ( وحق 

التوقيع علي الشيكات وخطابات  الضمان من البنوك

644 - خالد ابراهيم مبروك نافع  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    30014   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-2008 برقم ايداع   1927 تم التأشير فى تاريخ 29-01-2008  بــ :  - التجديد لمجلس الدارة لفترة 

اخرى

645 - جمال السيد احمد داود العاصي  مصفى   المقيد برقم قيد    30827   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-2008 برقم ايداع   4801 تم التأشير فى تاريخ 04-03-2008  بــ :  وتحدد مهامه و هي:-   1-

بيع مال الشركة  تمثيل الشركة أمام القضاء و قبول الصلح و التحكيم.  3- وفاء ما على الشركة من ديون.  2-

منقول  أو عقارا  بالمزاد العلني أو بأية طريقة أخرى ما لم ينص فى وثيقة تعيين المصفي إجراء البيع بطريقة معينه

670 - اسلم عصام الدين عبدالحى  ممثل   المقيد برقم قيد    18020   وتم ايداعه بتاريخ    1997-08-23 

برقم ايداع   4569 تم التأشير فى تاريخ 27-05-2008  بــ :  قانونى للشركة امام الهيئة العامة للتأمينات 

الجتماعية

671 - عصام السيد السيد  كمش  ممثل   المقيد برقم قيد    18020   وتم ايداعه بتاريخ    23-08-1997 برقم 

ايداع   4569 تم التأشير فى تاريخ 27-05-2008  بــ :  قانونى للشركة امام الهيئة العامة للتأمينات الجتماعية

672 - احمد حسن احمد محمد الخواص  ممثل   المقيد برقم قيد    18020   وتم ايداعه بتاريخ    1997-08-23 

برقم ايداع   4569 تم التأشير فى تاريخ 27-05-2008  بــ :  قانونى للشركة امام ادارة الحماية المدنية والمن 

الصناعى

673 - عبدالمنعم خميس نصر سلطان  ممثل   المقيد برقم قيد    18020   وتم ايداعه بتاريخ    1997-08-23 

برقم ايداع   4569 تم التأشير فى تاريخ 27-05-2008  بــ :  قانونى للشركة امام ادارة الحماية المدنية والمن 

الصناعى
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674 - محمود عيسى محمد عيسى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    29714   وتم ايداعه بتاريخ    

15-01-2008 برقم ايداع   906 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2008  بــ :  تعديل الصفة

637 - مجدى ابوالفتح عبدالحميد نصرالدين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    29774   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2008 برقم ايداع   1054 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2008  بــ :  تجديد مدة مجلس ادارة الشركة - 

تحديد اختصاصات رئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب للشركة فى كل مايلى :- 

وللسيد / رئيس مجلس الدارة )منفردا( - تمثيل الشركة امام القضاء المصرى والجنبى فيما يخص اعمال الشركة 

. - تمثيل الشركة أمام كافة الجهات وأمام القطاع الحكومي والقطاعين العام والخاص وكافة الجهات والهيئات 

والمصالح والجهات على وجه العموم ايا كانت كيانتها القانونية . - كما له الحق فى ابرام كافة العقود والمعاملت 

والتعاقدات والتوقيع على كافة العقود البتدائية والنهائية امام كافة الجهات والتوقيع على كافة أعمال الشركة باسم 

ولصالح الشركة .  - كما له الحق فى التوقيع امام الشهر العقارى والتأمينات الجتماعية والسجل التجارى ومصلحة 

الضرائب المصرية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحره وكافة الجهات باسم ولصالح الشركة . - كما له الحق 

فى بيع وشراء اصول الشركة الثابتة والمنقولة ودفع وقبض الثمن كما له الحق فى القتراض والرهن بضماناتها 

وشراء وبيع السيارات واللت والمعدات ودفع وقبض الثمن والتوقيع على عقود البيع والشراء امام الشهر 

العقارى . - كما له الحق فى الحضور امام كافة ادارات المرور وتجديد التراخيص وانهاء كافة الجراءات 

المرورية كما انه له الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض مما ذكر .   - كما له الحق فى التوقيع على 

كافة التعاملت البنكية مع جميع البنوك وذلك فى فتح الحسابات واليداع والسحب والرهن والقرض والقتراض 

وطلب التسهيلت البنكية بكافة انواعها والتوقيع على الشيكات وفتح العتمادات المستندية واستصدار خطابات 

الضمان والتحويلت الداخلية و الخارجية وبصفة عامة كافة المعاملت البنكية .  - كا له الحق فى توكيل او 

تفويض الغير فى كل او بعض من هذه الصلحيات .  - ولكل من السيد / نائب رئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب )منفردين او مجتمعين(   - تمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية وامام القطاع 

الحكومى والقطاعين العام والخاص والهيئات والمصالح والجهات على وجه العموم اى كانت كيانتها القانونية .  - 

كما لهما الحق فى ابرام كافة العقود والمعاملت والتعاقدات والتوقيع على كافة العقود البتدائية والنهائية امام كافة 

الجهات والتوقيع على كافة أعمال الشركة باسم ولصالح الشركة .  - كما لهما الحق فى التوقيع امام الشهر العقارى 

والتأمينات الجتماعية والسجل التجارى ومصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحره 

وكافة الجهات باسم ولصالح الشركة .  - كما لهما الحق فى شراء اصول الشركة الثابتة والمنقولة ودفع قيمتها كما 

لهما الحق فى بيع وشراء السيارات وسداد وقبض قيمتها وذلك باسم ولصالح الشركة .  - كما لهما الحق فى 

الحضور امام كافة ادارات المرور وتجديد التراخيص وانهاء كافة الجراءات المرورية وعمل توكيلت ببيع 

وشراء السيارات وتجديدها وترخيصها وسداد وقبض قيمتها .   - كما لهما الحق فى التوقيع على كافة التعاملت 

البنكية امام جميع البنوك وذلك فى فتح الحسابات واليداع والسحب والتوقيع على الشيكات وفتح العتمادات 

المستندية واستصدار خطابات الضمان والتحويلت الداخلية و الخارجية وبصفة عامة كافة المعاملت البنكية .  - 

كما لهما الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض مما ذكر .

638 - محمد مجدى ابو الفتح عبد الحميد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    29774   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-01-2008 برقم ايداع   1054 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2008  بــ :  

639 - منهل محمد حسن الشمرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    29774   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2008 برقم ايداع   1054 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2008  بــ :  

640 - هشام عبدالفتاح محمود محمود  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    29774   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-01-2008 برقم ايداع   1054 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2008  بــ :  

641 - محمد صبحى عبد الحميد عبد الماجد  مدير   المقيد برقم قيد    8986   وتم ايداعه بتاريخ    

04-09-2002 برقم ايداع   4275 تم التأشير فى تاريخ 29-01-2008  بــ :  

642 - محمود احمد محمد احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    8986   وتم ايداعه بتاريخ    04-09-2002 برقم 

ايداع   4275 تم التأشير فى تاريخ 29-01-2008  بــ :  
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675 - عيسى محمد عيسى على  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    29714   وتم ايداعه بتاريخ    

15-01-2008 برقم ايداع   906 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2008  بــ :  يكون للشريكين المتضامنين السيد / 

عيسي محمد عيسي علي والسيد / محمود عيسي محمد عيسي مجتمعين او منفردين حق التوقيع علي الشيكات 

والصرف واليداع من البنوك والمصارف والهيئات الماليه وتحصيل مستحقات الشركه لدي الغير وتمثيل الشركه 

امام الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وللسيد / عيسي محمد عيسي علي منفردا كافة السلطات والصلحيات في 

ادارة الشركه وكذلك حق التوقيع علي عقود البيع والشراء والرهن للعقارات والمنقولت وغيرها باسم الشركه 

ولغراض الشركه امام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والجهات الرسميه والحكوميه وقطاع العمال العام 

والخاص وحق القتراض والرهن لصول الشركه والحصول علي التسهيلت الئتمانيه والتعاقدات سواء كانت 

محليه او خارجيه ولهم حق توكيل الغير في ذلك كله او بعضه فيما عدا الشركاء الموصين

676 - هارش جوبتا  مدير   المقيد برقم قيد    32944   وتم ايداعه بتاريخ    12-06-2008 برقم ايداع   

12772 تم التأشير فى تاريخ 12-06-2008  بــ :  

677 - تابريز حبيب  مدير   المقيد برقم قيد    32944   وتم ايداعه بتاريخ    12-06-2008 برقم ايداع   

12772 تم التأشير فى تاريخ 12-06-2008  بــ :  

678 - محمود محمد دياب نوفل  مدير   المقيد برقم قيد    32944   وتم ايداعه بتاريخ    12-06-2008 برقم 

ايداع   12772 تم التأشير فى تاريخ 12-06-2008  بــ :  

646 - نقول حبيله Nicolas Hobeilah  مدير عام   المقيد برقم قيد    30961   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2008 برقم ايداع   5296 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2008  بــ :  - ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة . يمثل المديرين منفردين الشركة في علقاتها مع الغير وذلك في إدارة الشركة والتعامل باسمها أمام 

جميع الوزارات والجهات والمصالح الحكومية والغير الحكومية, متضمنا  على سبيل المثال ل الحصر, وزارة 

التجارة والصناعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ووزارة الداخلية ووزارة المالية والهيئة العامة 

للتأمينات الجتماعية ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك المصرية, ولـهم حق التوقيع نيابة عن الشركة على 

جميع الطلبات والنماذج والوراق والمستندات أمام تلك الجهات المذكورة أعله . ولهم في سبيل ذلك إجراء وإبرام 

كافة العقود والمعاملت والمشارطات والصفقات الداخلة ضمن غرض الشركة بالنقد والجل والمتضمنة شرط 

التحكيم والتي ل تتعدى إجمالي قيمة كل منها )2000,000 جم( مليوني جنيه مصري أو ما يعادله بالعملت 

الجنبية. وكذا تمثيل الشركة أمام كافة هيئات التحكيم وتمثيلها أمام القضاء العام بجميع درجاته ذلك كله سواء داخل 

أو خارج جمهورية مصر العربية ولهم تعيين وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم 

ومكافأتهم . وكذا لهم حق التوقيع أمام البنوك وفتح الحسابات والتعامل عليها باليداع والسحب والغلق ولهم قبض 

ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والشيكات والكمبيالت والتحويلت النقدية 

وذلك كله في حدود إجمالي مبلغ )2000,000 جم( مليوني جنيه مصري ل غير عن كل معاملة على حدة أو ما 

يعادله بالعملة الجنبية . كما لهم حق التوقيع على كافة المستندات والعقود الخاصة بالحصول على التسهيلت 

الئتمانية من البنوك وفتح العتمادات المستندية ومستندات التحصيل وسدادها وفتح خطابات الضمان وذلك كله 

دون حد أقصي . ولهم الحق في بيع وشراء أصول الشركة وكافة مقومات الشركة المادية والمعنوية والعقارات 

والسيارات والمركبات وتسجيل والتوقيع على تلك العقود أمام مكاتب الشهر العقاري والتوثيق وكذا ترخيص 

وتجديد السيارات والمركبات المملوكة للشركة بكافة أنواعها أمام كافة جهات المرور المختصة.  وللمديرين الحق 

في تفويض وتوكيل الغير في كل أو بعض مما سبق.

647 - ايمان نشأت محمد احمد عبدالعليم  مدير عام   المقيد برقم قيد    30961   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2008 برقم ايداع   5296 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2008  بــ :  

648 - محمد يوسف عبد الواحد محمد  مدير عام   المقيد برقم قيد    30961   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2008 برقم ايداع   5296 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2008  بــ :  - استقاله

649 - محمد سمير سيد عبد الفتاح  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    31040   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-03-2008 برقم ايداع   5557 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2008  بــ :  - تجديد مدة مجلس 

الدارة لمدة اخرى
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650 - عماد عزت فتح اللة القصاب  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    31457   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-04-2008 برقم ايداع   7128 تم التأشير فى تاريخ 03-04-2008  بــ :  يملك حق التوقيع علي 

معاملت الشركة و تعاهدتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت و التعهدات من مجلس الدارة , و 

لمجلس الدارة الحق في ان يعين عدة مديرن او وكلء مفوضين و ان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة 

منفردين او مجتمعين و لرئيس مجلس الدارة و نائبه و عضو مجلس الدارة المنتدب و من يفوضوه حق التوقيع 

علي البيع و الشراء للثابت و المنقول و السيارات و التعامل مع البنوك بالصرف و اليداع و فتح الحسابات بجميع 

انواعها و التوقيع علي عقود الرهن و القروض امام البنوك و توكيل الغير في اعمال الدارة و تمثل الشركة امام 

الجهات المختلفة و غيرها منفردين او مجتمعين علي كل ما سبق و لرئيس مجلس الدارة و نائبه و عضو مجلس 

الدارة المنتدب حق التوقيع علي عقود الكفالة للغير ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

651 - احمد عبد المقصود على  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31488   وتم ايداعه بتاريخ    

06-04-2008 برقم ايداع   7193 تم التأشير فى تاريخ 06-04-2008  بــ :  مد مدة مجلس الداره لمده جديده 

بنفس التشكيل

652 - محمود احمد عبدالمقصود على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31488   وتم ايداعه بتاريخ    

06-04-2008 برقم ايداع   7193 تم التأشير فى تاريخ 06-04-2008  بــ :  

653 - محمد احمد عبد المقصود  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    31488   وتم ايداعه بتاريخ    

06-04-2008 برقم ايداع   7193 تم التأشير فى تاريخ 06-04-2008  بــ :  

654 - أحمد سيد محمود حجازى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31551   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2008 برقم ايداع   7416 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2008  بــ :  ممثل البنك الهلى المصرى

655 - اسماعيل ابراهيم اسماعيل الملوانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31551   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2008 برقم ايداع   7416 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2008  بــ :  ممثل  عن بنك فيصل السلمى

656 - محمد سعيد لبيب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31551   وتم ايداعه بتاريخ    2008-04-07 

برقم ايداع   7416 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2008  بــ :  ممثل  عن البنك التجارى الدولى

679 - مالكوم دومينيك أنتوني جراي  مدير   المقيد برقم قيد    32944   وتم ايداعه بتاريخ    2008-06-12 

برقم ايداع   12772 تم التأشير فى تاريخ 12-06-2008  بــ :  

680 - تامر محمد تهامى محمود مصطفى  مدير   المقيد برقم قيد    32944   وتم ايداعه بتاريخ    

12-06-2008 برقم ايداع   12772 تم التأشير فى تاريخ 12-06-2008  بــ :  

685 - محمد المقدادى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    135409   وتم ايداعه بتاريخ    2000-06-14 

برقم ايداع   7156 تم التأشير فى تاريخ 10-07-2008  بــ :  ممثل عن شركة جنرال ميدترانيان هولدنج ** 

انتخاب مجلس ادارة جديد

686 - محمد هانى نايل بركات  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    135409   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-2000 برقم ايداع   7156 تم التأشير فى تاريخ 10-07-2008  بــ :  ممثل شركة جنرال ميدتيرانيان 

هولدنج
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657 - احمد محسن محمد الصادق احمد سلمة  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31551   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-04-2008 برقم ايداع   7416 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2008  بــ :  تجديد مدة مجلس أدارة 

الشركة - كما أقرت التوقيع عن الشركة كالتي: توقيعان أحدهم من المجموعة الولي والثاني من المجموعة الثانية 

:-  المجموعة الولي: المهندس/ أحمد محسن محمد الصادق أحمد سلمة  ) رئيس مجلس الدارة( المهندس/ محمد 

وائل طه عبد العليم رضوان )المدير العام(  المجموعة الثانية: السيد الستاذ / سعيد محمد محمد أبو العل  )المدير 

المالي( السيد الستاذ / تامر ممدوح علي عتمان )مدير الحسابات( علي أن يكون لهم في ذلك كافة السلطات 

والصلحيات في إدارة الشركة وتحقيق أغراضها وعلي أن تكون العمال التي تصدر منهم بعنوان الشركة وضمن 

أغراضها بما في ذلك الحق في تمثيل الشركة والتوقيع أمام مكاتب الهيئات القومية للتأمينات الجتماعية ومكاتب 

العمل والجمارك وجميع المصالح والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومصالح الضرائب العامة على الدخل 

والضرائب المضافة أمام كافة المأموريات ولهم الحق في توكيل المحامين والمحاسبين القانونيين وخبراء الضرائب 

في كل ما سبق. الحق  في التوقيع على حسابات الشركة لدى كافة البنوك والمصارف والمؤسسات المالية في 

السحب واليداع والتحويل وإستخراج خطابات الضمان والعتمادات, أما التسهيلت الئتمانية )القتراض 

والرهن(  فتكون بموافقة مسبقة من مجلس الدارة. الحق في إبرام عقود الشركة والمشاركة والتوقيع عليها . الحق 

في شراء وبيع كافة انواع السيارات والمركبات ومنقولت الشركة في حدود مبلغ 250,000ج.م )مئتان وخمسون 

الف جنيها مصري لغير( ولهم في ذلك حق تسجيل ماذكر فيها وشهر البيوع وكافة التعاملت والتوقيع على العقود 

النهائية لدى مصالح الشهر العقاري والتوثيق وتسجيل السيارات وترخيصها وكافة أنواع التعاملت مع إدارات 

المرور المختلفة ولهم الحق في توكيل الغير فيما سبق, وعلى أن يتم اتخاذ كافة الجراءات اللزمة من العرض 

على المجلس و/ أو الجمعية كل فيما بخصه وفقا  للوائح والقوانين المنظمة فى هذا الشأن. التمثيل أمام القضاء 

ولجان الطعن ولجان التصالح ولجان التظلمات وتوكيل المحامين أمام القضاء لرئيس مجلس الدارة.

658 - ايهاب نجم الدين سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31551   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2008 برقم ايداع   7416 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2008  بــ :  ممثل  عن البنك التجارى الدولى

659 - ايهاب نجم الدين سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31551   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2008 برقم ايداع   7416 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2008  بــ :  ممثل  عن البنك التجارى الدولى

660 - شريف محمود عبدالصديق سنجر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31551   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2008 برقم ايداع   7416 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2008  بــ :  ممثل البنك التجاري الدولي بدل  

من الستاذ / وليد محب بدوي.

661 - اشرف على محمد شبيب  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    31551   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2008 برقم ايداع   7416 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2008  بــ :  مستقل

662 - احمد محسن محمد الصادق احمد سلمة  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31551   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-04-2008 برقم ايداع   7416 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2008  بــ :  استقالة
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663 - اشرف على محمد شبيب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31551   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2008 برقم ايداع   7416 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2008  بــ :  غير تنفيذى - كما أقرت التوقيع 

عن الشركة كالتي : توقيعان أحدهم من المجموعة الولي والثاني من المجموعة الثانية - المجموعة الولي : 

المهندس/ أحمد حسن عرابي علي رقم قومى 27712222201472 )قائم بأعمال المدير العام لقطاعات الصيانة 

والتشغيل والمالية وكافة الشئون الدارية الخرى( المجموعة الثانية : السيد الستاذ / تامر ممدوح علي عتمان )

مدير الحسابات( علي أن يكون لهم في ذلك كافة السلطات والصلحيات في إدارة الشركة وتحقيق أغراضها وعلي 

أن تكون العمال التي تصدر منهم بعنوان الشركة وضمن أغراضها بما في ذلك الحق في تمثيل الشركة والتوقيع 

أمام مكاتب الهيئات القومية للتأمينات الجتماعية ومكاتب العمل والجمارك وجميع المصالح والهيئات الحكومية 

وغير الحكومية والمحاكم ومصالح الضرائب العامة على الدخل والضرائب المضافة أمام كافة المأموريات ولهم 

الحق في توكيل المحامين والمحاسبين القانونيين وخبراء الضرائب في كل ما سبق . الحق  في التوقيع على 

حسابات الشركة لدى كافة البنوك والمصارف والمؤسسات المالية في السحب واليداع والتحويل وإستخراج 

خطابات الضمان والعتمادات, أما التسهيلت الئتمانية )القتراض والرهن(  فتكون بموافقة مسبقة من مجلس 

الدارة . الحق في إبرام عقود الشركة والمشاركة والتوقيع عليها . وعلى أن يتم اتخاذ كافة الجراءات اللزمة من 

العرض على المجلس و/ أو الجمعية كل فيما بخصه وفقا  للوائح والقوانين المنظمة فى هذا الشأن . التمثيل أمام 

القضاء ولجان الطعن ولجان التصالح ولجان فض المنازعات ولجان التظلمات وتوكيل المحامين أمام القضاء 

لرئيس مجلس الدارة .

664 - اسماعيل ابراهيم اسماعيل الملوانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31551   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2008 برقم ايداع   7416 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2008  بــ :  ممثل  عن بنك فيصل السلمى

665 - محمد سعيد لبيب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31551   وتم ايداعه بتاريخ    2008-04-07 

برقم ايداع   7416 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2008  بــ :  ممثل  عن البنك التجارى الدولى

666 - شريف محمود عبدالصديق سنجر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31551   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2008 برقم ايداع   7416 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2008  بــ :  ممثل عن البنك التجاري الدولي
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681 - خالد محمد رشاد حجازى  مدير   المقيد برقم قيد    32944   وتم ايداعه بتاريخ    12-06-2008 برقم 

ايداع   12772 تم التأشير فى تاريخ 12-06-2008  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة. يمثل 

المديرين الشركة  في علقتها مع الغير, ويكون لهم في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة . وللسيد / خالد 

محمد رشاد جازي , و السيد / تامر محمد تهامي , و السيد / هارش جوبتا , و السيد / مالكوم دومنيك انتوني جراي 

, والسيد / تابريز حبيب )منفردين أو مجتمعين (, تمثيل الشركة أمام القضاء والغير, ولهما تمثيل الشركة أمام كافة 

السلطات الحكومية المختصة وغير الحكومية والهيئات ا?دارية ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق والهيئة العامة 

للستثمار والمناطق الحرة - قطاع شركات الموال - والسجل التجاري ومكاتب العمل وهيئة التأمينات الجتماعية  

وإدارة الرخص وإدارات ترخيص المرور والتوقيع علي جميع المستندات وعقود البيع والشراء للسيارات المملوكة 

للشركة أمام الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع علي الطلبات والتعديلت والستمارات والنماذج أمام جميع الجهات 

أعله واستلم كافة الشهادات والرخص والمستندات اللزمة والضرورية وللمديرين الحق في تفويض الغير في كل 

أو بعض ما ذكر. أما بالنسبة للتعامل والتوقيع أمام البنوك التي تتعامل معها الشركة فيحق لي من السيد/ هارش 

جوبتا والسيد/ تابريز حبيب.التوقيع مجتمعا مع أي من مديري الشركة الخرين. ويجوز لي من السيد/ هارش 

جوبتا والسيد/ تابريز حبيب مجتمعا مع أي من مديري الشركة الخرين تفويض الغير كموقعين مفوضين عن 

الشركة أمام البنوك سحبا وإيداعا . أما بالنسبة لبرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد أو بالجل بحسب ما يكون لزمأ لحتياجات الشركة الجارية والقروض سواء المفتوح بها اعتمادات 

بالبنوك أو غيرها فيلزم توقيع السيد/ هارش جوبتا او السيد/ تابريز حبيب مجتمعا  مع أي من مديري الشركة 

الخرين.  وبالنسبة لترتيب الرهن علي أصول الشركة أو الشتراك في المؤسسات الخري فل يجوز إجراؤها ال 

بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركاء, فيما عدا ما احنفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته 

التنفيذية للجمعية العامة.   والسيد/ محمود محمد دياب نوفل مدير مسئول عن الستيراد وله حق التوقيع أمام الهيئة 

العامة للرقابة على الصادرات و الواردات  فقط و الجمارك و اي جهة حكومية و غير حكومية فيما يتعلق بعمليات 

الستيراد فقط وليس له صلحيات أخرى وفقا لعقد الشركة.

682 - محمد حنفى عبد الباسط اسماعيل  مدير   المقيد برقم قيد    33510   وتم ايداعه بتاريخ    

09-07-2008 برقم ايداع   15173 تم التأشير فى تاريخ 09-07-2008  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها 

مع الغير وله في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا  ما احتفظ به صراحة عقد 

الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة. وللسيد/ محمد حنفي عبد الباسط اسماعيل حسن  مدير والسيد 

/ محمود حنفي عبد الباسط اسماعيل حسن)غير مدير( الحق في التعامل باسم الشركة مجتمعين او منفردين وضمن 

أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف مــــن سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها  وكذلك لهما 

مجتمعين او منفردين حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصــــول الشركة وممتلكاتها العقارية وكذلك 

لهما مجتمعين او منفردين حق بيع السيارات المملوكة للشــــــركة و لهما مجتمعين او منفردين حق التوقيع على 

عقود البيع امام الشهر العقارى  ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم 

وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية و إبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق 

توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

683 - محمد المقدادى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    135409   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-2000 برقم ايداع   7156 تم التأشير فى تاريخ 10-07-2008  بــ :  ممثل عن شركة جنرال 

ميدترانيان هولدنج - للسيد المهندس / محمد المقدادي رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب أوسع السلطات لدارة 

الشركة وتمثيلها امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقضائية كما يكون له الحق في فتح الحسابات البنكية 

وغلقها واليداع والسحب منها والتوقيع على الشيكات والكمبيالت وتظهيرها, كما يكون له الحق في تعيين وعزل 

موظفي الشركة وتحديد رواتبهم وتأسيس الشركات وتعديلها كما يكون له الحق في التوقيع على عقود تأجير وشراء 

العقار والمنقول والسيارات كما يكون له الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماتقدم
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684 - كاترين شريف حنا ذكي فهمي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    135409   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-2000 برقم ايداع   7156 تم التأشير فى تاريخ 10-07-2008  بــ :  ممثله عن بنك قناة السويس

687 - محمد محمد محمد عبد السلم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    135409   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-2000 برقم ايداع   7156 تم التأشير فى تاريخ 10-07-2008  بــ :  ممثل شركة جنرال ميدتيرانيان 

هولدنج

688 - ايهاب فؤاد قلدس جرجس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    135409   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-2000 برقم ايداع   7156 تم التأشير فى تاريخ 10-07-2008  بــ :  ممثل شركة جنرال ميدتيرانيان 

هولدنج

689 - السيد عبد الحليم محمد رواش الفقى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    135409   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-2000 برقم ايداع   7156 تم التأشير فى تاريخ 10-07-2008  بــ :  ممثل عن بنك قناة السويس

690 - احمد محمد حمدى عبد الرؤوف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    33628   وتم ايداعه بتاريخ    

16-07-2008 برقم ايداع   15710 تم التأشير فى تاريخ 16-07-2008  بــ :  تنفيذى - استقالة

691 - صالح محمد محمد أنور جمعة زيتون  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    16128   

وتم ايداعه بتاريخ    31-08-2005 برقم ايداع   12388 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2008  بــ :  

692 - محمد جمعه محمد أنور جمعه زيتون  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    16128   وتم 

ايداعه بتاريخ    31-08-2005 برقم ايداع   12388 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2008  بــ :  تشكيل مجلس 

الدارة - الموافقة علي أن يملك حق الدارة و التوقيع عن الشركه كل من السيد/ محمد جمعه محمد أنور جمعة 

زيتون ) رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب( والسيد/ صالح محمد محمد أنور زيتون ) نائب رئيس مجلس 

الدارة و العضو المنتدب( مجتمعين أو منفردين و يكون لهم الحق في تمثيل الشركه والتوقيع عنها أمام كافة 

الجهات الحكوميه وغير الحكوميه في جمهورية مصر العربية أو الخارج و كذلك لهما الحق في تمثيل الشركه و 

التوقيع عنها أمام وزارة السياحه و هيئة التنميه السياحيه و مصلحة الجمارك و الشهر العقاري و الغرفه التجاريه 

ومصلحة الضرائب والهيئةالعامة للستثمار والمناطق الحرة والسجل التجاري و هيئة التأمينات الجتماعيه وجميع 

الهيئات والنقابات وإبرام العقود والتفاقيات, ولهما مجتمعين أومنفردين الحق في جميع تعاملت البنوك من التوقيع 

علي الشيكات وفتح العتمادات والسحب واليداع والحصول علي القروض و التسهيلت الئتمانيه و الضمانات 

وإبرام الرهونات اللزمه لذلك و شراء ورهن عقارات الشركه أو منقولتها و لهما الحق في توكيل الغير في كل أو 

بعض ما ذكر - الموافقه علي تفويض جميع العضاء المنتدبين في كافة إختصاصات رئيس مجلس الدارة ونائب 

رئيس مجلس الدارة فيما عدا الحق في بيع الصول الثابته فيجب أن يكون التوقيع من حق السيد/ محمد جمعه 

محمد أنور جمعة زيتون )رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب( , و السيد / صالح محمد محمد أنور زيتون )

نائب رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب( مجتمعين فقط , و كذلك إبرام الرهونات فيجب أن يكونوا مجتمعين 

أو منفردين

693 - محمد محمد جمعه محمد انور زيتون  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16128   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2005 برقم ايداع   12388 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2008  بــ :  

694 - عمر محمد محمد انور زيتون  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    16128   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2005 برقم ايداع   12388 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2008  بــ :  

695 - محمود محمد جمعة محمد انور زيتون  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    16128   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2005 برقم ايداع   12388 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2008  بــ :  

696 - يوسف محمد محمد انور زيتون  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16128   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2005 برقم ايداع   12388 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2008  بــ :  
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697 - السيد عبد المجيد سلطان حسن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    34755   وتم ايداعه بتاريخ    

20-09-2008 برقم ايداع   20373 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2008  بــ :  تم إعتماد توقيع السيد/ السيد 

عدالمجيد سلطان حسن رئيس مجلس الدارة والسيد/ يسرى لطفى شعلن السيد نائب رئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب مجتمعين أو منفردين لدى البنوك التجارية والغير تجارية سحبا  وايداعا  وفتح حسابات وغلقها على ان 

تكون العمال بأسم الشركة واعتماد توقيع السيد/ السيد عبدالمجيد سلطان حسن رئيس مجلس الدارة والسيد/ 

يسرى لطفى شعلن السيد نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتد مجتمعين أو منفردين على معاملت الشركة 

وتعاهدتها ولهما الحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم كما يحق لهما توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض 

ماذكر مجتمعين أو منفردين

698 - منى محمود عبوده محمود  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    34738   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-09-2008 برقم ايداع   20310 تم التأشير فى تاريخ 21-09-2008  بــ :  تجديد تعين مجلس 

الداره لمده ثلث سنوات علي أن يكون حق التوقيع للسيدة / مني محمود عبوده محمود ) رئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب( حق التوقيع عن الشركة   )منفردا(في التوقيع علي الشيكات والكمبيالت وتظهير الحسابات 

المصرفية وغلقها والسحب عنها بدون حد أقصي والتوقعي علي   عقود البيع وشراءالعقارات والمنقولت 

والسيارات بصفه عنها علي كافة المعاملت الئتمانية وتقديم الضمانات وتوقيع عقود القروض   والتسهيلت 

الئتمانية وحق الرهن والقروض وكذلك التوقيع علي عقود تأسيس الشركات .  كما يكون لهاالحق في تفويض 

الغير في كل أو بعض ما ذكر ويكون للسيده/ مني محمود عبوده محمود الحق في التعامل مع البنوك   والصرف 

واليداع والتوقيع علي عقود ايجار وبيع السيارات عن الشركة وتمثيل الشركة امام القضاء وأتخاذ اجراءات 

الصلح .  ويكون للسيده / مني محمود عبوده محمود التوقيع علي كافة العقود والمشارطات  والتفاقيات وتوقيع كافة 

العقود البيع البتدائية والنهائية  وتحرير عقود الوكالة في البيع  والتعامل  مع الشهر  العقاري ومع كافة الجهات 

الحكومية والغير حكومية وكافة  أنواع التصرفات بالبيع والتنازل للنفس والغير ولها في ذلك توكبل الغير في كل او 

بعض ما ذكر

699 - منال محمود عبوده محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    34738   وتم ايداعه بتاريخ    

21-09-2008 برقم ايداع   20310 تم التأشير فى تاريخ 21-09-2008  بــ :  

700 - ريم محمد رافت احمد عثمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    34738   وتم ايداعه بتاريخ    

21-09-2008 برقم ايداع   20310 تم التأشير فى تاريخ 21-09-2008  بــ :  

701 - ايهاب  محمد عبدالمجيد نصار  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    34752   وتم 

ايداعه بتاريخ    22-09-2008 برقم ايداع   20349 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2008  بــ :  - تجديد واعادة 

تشكيل السادة اعضاء مجلس الدارة - يملك حق التوقيع علي معاملت الشركة و تعهداتها كل شخص مفوض 

بالتوقيع علي هذه المعاملت و التعهدات من مجلس الدارة , ولمجلس الدارة الحق في ان يعين عدة مديرين او 

وكلء مفوضين و ان يخولهم ايضا حق التوقيع علي الشركة منفردين او مجتمعين .  وللستاذ / ايهاب محمد عبد 

المجيد نصار ) رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب ( منفردا الحق في التعامل مع جميع البنوك و المصارف 

من سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان و الحق في 

التوقيع علي عقود القتراض و الرهن و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة 

و ضمن اغراضها و حق التوقيع علي عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و 

الراضي و السيارات باسم الشركة و لمصلحتها و حق قبض و دفع المبالغ و تحويل و تسديد كافة السندات الذنية 

و التجارية و له منفردا 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 الحق في تعيين وعزل مستخدمي و وكلء 

الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بالشركة بالنقد او 

بالجل و كذلك له  الحق في التوقيع علي عقود تاسيس الشركات بكافة انواعها وله الحق في توكيل او تفويض 

الغير في كل او بعض ما ذكر .
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702 - نهى ابراهيم يوسف العلمى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    34752   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-2008 برقم ايداع   20349 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2008  بــ :  

703 - ابوبكر  سمير قاسم احمد النجار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    34752   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-2008 برقم ايداع   20349 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2008  بــ :  

704 - خالد كمال محمد خاطر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    34752   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-2008 برقم ايداع   20349 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2008  بــ :  استقاله

705 - احمد شوقى عبد الحافظ محمود  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    34752   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-2008 برقم ايداع   20349 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2008  بــ :  استقاله

706 - احمد السيد عليوه حسن  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    34752   وتم ايداعه بتاريخ    2008-09-22 

برقم ايداع   20349 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2008  بــ :  استقاله

707 - محمود مصطفى احمد فوزى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    34752   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-2008 برقم ايداع   20349 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2008  بــ :  

708 - كريم مصطفى كامل بكتاش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    34752   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-2008 برقم ايداع   20349 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2008  بــ :  

709 - منى اسكندر عطا ا  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    1547   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-1997 برقم ايداع   778 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2008  بــ :  - تجديد مدة مجلس الدارة لفترة 

تالية للسادة اعضاء مجلس الدارة

710 - ماهر بشرى حنين عبد الملك  مدير   المقيد برقم قيد    35055   وتم ايداعه بتاريخ    2008-10-16 

برقم ايداع   21704 تم التأشير فى تاريخ 16-10-2008  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير و له 

منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة  والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة  عقد الشركة 

او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللسيد / ماهر بشري حنين  إدارة الشركة  منفردآ وتمثيلها أمام الغير 

والتوقيع عن الشركة والتعامل باسمها أمام جميع الجهات الحكومية والرسمية والوزارات والجهزة التنفيذية التابعة 

للدولة والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة 

الجوازات والهجرة والجنسية ومصلحة الجمارك والسجل التجارى والشهر العقارى وهيئة العامة للستثمار وكافة 

الجهزة التابعة للحياء بكافة محافظات الجمهورية . وله حق التوقيع عن الشركة فى جميع التعاملت البنكية 

والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق حسابات الشركة لدى البنوك والسحب واليداع من البنوك والمصارف بدون 

حدود مالية قصوى وفتح العتمادات المستندية وحق البيع والشراء الصول الثابتة والمنقولة والمممتلكات العقارية 

والراضى والسيارات للنفس او للغير والتصرف فيها بدون حد أقصى وابرام عقود القرض والرهن من البنوك 

وتوقيع كافة العقود والمشارطات باسم ولصالح الشركة أمام الشهر العقارى وله الحق فى تفويض الغير فى كل أو 

بعض ماذكر.

711 - حمزه بهى الدين الخولى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    1891   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-10-1984 برقم ايداع   1453 تم التأشير فى تاريخ 02-11-2008  بــ :  تجديد مدة مجلس 

الدارة

712 - ساره حمزه بهي الدين الخولي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1891   وتم ايداعه بتاريخ    

01-10-1984 برقم ايداع   1453 تم التأشير فى تاريخ 02-11-2008  بــ :  

713 - نورا حمزه الخولي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1891   وتم ايداعه بتاريخ    1984-10-01 

برقم ايداع   1453 تم التأشير فى تاريخ 02-11-2008  بــ :  

714 - محمد حمزه الخولي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1891   وتم ايداعه بتاريخ    1984-10-01 

برقم ايداع   1453 تم التأشير فى تاريخ 02-11-2008  بــ :  

715 - فيصل حمزه الخولى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1891   وتم ايداعه بتاريخ    

01-10-1984 برقم ايداع   1453 تم التأشير فى تاريخ 02-11-2008  بــ :  
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716 - احمد سعد الدين عبده ابو هنديه  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1891   وتم ايداعه بتاريخ    

01-10-1984 برقم ايداع   1453 تم التأشير فى تاريخ 02-11-2008  بــ :  

717 - منى احمد برادة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1891   وتم ايداعه بتاريخ    1984-10-01 

برقم ايداع   1453 تم التأشير فى تاريخ 02-11-2008  بــ :  

718 - بشال بهادور بشت  مدير   المقيد برقم قيد    35414   وتم ايداعه بتاريخ    06-11-2008 برقم ايداع   

23402 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2008  بــ :  استقالة

719 - اوراثى باثانجى سرينيفاسان  مدير   المقيد برقم قيد    35414   وتم ايداعه بتاريخ    2008-11-06 

برقم ايداع   23402 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2008  بــ :  استقالة

720 - اندرو كورلى وارنر  مدير   المقيد برقم قيد    35414   وتم ايداعه بتاريخ    06-11-2008 برقم ايداع   

23402 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2008  بــ :  استقالة

721 - وليم جون اتكينز   WILLIAM JOHN ATKINS  مدير   المقيد برقم قيد    35414   وتم ايداعه 

يمثل المديرون  بتاريخ    06-11-2008 برقم ايداع   23402 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2008  بــ :  -

السيد/ رويي هوزيه دا سيلفا جونسالفيز بايف والسيد/ فيرناندو هوزيه لوبو بيمنتيل ماكارينو فيديرا والسيد/ وليام 

جون اتكينز, الشركة في علقتها مع الغير ولهم في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة. ويكون لهم منفردين, 

ابرام كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة, وبالخص تعيين ووقف  الصلحيات التالية  -

وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل 

وتسديد كافة السندات الذينة التجارية وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

شراء جميع المواد والمعدات والبضائع والمنقولت والقراض بطريق العتمادات وحق  بالنقد او بالجل.  -

وكذلك حق التوقيع امام البنوك والتوقيع على  القتراض من البنوك وحق التوقيع على العقود واعطاء الضمانات.  -

الشيكات والسحب وفتح الحسابات وغلقها والقروض الغير مفتوح لها اعتمادات بالبنوك والمشتريات والمعاملت 

ويحق لي من المديرين  وبيع المحلت التجارية والعقارات والرهون وكذلك الشتراك في المؤسسات الخرى.  -

وللسيد/شريف سمير شنودة  أعله, منفردين, توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر من صلحيات.  -

ملطي كافة الصلحيات في ادارة الشركة من الناحية الدارية بما في ذلك استلم طرود بريدية أو خطابات أو سلع 

من أي مكتب بريد أو محطة قطار أو اتوبيس. وللسيد/ شريف سمير شنودة ملطي السلطات التية مجتمعا مع أحد 

المديرين: السيد/ رويي هوزيه دا سيلفا جونسالفيز بايف اوالسيد/ فيرناندو هوزيه لوبو بيمنتيل ماكارينو فيديرا 

استكمال وتوقيع  استكمال والتوقيع وتقديم اي اقرارات ضريبية.  - اوالسيد/ وليام جون اتكينز وذلك في:  -

وإرسال نماذج التحويل المصرفي لدفع الضرائب التالية الى حد 670.000 جنيه مصري: الضريبة المستقطعة من 

المنبع للمقيم, والضريبة المستقطعة من المنبع لغير المقيم, وضريبة القيمة المضافة, والضريبة على المرتبات.

722 - حسن حمدى حسن دسوقى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    35537   وتم ايداعه بتاريخ    2008-11-13 

برقم ايداع   23989 تم التأشير فى تاريخ 13-11-2008  بــ :  

723 - السيد/ رئيس الدارة المركزية للتسويق والمبيعات وخدمة العملء قطاع المسافات الطويلة بالهيئة القومية 

لسكك حديد مصر  تحميل   المقيد برقم قيد    35705   وتم ايداعه بتاريخ    20-11-2008 برقم ايداع   

24632 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2008  بــ :  

724 - حسام الدين عبد الفتاح حسانين السيسي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35705   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-11-2008 برقم ايداع   24632 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2008  بــ :  

725 - ماهر محمد عبد الحكيم عبد ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35705   وتم ايداعه بتاريخ    

20-11-2008 برقم ايداع   24632 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2008  بــ :  

726 - ايناس محمد حامد الريفي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35705   وتم ايداعه بتاريخ    

20-11-2008 برقم ايداع   24632 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2008  بــ :  

727 - اشرف محمد رسلن شلبي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    35705   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-11-2008 برقم ايداع   24632 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2008  بــ :  تشكيل مجلس الدارة
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728 - نسرين ابراهيم ابراهيم ابو الغيط  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    35709   وتم ايداعه 

بتاريخ    23-11-2008 برقم ايداع   24638 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2008  بــ :  

729 - هشام عبدالمنعم محمد الشحات محمد الجندى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    35709   

وتم ايداعه بتاريخ    23-11-2008 برقم ايداع   24638 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2008  بــ :  

730 - أمنية اسماعيل طاهر محمد اللبابيدى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    35709   وتم 

ايداعه بتاريخ    23-11-2008 برقم ايداع   24638 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2008  بــ :  

731 - هنا محمد نبيل عبد ا سيد حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35709   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2008 برقم ايداع   24638 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2008  بــ :  

732 - محمد نبيل عبد ا سيد حسين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    35709   وتم 

ايداعه بتاريخ    23-11-2008 برقم ايداع   24638 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2008  بــ :  -  يملك حق 

التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين كل من رئيس مجلس الدارة وأعضاء مجلس الدارة المنتدبين وكل 

عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض  ولمجلس الدارة الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين أو 

عزلهم ولمجلس الدارة الحق فى أن يخولهم حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .

733 - عبدا محمد نبيل عبدا سيد حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35709   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2008 برقم ايداع   24638 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2008  بــ :  

734 - محمد حسين على عبدالمقصود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    35725   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2008 برقم ايداع   24718 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2008  بــ :  

735 - هشام حامد محمود  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    35801   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2008 برقم ايداع   25036 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2008  بــ :  التجديد لمجلس ادارة الشركة 

لفترة جديدة بنفس التشكيل والختصاصات الواردة بالسجل التجارى دون اى تعديل

744 - هشام فوزى محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13746   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-1997 برقم ايداع   440 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2008  بــ :  ممثل عن البنك العقاري المصري 

العربي - انتهاء تمثيل

759 - عمرو محمد سالم الرافعى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    37676   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-03-2009 برقم ايداع   5402 تم التأشير فى تاريخ 17-03-2009  بــ :  تجديد مجلس الدارة 

لمدة مماثلة

760 - علء محمد العفيفى عبدالعظيم العفيفي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    37720   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-03-2009 برقم ايداع   5604 تم التأشير فى تاريخ 18-03-2009  بــ :  تفويض مجلس إدارة 

الشركة في انهاء إجراءات كل شريحة مع الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا للضوابط المعمول بها و ذلك طبقا لقانون 

تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر رقم )141( لسنة 2014 و 

قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن علي ان يراعي تجديد هذا التفويض سنويا .
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736 - كريستوفر  جيمس  بينغام   Christopher James Bingham  مدير   المقيد برقم قيد    18401   

وتم ايداعه بتاريخ    01-03-1992 برقم ايداع   795 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2008  بــ :  للفرع - حذف 

Christopher  مفوض بالتوقيع( - ويكون للسيد/ كريستوفر جيمس بينغام( Marc Smith السيد/ مارك سميث

James Bingham كافة صلحيات التوقيع المذكورة للسيدة/ ميرفت كمال الفى كما هى في السجل التجاري 

مجتمعين أو منفردين.  ثانيا : الموافقة على منح السادة مديرين الفرع بجمهورية مصر العربية, السيدة/ ميرفت 

كمال الفي - والسيد/ كريستوفر جيمس بينغام CHRISTOPHER JAMES BINGHAM, والسادة 

المفوضين بالتوقيع, السيد/ عمار فاروق  Amar Farooq, والسيد/ محمد يوسف سليمان عبد الغني 

 Alistair Kerris Rodger والسيد/ الستير كيريس رودجر , Mohammad Yousef S. Abdelghani

, والسيدة/ اليزابيث ماركر Elizabeth Marker ويكون لي اثنين مجتمعين من المديرين و/أو المفوضين 

بالتوقيع تمثيل الشركة والفرع, وفقا لصلحيات التوقيع الواردة أدناه: أول: التعامل أمام البنوك: تمثيل الشركة 

والفرع امام سيتي بنك في جمهورية مصر العربية, 1- فتح الحسابات المصرفية وغلقها والتعامل عليها مع البنوك 

نيابة عن الفرع؛ 2- سحب أو قبول او تظهير أو دفع اية كمبيالت او سندات أذنيه او شيكات او اية محررات قابلة 

للتداول؛ 3- تقديم طلبات الحصول على أي وجميع الوثائق المطلوبة لتشغيل الحساب المصرفي أو الحصول على 

تأكيدات على تفاصيل الحساب أو الكشوف أو المعاملت أو أي وثائق أخرى تتعلق بالحساب المصرفي على النحو 

المطلوب؛ 4- الحصول على جميع التسهيلت الئتمانية بما في ذلك على سبيل المثال ل الحصر, القروض 

المضمونة أو غير المضمونة, والسحب على المكشوف, وخطابات العتماد, المستحقات التجارية, وتسهيلت 

الخصم, وإيصالت المانة, والسندات, والعملت الجنبية, والضمانات المصرفية, والقيام بجميع المعاملت 

المصرفية وتنفيذها والتوقيع على جميع المستندات مع البنك بخصوص التسهيلت الئتمانية المذكورة )بما في ذلك 

على سبيل المثال ل الحصر, أي تعويضات أو سندات إذنيه(؛ 5- رهن أي ممتلكات مملوكة للشركة, سواء كانت 

منقولة أو عقار, ورهنها وفرض رسوم عليها كضمان لسداد أي مديونية للبنك المذكور )سواء كانت هذه المديونية 

مستحقة على الشركة أو على الغير(؛ 6- لضمان الديون والتزامات الغير الخرى تجاه البنك المذكور وتقديم أي 

ضمانات أو أوراق مالية قد تكون مطلوبة؛ 7- الحصول على جميع التسهيلت واجراء التعاملت والدخول في 

التفاقيات الخاصة بالتداول والعملت الجنبية الجلة والفورية وخيارات الصرف الجنبي, والمعاملت المماثلة 

والتوقيع نيابة عن الشركة على جميع التفاقيات والوامر والتأكيدات والمستندات الخرى مع البنك المذكور 

بخصوص المعاملت المذكورة؛ 8- التوقيع على جميع وثائق سيتي بنك, ويشمل ذلك الوثائق المتلقة بنظام حماية 

الجور )WPS(؛ 9- التوقيع على جميع التفاقيات المصرفية. 10- ول يجوز توكيل او تفويض الغير في كل او 

بعض ما ذكر.   ثانيا : صلحيات أخرى: ويكون للمديرين والمفوضين بالتوقيع, منفردين, تمثيل الفرع والتوقيع 

نيابة عنه امام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية على سبيل المثال وليس الحصر الهيئة العامة للستثمار 

والمناطق الحرة, والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الضرائب المصرية ومصلحة 

الجمارك المصرية والهيئة القومية للتامين الجتماعي ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكافة الوزارات ومن بينها 

وزارة الخارجية والمالية والستثمار. ولهم الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

737 - عبد العزيز بن محمد بن عوض بن لدن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    36011   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-12-2008 برقم ايداع   25450 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2008  بــ :  

738 - خالد محمد عوض بن لدن  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    36011   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-2008 برقم ايداع   25450 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2008  بــ :  

739 - جمال محمد عبدالحافظ جاب ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    36011   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-2008 برقم ايداع   25450 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2008  بــ :  

740 - عبدا بن عمر بن محمد بن عوض بن لدن  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    36011   

وتم ايداعه بتاريخ    02-12-2008 برقم ايداع   25450 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2008  بــ :  
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741 - عمر بن محمد بن عوض بن لدن  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    36011   وتم 

ايداعه بتاريخ    02-12-2008 برقم ايداع   25450 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2008  بــ :  ممثل عن 

شركة سانتس القابضة , مع البقاء لكافة صلحية سيادته كما وردت بالسجل التجاري - إضافة لصلحيات الستاذ 

/ جمال محمد عبد الحافظ جاب ا – عضو مجلس الدارة , ببيع وشراء السيارات والمعدات بجميع انواعها 

المملوكة للشركة والتوقيع على العقود والوراق الخاصة بذلك أمام الشهر العقاري , مع البقاء لكافة صلحية 

سيادته كما وردت بالسجل التجاري - مع البقاء لكافة صلحية سيادتة كما وردت بالسجل التجاري

742 - احمد يوسف مشاري الروضان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13746   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-1997 برقم ايداع   440 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2008  بــ :  ممثل عن الجانب الخليجى

743 - احمد عبدالكريم محمد الشوربجى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13746   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-1997 برقم ايداع   440 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2008  بــ :  ممثل عن البنك العقارى المصرى 

العربى - بدل من السيد الستاذ / صلح محمد احمد عبد الغفار .

745 - محمد  احمد ابراهيم مصطفى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13746   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-1997 برقم ايداع   440 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2008  بــ :  ممثل  عن البنك العقارى المصرى 

العربى . بدل من السيد الستاذ / محمد بيومي محمد غانم علي ضوء الستقاله المقدمه من سيادته لتمثيل البنك 

العقارى المصرى العربى في مجلس إدارة الشركة . تجديد مده عضوية مجلس الدارة لمده 3 سنوات من 11 /4 

/2022 حتي 10 /4 /2025 مع اعتماد تشكيله الحالي دون الخلل بحق الشخصيه العتباريه المساهم في تغيير 

ممثله في مجلس الدارة  . تفويض الستاذ / محمد أحمد إبراهيم مصطفي رئيس مجلس الدارة غير تنفيذي 

والستاذ/ محمد بيومي محمد غانم العضو المنتدب مجتمعين أو منفردين في التوقيع علي العقود والتفاقيات التي 

تتفق مع أغراض الشركة وتمثيل الشركة أمام كافة المصالح والهيئات والجهات الحكومية والغير حكومية والسجل 

التجاري والتأشير والمحو والتعديل والقيد والتجديد بالسجل التجاري ومصلحة الشركات وهيئة الستثمار والهيئة 

العامة للتنمية السياحية والغرفة التجارية والهيئة العامة للرقابة المالية والمحافظات والوزارات بكافة أنواعها 

والتأمينات الجتماعية وتقديم القرارات الضريبية والتمثيل أمام مصلحة الضرائب )العامة والقيمة المضافة 

والضرائب العقارية( ومأمورياتها بما في ذلك لجان الطعن بالمصلحة والطعن على قرارات هذه اللجان و مصلحة 

الجوازات والسجل المدني والبورصة وشركات السمسرة وشركات الحفظ المركزي وشركة مصر المقاصة 

وشركات القطاع العام وقطاع العمال العام والسفارات والقنصليات وتقديم الطلبات والتوقيع عليها للحصول على 

الموافقات المنية من الجهات المختصة والتوقيع علي كافة الطلبات والوراق والمستندات والعقود الخاصة بالتعامل 

مع شركات التصالت بجمهورية مصر العربية وأستلم وتسليم كافة هذه المستندات والعقود وصرف وأستلم كافة 

المبالغ النقدية المودعة لدي المحاكم علي اختلف درجاتها وأنواعها باسم الشركة وكذا الشيكات والمبالغ المعروضة 

من المحضرين بمقر الشركة أو فروعه أو المبالغ المعروضة بجلسات المحاكم .  ولهما الحق مجتمعين أو منفردين 

في التوقيع واتخاذ كافة الجراءات اللزمة سواء لتراخيص السيارات أو التجديد أو البيع أو سداد الرسوم 

والضرائب وتمثيل الشركة أمام كافة المحاكم على اختلف أنواعها ودرجاتها وفي القرار بالصلح والنكار 

والبراء وفي تنفيذ الحكام الصادرة لصالح الشركة والتوقيع أمام مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها والتوقيع على 

عقود البيع البتدائية ولهما الحق مجتمعين أو منفردين في التفاوض مع العملء لتحصيل مستحقات الشركة والقرية 

ولهما الحق في تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر . ولهما الحق مجتمعين أو منفردين في التعامل مع البنوك من 

سحب وأيداع وصرف الشيكات والتوقيع عليها والتوقيع على كافة الوراق التجارية ويكون التوقيع علي الشيكات 

والوراق التجارية بتوقيعين مجتمعين اول وثان ويكون توقيع كل من رئيس مجلس الدارة أو العضو المنتدب ) 

توقيع أول ( وتوقيع كل من المدير المالي أو نائب المدير المالي ) توقيع ثاني ( .علما  بأن تمثيل الشركه امام 

القضاء للرئيس مجلس الدارة منفردا  .

746 - محمد بيومى محمد غانم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13746   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-1997 برقم ايداع   440 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2008  بــ :  والعضو المنتدب من ذوى الخبرة ) 

مرشح من البنك العقارى المصري العربي (
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747 - حمدي جميل أحمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13746   وتم ايداعه بتاريخ    1997-03-08 

برقم ايداع   440 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2008  بــ :  - ممثل عن الشركة الهلية العقارية للستثمار

748 - فاطمة الزهراء عبد الفتاح مصطفى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    109720   وتم ايداعه بتاريخ    

07-11-1996 برقم ايداع   11778 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2008  بــ :  تجديد مدة اعضاء مجلس 

الدارة لمدة مماثلة

749 - هالة عبد الوهاب ابراهيم محمد الجعلى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    36220   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-12-2008 برقم ايداع   26375 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2008  بــ :  يكون لرئيس مجلس 

الدارة الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

وفتح حسابات والعتمادات المستنديه والتوقيع على الشيكات وكذلك حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه  وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه 

بالنقد او بالجل ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق توكيل 

الغير فى كل او بعض ما ذكر. وكذلك حق  شراء اصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات 

والمنقولت  القتراض والرهن باسم الشركه والتوقيع علي العقود النهائية امام الشهر العقاري

750 - حنان وجدى عبد المنعم عبدالتواب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    36274   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2008 برقم ايداع   26634 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2008  بــ :  استقالة
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761 - علء محمد العفيفى عبدالعظيم العفيفي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    37720   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-03-2009 برقم ايداع   5604 تم التأشير فى تاريخ 18-03-2009  بــ :  1- تفويض السيد / 

علء محمد العفيفى عبد العظيم العفيفى بصفته رئيس مجلس الدارة غير التنفيذى الستاذ/ طارق عبد العال عبد 

الحميد عبد العال المحامى بالتوقيع على تصالحات المحامى العام والقرار بالصلح امام المحاكم فى شأن تسديد 

مستحقات الشركة بعد صدور حكم نهائى فى مواجهته .  2-الغاء صلحيات التوقيع نيابة عن الشركة لكل من أ/ 

نعيم فؤاد ابراهيم حبشى وأ/ أحمد شاهر محمود عابد.   2- منح صلحيات التوقيع امام البنوك  بكافة المعاملت 

البنكية المختلفة وطلبات السحب من التمويلت الممنوحة من البنوك بشروطها المتفق عليها بعقود التمويل 

والتعاقدات وسلطات التوقيع وسلطات التوقيع العامة على كافة العقود وبدون حد اقصى للساتذة التالى اسماؤهم : 

1-الستاذ /حسام الدين مصطفى حسني حسين النجار)توقيع أول ؛ او2- الستاذ / محمد رمضان حامد محمد هلل 

) توقيع أول ( او؛ 3- الستاذ / وليد احمد محمد محروس رماح )توقيع أول ( ؛ 4-الستاذ /محمديسرى حسين 

طاحون والستاذ / حاتم حمدى حسن محمود ابو العينين )توقيع اول ( )مجتمعين(  و 1-الستاذ / محمد عبدالحميد 

محمد عبدالحليم ) توقيع ثانى ( او؛ 2- الستاذ / هشام مصطفى عبدالمقصود البساطى ) توقيع ثانى ( او؛3- الستاذ 

/ سيف الدين عصام عبد المنعم البسيونى ) توقيع ثانى ( او؛ 4- الستاذ / كريم نشأت هلل حماد )توقيع ثانى (, 

على ان يكون التوقيع لحد المفوضين بالتوقيع )كتوقيع أول(مجتمعا مع احد السادة ممن لهم حق التوقيع )توقيع 

ثانى (ولهم الحق فى تفويض الغير.    3-يكون حق التوقيع على كافة حسابات الشركة لدى البنوك وابرام كافة 

المعاملت البنكية المختلفة والتعاقدات والتعاقدات وسلطات التوقيع العامة على كافة العقود وحتى 500,000جنيه 

مصرى )فقط خمسمائة الف جنيها مصريا ل غير ( للساتذة التالى اسماؤهم :1-الستاذ / وليد احمد محمد محروس 

رماح ) توقيع اول ( او ؛ 2- الستاذ / محمد رمضان حامد محمد هلل )توقيع اول( أو,3-الستاذ /  حاتم حمدى 

حسن محمود ابوالعينين )توقيع أول ( او؛ 5- الستاذ/ محمد يسرى حسين طاحون )توقيع أول( و1-الستاذ/محمد 

عبد الحميد محمد عبدالحليم ) توقيع ثانى ( او؛2-الستاذ / كريم نشأت هلل حماد )توقيع ثانى (  على ان يكون 

التوقيع لحد المفوضين بالتوقيع )كتوقيع أول( مجتمعا مع احد السادة ممن لهم حق التوقيع )توقيع ثانى (ولهم الحق 

فى تفويض الغير.   4-يكون حق التوقيع على كافة حسابات الشركة لدى البنوك وابرام كافة المعاملت والتحويلت 

البنكية المختلفة من حسابات شركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر ش .م.م الى حسابات شركة تنمية 

لخدمات المشروعات متناهية الصغر ش .م.م والتوقيع على اقرارات قبول الحوالت والخطارات )مجتمعين او 

منفردين ( وبدون حد اقصى للساتذة التالى اسماؤهم :1- الستاذ / محمد عبدالحميد محمد عبدالحليم 2- الستاذ / 

كريم نشأت هلل حماد .ولهم الحق فى تفويض الغيرفى فى كل او بعض ما سبق   وافق المجلس على التفويض 

الصادر من مجلس ادارة شركة تنميه لخدمات المشروعات متناهية الصغر ش.م.م للستاذ / حسام الدين مصطفى 

حسنى حسين النجار بصفتة العضو المنتدب وذلك فى التوقيع منفردا على مخالصات السداد الكامل لمستحقات 

الشركة من التمويلت الممنوحة لعملء الشركة وله الحق فى تفويض الغير فى كل او بعض ماسبق .  5-وافق 

المجلس على التفويض الصادر من الستاذ/ حسام الدين مصطفى حسنى حسين النجار بصفته الرئيس التنفيذى 

والعضو المنتدب للستاذ/ محمد عبدالحميد محمد عبدالحليم والستاذ / كريم نشأت هلل حماد , مجتمعين أو 

منفردين فى التوقيع على مخالصات السداد الكامل لمستحقات الشركة من التمويلت الممنوحة لعملء الشركة. ولهم 

الحق فى تفويض الغير فى كل اوبعض ما سبق .  6-وافق المجلس بالجماع على تعديل صلحيات التوقيع 

الخاص بالقتراض والبرام والتوقيع على كافة العقود والضمانات والمستندات المرتبطة به نيابة عن الشركة مع 

الغير وبدون حد أقصىى للسادة التالى اسماؤهم : 1--السيد / حسام الدين مصطفى حسنى حسين النجار , العضو 

المنتدب )توقيع أول ( او 2- الستاذ / وليد احمد محمد محروس رماح )توقيع أول (  , او الستاذ / محمد رمضان 

حامد محمد هلل )توقيع أول (و الستاذ/ سيف الدين عصام عبد المنعم البسيونى )توقيع ثانى ( او ؛ السيد / هشام 

مصطفى عبدالمقصود البساطى ) توقيع ثانى ( او ؛ الستاذ / محمد عبدالحميد محمد عبدالحليم ) توقيع ثانى ( أو 

الستاذ/ كريم نشأت محمد حماد)توقيع ثانى (, على ان يكون التوقيع لحد المفوضين بالتوقيع )كتوقيع أول( 

مجتمعا مع احد السادة ممن لهم حق التوقيع )توقيع ثانى ( ولهم الحق فى تفويض الغير.   7-وافق المجلس بالجماع 

على تفويض الستاذ / حسام الدين مصطفى حسنى حسين النجار . بصفتة العضو المنتدب للشركة وذلك فى 

صلحيات التوقيع نيابة عن الشركة على عقود التمويل المبرمة ما بين الشركة والعملء فقط دون غيرها كما له 
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حق تفويض الغير فى حدود ذلك .  8-وافق المجلس بالجماع على التفويض الصادر من الستاذ / حسام الدين 

مصطفى حسنى حسين النجار ,بصفتة العضوالمنتدب للستاذ / وليد احمد محمد محروس رماح والستاذ / محمد 

رمضان حامد محمد هلل(  مجتمعين( فى التوقيع نيابة عنه على عقود التمويل المبرمة ما بين الشركة والعملء 

فقط دون غيرها كما لهم الحق فى تفويض الغير.  9-وافق المجلس بالجماع على تفويض الستاذ / حسام الدين 

مصطفى حسنى حسين النجار بصفتة العضو المنتدب فى التوقيع )منفردا( على كافة المعاملت مع الهيئة العامة 

للرقابة المالية والتوقيع نيابة عن الشركة على كافة المستندات والخطابات الصادرة من الشركة للهيئة العامة للرقابة 

المالية وله الحق فى تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر .  10-وافق المجلس بالجماع على التفويض الصادر 

من الستاذ / حسام الدين مصطفى حسنى حسين النجار,بصفتة العضوالمنتدب للستاذ / محمد رمضان حامد محمد 

هلل و الستاذ / وليد احمد محمد محروس رماح , )مجتمعين( وذلك فى التعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية 

والتوقيع نيابة عن الشركة على كافة المستندات والخطابات الصادرة من الشركة للهيئة العامة للرقابة المالية ولهم 

الحق فى تفويض الغير فى كلو بعض ماذكر.  -11وافق المجلس بالجماع على التفويض الصادر من الستاذ / 

حسام الدين مصطفى حسنى حسين النجار,بصفتة العضوالمنتدب بتفويض اثنين مجتمعين من السادة التالى 

اسماؤهم 1-الستاذ / حسام الدين مصطفى حسنى حسين النجار 2- الستاذ محمد عبدالحميد محمد عبدالحليم .3-

الستاذ / وليد احمد محمد محروس رماح 12- الستاذ / محمد رمضان حامد محمد هلل 5- محمد يسرى حسين 

طاحون . 6-الستاذ / كريم نشأت هلل حماد – 7-الستاذ حاتم حمدى حسن محمود ابو العنين . وذلك فى التوقيع 

على خطابات واخطارات الحوالة الصادرة من الشركة لصالح البنك المصرى الخليجى والبنك الهلى الكويتى .  

13-وافق المجلس بالجماع على تجديد تفويض الستاذ / حسام الدين مصطفى حسنى حسين النجار,بصفتة 

العضوالمنتدب فى التوقيع على المستندات المطلوبة وانهاء اجراءات كل شريحة من الشرائح الدورية لحوالة عقود 

التمويل الصادرة من الشركة مع الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بموجب التفويض الصادر من الجمعية العامة 

العادية بتاريخ 10-1-2022 وفقا لقانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية 

الصغر رقم )141( لسنة 2014 وقرارات مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الشأن.  14-وافق 

المجلس بالجماع على تجديد تفويض السيد / حسام الدين مصطفى حسنى حسين النجار,بصفتة العضوالمنتدب 

للغير فى فى تظهير السندات الذنية المرتبطة بعقد تالتمويل بشرائح دورية المبرم مابين الشركة والبنك المصرى 

الخليجى )ش.م.م ( المؤرخ فى 12 ابريل2016 , ويكون السيد / حسام الدين مصطفى حسنى حسين النجار , 

العضو المنتدب الحق فى تفويض الغيرفى كل او بعض ماذكر .

751 - عنتر السيد مصطفى جاد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    36274   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2008 برقم ايداع   26634 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2008  بــ :  اصبح صلحيات التوقيع علي 

الشيكات والتحويلت على النحو التالى : الستاذ / عنتر السيد مصطفي جاد رئيس مجلس الدارة توقيع منفرد 

بدون حد اقصي علي الشيكات والتحويلت البنكية - الستاذ / عادل محمد فطوري محمود العضو المنتدب توقيع 

أول علي الشيكات والتحويلت حتي خمسة مليون جنيها مصريا والتوقيع الول بدون حد اقصي علي التحويلت 

بين حسابات الشركة مع أي من توقيع ثان : الستاذ / أحمد عبد العزيز عبد التواب عرب المدير المالي أو الستاذ / 

أحمد شوقي حسن حسن مدير الحسابات - الستاذ / عبد العزيز لبيب محمد مطاوع نائب العضو المنتدب للشئون 

المالية والدارية والموارد البشرية توقيع أول علي الشيكات والتحويلت حتي مليون جنيها مصريا والتوقيع الول 

بدون حد اقصي علي التحويلت بين حسابات الشركة مع أي من توقيع ثان : الستاذ / خالد محمد احمد الطوبجي 

رئيس قطاع تعويضات السيارات او الستاذ / هاني عاطف عزمي مهني مدير الدارة العامة لعادة التامين - 

الستاذ / خالد محمد احمد الطوبجي رئيس قطاع تعويضات السيارات أو الستاذ / هاني عاطف عزمي مهني مدير 

الدارة العامة لعادة التامين توقيع اول علي الشيكات حتي 200 الف جنيها مصريا مع اي من توقيع ثان : الستاذ 

/ أحمد عبد العزيز عبد التواب عرب المدير المالي او الستاذ / أحمد شوقي حسن حسن مدير الحسابات - الغاء اي 

توقيعات عن الشركة خلف ما سبق ذكره - مع بقاء صلحيات الدارة والتوقيع كما هي مدونه بالسجل التجاري 

للشركة دون تعديل

752 - عزه حمدى السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    36274   وتم ايداعه بتاريخ    2008-12-23 

برقم ايداع   26634 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2008  بــ :  
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753 - مروه نبيل عبدالمقصود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    36274   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2008 برقم ايداع   26634 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2008  بــ :  

754 - سانجاى تيكو  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    36616   وتم ايداعه بتاريخ    14-01-2009 برقم 

ايداع   852 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2009  بــ :  والعضو المنتدب -  الموافقه  على منح السيد سانجاى 

تيكو العضو المنتدب وعضو مجلس اداره الشركه - الحق في تمثيل الشركه والتعامل بالنيابه عن الشركه لرهن / 

ضمان اصول الشركه المنقوله وغير المنقوله لصالح البنوك والمؤسسات الماليه واصدار ضمان/ ضمانات  

الشركات مقابل االتسهيلت الئتمانيه الممنوحه من قبل البنوك لشركه فليكس بى فيلمز ايجيبت ش.م.م والشركات 

التابعه لها وايضا تقديم الطلبات والمستندات والتوقيع عليها وذلك للتصديق عليها وتسجيلها واتخاذ ما يلزم في هذا 

الصدد وذلك امام مكاتب الشهر العقارى والتوثيق في كافه انحاء مصر وكذلك امام كافه الجهات الحكوميه والغير 

حكوميه وامام اى جهه ذات صله وله في ذلك اوسع السلطات للتعامل باسم الشركه ونيابه عنها   كما يحتفظ السيد 

سانجاى تيكو العضو المنتدب للشركه والسيد رام ساجار سينج بكافه الصلحيات الممنوحه لهما والوارده في السجل 

التجارى للشركه وكذلك السيد اشوك كومار تشاتورفيدى رئيس مجلس الداره

755 - رياض عبد الرحمن كيوان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    37079   وتم ايداعه بتاريخ    

10-02-2009 برقم ايداع   2796 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2009  بــ :  ممثل عن شركة سى بى سى 

القابضة للستثمارات - مصر تجديد مدة مجلس الدارة لمدة اخرى .

756 - هشام محمود محمد مكين  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    37079   وتم ايداعه بتاريخ    

10-02-2009 برقم ايداع   2796 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2009  بــ :  ممثل عن الشركة المتحدة العربية 

لللومنيوم بدل من عبد القادر عبد ا الزهرى

757 - سعد الدين عبدا عبدالقادر سلم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    37409   وتم ايداعه بتاريخ    

02-03-2009 برقم ايداع   4196 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2009  بــ :  تجديد تعيين مجلس ادارة الشركة

758 - احمد صابر محمد امام  مدير   المقيد برقم قيد    37418   وتم ايداعه بتاريخ    02-03-2009 برقم 

ايداع   4254 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2009  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غبر محددة - يمثل 

المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمدير منفردا الحق في التعامل 

باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكاله وكذلك التوقيع على عقود الشراء باسم الشركه ولصالحها وكذلك التعامل مع جميع  البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل 

مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وله الحق في تعيين 

وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل وله حق التوقيع على عقود تاسيس الشركات وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما 

ذكر.ويكون الحق فى التوقيع على عقود والقتراض  من البنوك وبيع وشراء سيارات الشركة والرهن والبيع 

لصول الشركه وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركه ولصالحها فيكون بموافقة 

الجمعيه العامه بالشركه

762 - طارق سعيد حسنين عبد الكريم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    37742   وتم ايداعه بتاريخ    

19-03-2009 برقم ايداع   5683 تم التأشير فى تاريخ 19-03-2009  بــ :  تجديد مده مجلس الدارة لمدة 

ثلث سنوات قادمه بذات التشكيل السابق ونفس الصلحيات الواردة فى السجل التجارى

763 - محمد احمد عطيه محمود  مدير عام   المقيد برقم قيد    38196   وتم ايداعه بتاريخ    2009-04-13 

برقم ايداع   7420 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2009  بــ :  استقالة

764 - محمد فهمى السيد عبدالنبى  مدير عام   المقيد برقم قيد    38196   وتم ايداعه بتاريخ    2009-04-13 

برقم ايداع   7420 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2009  بــ :  مسئول عن الشركة
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765 - فاروق فوزى عبد العليم دخان  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    38725   وتم 

ايداعه بتاريخ    13-05-2009 برقم ايداع   9681 تم التأشير فى تاريخ 13-05-2009  بــ :  تجديد مدة 

اعضاء مجلس الدارة

766 - هانى عبد الفتاح اسماعيل خليفه  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    38756   وتم ايداعه بتاريخ    

17-05-2009 برقم ايداع   9818 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2009  بــ :  يكون حق الدارة و حق التوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين وهم : ) محمد عبد الحميد اسماعيل خليفة وأحمد عبد الفتاح 

اسماعيل خليفه و هاني عبد الفتاح اسماعيل خليفه ( منفردين او مجتمعين و اضافة حق الدارة والتوقيع والستدانه 

و الرهن و القتراض من البنوك والمسئولية امام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين و هم ) محمد عبد الحميد 

اسماعيل خليفة  و احمد عبد الفتاح اسماعيل خليفه وهاني عبد الفتاح اسماعيل خليفه ( منفردين أو مجتمعين .

767 - صفوت صلح الدين على النحاس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    38914   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-2009 برقم ايداع   10537 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2009  بــ :  من ذوى الخبرة - تشكيل مجلس 

الدارة - مع الحتفاظ بالسلطات والختصاصات كما هى واردة بالسجل التجارى دون تغير وعلى ذلك يتم التاشير 

بما تم ذكرة فى السجل التجارى

768 - ليلي يس أحمد محمد الشقيري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    38914   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-2009 برقم ايداع   10537 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2009  بــ :  

769 - احمد محى الدين ابراهيم مجاهد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    38914   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-2009 برقم ايداع   10537 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2009  بــ :  ممثل عن شركة الياسين 

القابضه للستثمارات المالية

770 - ايه يس احمد محمد احمد الشقيرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    38914   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-2009 برقم ايداع   10537 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2009  بــ :  ممثل  عن شركة الياسين 

القابضة للستثمارات المالية

771 - ليلى بيان السيد الخشاب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    38914   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-2009 برقم ايداع   10537 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2009  بــ :  ممثل  عن شركة الياسين 

القابضة للستثمارات المالية

772 - محمد يس احمد محمد الشقيرى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    38914   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-2009 برقم ايداع   10537 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2009  بــ :  

773 - نبيل وليد قمحاوي  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    38914   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-2009 برقم ايداع   10537 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2009  بــ :  

774 - احمد محمد عبد الحميد السعيد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    39641   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-06-2009 برقم ايداع   13101 تم التأشير فى تاريخ 24-06-2009  بــ :  تجديد العضوية 

لمجلس إدارة الشركة لمده ثلث سنوات وبنفس التشكيل

775 - محمد صلح الدين محمد خرما  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4931   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-2003 برقم ايداع   130 تم التأشير فى تاريخ 13-07-2009  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة ثلثة 

سنوات

776 - مؤمن الملثم اسماعيل عبد الله  مدير   المقيد برقم قيد    21000   وتم ايداعه بتاريخ    2006-11-02 

برقم ايداع   16682 تم التأشير فى تاريخ 12-08-2009  بــ :  مسئول من الناحية الفنية والسياحية للشركة .
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777 - ماهر عبد المجيد حافظ  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    40694   وتم ايداعه بتاريخ    2009-08-17 

برقم ايداع   17247 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2009  بــ :  حق الدارة والتوقيع :- تكون إدارة الشركة 

والتوقيع عنها موكول للشريكين المتضامين  السيد / ماهر عبدالمجيد حافظ والسيد / أحمد ماهر عبدالمجيد حافظ -  

مجتمعين أومنفردين ولهما كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة كما لهما حق بيع سيارات الشركة ولهما حق 

التعاقد في كل ما يتعلق بأمور الشركة وفتح الحسابات لدي البنوك والسحب واليداع والتوقيع علي كافة المعاملت 

البنكية ولهما حق البيع والشراء باسم الشركة بما في ذلك التوقيع على عقود بيع وشراء السيارات والصول الثابتة 

للشركة وكذلك التوقيع علي العقود العرفية والرسمية امام الشهر العقاري  ولهما  مجتمعين أومنفردين حق  الرهن 

والستدانة والقتراض وحق السحب واليداع باسم الشركة ولهما حق التوقيع علي عقود التعديل ولهما حق تفويض 

وتوكيل الغير في كل او بعض ما ذكر

778 - ابراهيم على ابراهيم ابو العنين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41127   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-2009 برقم ايداع   19074 تم التأشير فى تاريخ 15-09-2009  بــ :  تفويض المهندس / إبراهيم علي 

إبراهيم ابو العنين رئيس مجلس الدارة والمهندس / عمرو سامي التهامي محمد العضو  المنتدب مجتمعين في 

التوقيع علي ضمان التسهيلت الخاصة بشركة / المعصرة جاز مترو للصناعات لدي بنكي )البنك المصري لتنمية 

)  saib( الصادرات وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية

779 - احمد جميل احمد زقزوق  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    21290   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-11-2006 برقم ايداع   17922 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2009  بــ :  

780 - جميل احمد جميل زقزوق  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21290   وتم ايداعه بتاريخ    

12-11-2006 برقم ايداع   17922 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2009  بــ :  

781 - علء احمد جميل زقزوق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21290   وتم ايداعه بتاريخ    

12-11-2006 برقم ايداع   17922 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2009  بــ :  

782 - ايمان  عبد القادر  صالح  عيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19987   وتم ايداعه بتاريخ    

10-08-2006 برقم ايداع   12240 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2009  بــ :  

804 - عليه مصطفى محمد الطويل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43076   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-2009 برقم ايداع   26545 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2009  بــ :  استقالة .

805 - مروه كامل محمد سالوسه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43076   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-2009 برقم ايداع   26545 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2009  بــ :  

806 - احمد نشات سلمة السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41196   وتم ايداعه بتاريخ    

23-09-2009 برقم ايداع   19304 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2010  بــ :  

807 - طارق رمزى عرفه عبد المطلب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41196   وتم ايداعه بتاريخ    

23-09-2009 برقم ايداع   19304 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2010  بــ :  

808 - نشأت سلمه السيد سلمه عوض ا  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    41196   وتم 

ايداعه بتاريخ    23-09-2009 برقم ايداع   19304 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2010  بــ :  يصبح تشكيل 

مجلس الدارة لمدة 3 سنوات - بذات الصلحيات السابق اعتمادها

Page 1059 of 1644 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

783 - محمد اسامه محمد طه حسن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19987   وتم ايداعه بتاريخ    

10-08-2006 برقم ايداع   12240 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2009  بــ :  تجديد مدة عضوية مجلس 

الدارة لمدة ثلث سنوات جديدة بنفس العضاء و نفس التشكيل و نفس الختصاصات   - بالضافة إلى كافة 

الصلحيات الممنوحه في السجل التجاري يتم أضافة حق التوقيع التي :- لرئيس مجلس الدارة المهندس / محمد 

اسامه محمد طه و عضو مجلس الدارة المهندس / عمر محمد أسامه محمد طه و عضو  مجلس الدارة المهندس / 

علي محمد أسامه محمد طه مجتمعين أو منفردين حق التوقيع على عقود شراء و بيع أصول  الشركة الثابتة و 

المنقوله و الراضيو العقارات و السيارات و وسائل النقل المختلفة للنفس أو للغير , و التوقيع على  عقود الرهن و 

القتراض و لصالح البنوك أمام كافة الجهات الرسمية و الحكومية و مصلحة الشهر العقاري و التوثيق و  السجل 

التجاري و الغرف التجارية و الصناعية و لهم في ذلك مجتمعين أو منفردين تفويض أو توكيل الغير في كل أو  

بعض مما ذكر ذلك . 

784 - محمد السيد محمد عمر  مدير   المقيد برقم قيد    41803   وتم ايداعه بتاريخ    22-10-2009 برقم 

ايداع   21365 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2009  بــ :  استقالة

785 - تامر محمد رمزى عبدالسلم عبدالشافى  مدير   المقيد برقم قيد    41803   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2009 برقم ايداع   21365 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2009  بــ :  يمثل المديران السيد / تامر 

محمد رمزي , والسيد / ولء علي زينهم حسيني , الشركة في علقاتها مع الغير ولهما فقط منفردين في هذا الصدد 

أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما إحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته 

التنفيذية للجمعية العامة . وللمديران فقط منفردان الحق في التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمل والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك هيئة الرقابة 

عل الصادرات والواردات وإستخراج وتعديل وتجديد البطاقة الستيرادية والتصديرية والتعاقد مع الوكلء 

والموزعين وتعديل وإضافة نشاط الشركة وغرضها وتعديل شكلها القانوني وفتح الفروع ولهما 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 والتفاقات والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد أو بالجل والسحب واليداع من البنوك بحد أقصى سبعمائة وخمسون ألف جنيه مصري للشيك 

الواحد ومليون ونصف للتحويلت البنكية أو ولهما حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر .   ولهم مجتمعين فتح 

الحسابات بالبنوك وحق السحب واليداع وإجراء التحويلت البنكية بدون حد أقصى والتوقيع على عقود القتراض 

والرهن وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت ويستثنى من الفقرة أن لهم 

منفردين حق إصدار خطابات الضمان بكافة أنواعها بدون حد أقصى ولهما حق توكيل الغير في كل أوبعض ما ذكر 

.
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786 - سعد حبيب كامل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    11786   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2004 برقم ايداع   6160 تم التأشير فى تاريخ 22-11-2009  بــ :  تحديد ومنح إختصاصات 

وصلحيات أعضاء مجلس الدارة لتصبح على النحو التالى : للسيد الستاذ/ سعد حبيب كامل رئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب والسيد الستاذ/ جورج لويس جرجس سعيد مدير التمويل )مجتمعين( الصلحيات التالية : 1- 

إبرام عقود القتراض المتوسطة الجل سواء كانت بضمانات أو بدون ضمانات بالشروط والحدود التى يرونها 

مناسبة لعمال الشركة 2- إبرام العقود المتعلقة بالسلفيات طويلة الجل والقصيرة الجل والتى تمنح للشركة في 

صورة إعتماد جارى مدين بضمان أو بدون ضمان بالشروط والحدود التى يرونها مناسبة لعمال الشركة 3- 

التصرف برهن المقومات المادية والمعنوية للشركة وكذا رهن أصولها العقارية والتصرف فى أصول الشركة 

الثابت منها والمنقول لمصلحة أى من البنـوك العاملة في مصر ضمانا لما تكون الشركة و/أو أى شركة من 

الشركات الشقيقة المذكورة في الفقرة )6( أدناه قد حصلت عليه من قروض متوسطة الجل و/أو اعتمادات جارى 

مدين لتمويل نشاطها والتوقيع على عـقود الرهن التجارى والعقارى والبيع أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق 

والبنوك 4- إبرام عقود فتح العتمـادات المستندية ) إستيراد ( وكـذلك عقود إصـدار خطابات ضمان مع البنوك 

العاملة بمصر بالشروط والحـدود التى يرونها مناسبـة لعمال الشركة وان يكون لهم أوسع السلطات في التعامـل 

بإسم الشـركة وإبرام كافة العقود والمعاملت المالية الداخلة ضمن غرض الشركة كما يكون لهم حق التوقيع 

مجتمعين أمام كافة الجهات والبنوك ولهم في ذلك حق فتح الحسابات وإغلقها وتوقيع الشيكات والكمبيالت 

التوقيع على عقود التنازل عن الحقوق والديون والمستحقات لمصلحة  وتظهيرها وكافة المعاملت البنكية 5-

البنوك العاملة في مصر ضمانا للتسـهيلت الئتمانية التى تحصـل عليها الشـركة و/أو أى شركة من الشـركات 

الشقيقة الواردة فى البند )6( أدناه  6- إصدار كفالت تضامنية لصالح البنوك العاملة في مصر أو فى الخارج 

تضمن فيها الشركة وأى من الشركات الشقيقة أو التابعة لها وهى على وجه التحديد : شركة جى بى أوتو  ش م م  

- شركة آر. جى. إنفستمنت ش م م - شركة غبور للتجارة العالمية بالمناطق الحرة ش م م  - السكندرية - الشركة 

المصرية لتصنيع وسائل النقل )غبور مصر( ش م م - الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلت التجارية ) ايتامكو ( 

ش م م - شركة جى بى أوتو رينتال ترانسبورت  ش م م  - شركة جى بى للتأجير التمويلى ش م م - شركة 

مشروعى للتجارة ش م م - شركة تساهيل للتمويل ش م م - شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية 

ش م م - رصيدى للمدفوعات اللكترونية  )رصيدى( ش.م.م - شركة درايف لتجارة السيارات ش م م  - شركة 

جى بى كابيتال للستثمارات المالية ش م م - شركة كابيتال للتوريق ش.م.م - شركة جى بى لوجيستيكس ش م م - 

الشركة الهندسية لصيانه وسائل النقل )الميكانيكى( ش م م - شركة تاير آند مور لخدمة السيارات )360 ( ش.م.م - 

شركة جى بى للستيراد والتصدير ش م م - شركة سوق مصر للسيارات المستعملة ) فبريكا ( ش م م - الشركة 

المصرية الدولية لصناعة وصيانة السيارات ) إياك ( ش م م - شركة أوتوموبيلك لتجارة السيارت ش م م - شركة 

توزيع وسائل النقل )تى في دى( ش.م.م - شركة ريدى بارتس لقطع غيار السيارات ش م م - شركة جى. بى. بولو 

لتصنيع الحافلت ش م م - شركة ماسترز أوتوموتيف كمبانى ش م م - شركة بان افريكان ايجيبت للزيوت ش م م 

) تحت التصفية ( - الشركة الوطنية لمستلزمات السيارات وقطع غيارها ش م م ) تحت التصفية ( - شركة 

المجموعة العالمية لتجارة السيارات )جى.كى.القاصد( -الردن - شركة غبور القلم لتجارة السيارات ) جى كيو – 

القلم ( – الردن - شركة جى بى علب ريمورك - شركة ج. ب. ر. أوتو – الجزائر - شركة ج. ب. ر. خدمات 

– الجزائر - شركة جى. بى. جلوبال – لوكسمبرج  ولسيادتهم )مجتمعين ( الحق في توكيل أو تفويض الغير في 

كل أو بعض ما سبق - للسيد الستاذ/ سعد حبيب كامل رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد الستاذ/ 

عباس حسن عباس السيد عضو مجلس الدارة )مجتمعين( الصلحيات التالية : أ - تأسيس كافة أنواع الشركات 

داخل جمهورية مصر العربية وخارجها سواء كانت أشخاص أو أموال وتعديلها وتقديم الطلبات وإستيفاء المستندات 

وإستلمها كما لهم الحق في التوقيع على عقود تأسيس وتعديل الشركات أمام الشهر العقارى والسجل التجارى 

والهـيئة العـامة للستثمار وإنشاء فـروع ومـكاتب تمثيل  لتلك الشركات بداخل وخارج جمهورية مصر العربية 

ولهم في ذلك التعامل مع جميع الجهات التى يستتبع التأسيس التعامل معها والسفارات والقنصليات المختلفة ب -

إتخاذ القرارات الستثمارية الخاصة بالستثمار فى شركات أو شراء الستثمارات أو بيعها - وللسيد الستاذ/ سعد 

حبيب كامل - رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد الستاذ/ عباس حسن عباس السيد - عضو مجلس 
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الدارة والسيد الستاذ/ شريف مكرم عوض سعد - مدير قطاع الشئون القانونية )مجتمعين( حق التوقيع على كافة 

العقود بأنواعها من شراء وبيع العقار والمنقول والراضى وخلفه الواقعة ضمن أصول الشركة , ولهم الحق في 

توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما سبق - كما وافق الحضور بالجماع على تفويض السيد الستاذ/ سعد 

حبيب كامل رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب كل  من السماء التالية : الستاذ/ جرجس مسعد مرجان 

والستاذ/ مينا نادر حليم والستاذ/ مدحت ميخائيل يني والستاذ/ أحمد حمدي أحمد جمعة والستاذ/ محمد صبحي 

مصطفى والستاذ/ جورج ناجح جاد وذلك فى التوقيع على خطابات المرور والتجديد ورفع الحظر وكذلك التوقيع 

على خطابات المرور البدل فاقد في جميع إدارات المرور على أن تكون التوقيعات لي اثنين مجتمعين من 

توقيعات السادة المذكور أسمائهم أعله - كما وافق الحضور بالجماع على تجديد مدة المجلس الحالى لمدة جديدة - 

كذلك الموافقة على الترخيص مقدما  للمؤسسين وأعضاء مجلس الدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة على أن 

يكون الترخيص بالنسـبة لكل عقد على حدى

787 - كريم بن رشيد رضا قداس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11786   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2004 برقم ايداع   6160 تم التأشير فى تاريخ 22-11-2009  بــ :  

788 - رؤوف كمال حنا غبور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11786   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2004 برقم ايداع   6160 تم التأشير فى تاريخ 22-11-2009  بــ :  خروج للوفاه

789 - نادر روؤف كمال غبور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11786   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2004 برقم ايداع   6160 تم التأشير فى تاريخ 22-11-2009  بــ :  

790 - عباس حسن عباس السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11786   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2004 برقم ايداع   6160 تم التأشير فى تاريخ 22-11-2009  بــ :  

791 - الفريد ريمون الفريد فوزى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42685   وتم ايداعه بتاريخ    

10-12-2009 برقم ايداع   24933 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2009  بــ :  استقالة

809 - محمد سامى سلمه السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41196   وتم ايداعه بتاريخ    

23-09-2009 برقم ايداع   19304 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2010  بــ :  

810 - مجدى سلمه السيد سلمه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41196   وتم ايداعه بتاريخ    

23-09-2009 برقم ايداع   19304 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2010  بــ :  

811 - محمد محمد عبد الوهاب على  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    41196   وتم ايداعه 

بتاريخ    23-09-2009 برقم ايداع   19304 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2010  بــ :  

812 - محمد الدسوقى محمد

 حسان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41196   وتم ايداعه بتاريخ    23-09-2009 برقم ايداع   

19304 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2010  بــ :  

813 - محمد صلح الدين مصطفي علي سلمه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43205   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-01-2010 برقم ايداع   185 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2010  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة 

ثلثة سنوات

814 - احمد صلح الدين مصطفى سلمة  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    43205   

وتم ايداعه بتاريخ    04-01-2010 برقم ايداع   185 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2010  بــ :  

815 - حسام صلح الدين مصطفي علي سلمه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43205   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-01-2010 برقم ايداع   185 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2010  بــ :  

816 - ايهاب احمد فؤاد محمد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    43205   وتم ايداعه بتاريخ    2010-01-04 

برقم ايداع   185 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2010  بــ :  تنفيذى

981 - فاتن السيد ابو العزم علي الحنجيري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59435   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-2012 برقم ايداع   14600 تم التأشير فى تاريخ 11-07-2012  بــ :  

982 - فاطمة سعيد احمد اسماعيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59435   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-2012 برقم ايداع   14600 تم التأشير فى تاريخ 11-07-2012  بــ :  
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983 - محمود عبد الراضي محمد جاد المولي  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    59435   وتم 

ايداعه بتاريخ    11-07-2012 برقم ايداع   14600 تم التأشير فى تاريخ 11-07-2012  بــ :  

984 - مصطفى السيد محمد احمد الشناوى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    59718   وتم 

ايداعه بتاريخ    30-07-2012 برقم ايداع   15789 تم التأشير فى تاريخ 30-07-2012  بــ :  مع بقاء 

الصلحيات المنصوص عليها بالسجل التجاري كما هي

985 - بسيونيه سعيد عبدالغني سلمه  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    59718   وتم ايداعه 

بتاريخ    30-07-2012 برقم ايداع   15789 تم التأشير فى تاريخ 30-07-2012  بــ :  

986 - عزه سعيد عبدالغني احمد  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    59718   وتم ايداعه بتاريخ    

30-07-2012 برقم ايداع   15789 تم التأشير فى تاريخ 30-07-2012  بــ :  

792 - ادهم محمد سعد عوض اللة  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42685   وتم ايداعه بتاريخ    

10-12-2009 برقم ايداع   24933 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2009  بــ :  الموافقة علي تحديد سلطات 

وصلحيات مجلس الدارة لتصبح كالتالي : - لرئيس مجلس الدارة و عضو مجلس الدارة المنتدب - مجتمعين او 

منفردين - حق التوقيع علي معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات 

من مجلس الدارة , ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا  حق 

التوقيع عن الشركة منفردين أومجتمعين.  - لرئيس مجلس الدارة و عضو مجلس الدارة المنتدب - مجتمعين او 

منفردين --  الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغرضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ووزارة 

السياحة ومكاتبها وغرفه شركات ووكلت السفر والسياحة والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم وتعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم والتعامل مع إدارة التراخيص بكافة 

وحدات المرور والتعامل مع شركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزى وشركات تداول الوراق المالية 

وبورصة الوراق المالية والتوقيع علي عقود إيداع الوراق المالية ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو 

بعض ما سبق  -  لرئيس مجلس الدارة و عضو مجلس الدارة المنتدب - مجتمعين او منفردين -  حق التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح الحسابات وفتح العتمادات المستندية لدي 

البنوك والمؤسسات المالية والفراج عن رأس المال وإستصدار خطابات الضمان وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد أو بالجل  بإسم الشركة ولصالحها والتوقيع علي عقود تداول الوراق المالية أمام شركات تداول 

الوراق المالية وبورصة الوراق المالية والهيئة العامة للرقابة المالية وبيع وشراء السيارات والتوقيع علي عقود 

بيعها أمام الشهرالعقاري وحق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .  -لرئيس مجلس الدارة و عضو 

مجلس الدارة المنتدب - مجتمعين  - بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة حق تأسيس الشركات وتعديلها 

والتصرف فيها بالبيع والستحواذات وإتفاقات التشارك والستدانة والحصول علي التسهيلت الئتمانية من البنوك 

وتجديدها والتوقيع علي التعهدات والسندات الذنية المرتبطة بها والتوقيع علي عقود الوكالة الخاصة بالبنوك وحق 

القتراض والرهن وكفالة الغير والتوقيع علي عقود البيع والكفالة والرهن لصول الشركة الثابتة والمنقولة 

والتأجير التمويلي سواء للعقار أو المنقول والتوقيع علي العقود اللزمة في هذا الشأن أمام البنوك والمؤسسات 

المالية ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق وبيع وشراء السهم والتوقيع علي أوامر البيع والشراء وقبض أو دفع 

الثمن وإعطاء المخالصات كل ذلك بإسم الشركة ولصالحها وتوكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ماذكر .

793 - شريف راضى حبيب سلمة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42685   وتم ايداعه بتاريخ    

10-12-2009 برقم ايداع   24933 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2009  بــ :  

794 - محمود  محمد  مصطفى  سمك  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42685   وتم ايداعه بتاريخ    

10-12-2009 برقم ايداع   24933 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2009  بــ :  

795 - احمد مجدى ابراهيم السيد الغريبى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42685   وتم ايداعه بتاريخ    

10-12-2009 برقم ايداع   24933 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2009  بــ :  المنتدب

796 - هانى فؤاد سعد حنا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42685   وتم ايداعه بتاريخ    

10-12-2009 برقم ايداع   24933 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2009  بــ :  غير متفرغ
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797 - ماجد محمد محمد الزينى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42734   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2009 برقم ايداع   25163 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2009  بــ :  تجديد مدة عضوية المجلس 

بنفس التشكيل ونفس الصلحيات

798 - مصطفي  عمرو عبد الحى وهبه  مدير   المقيد برقم قيد    42808   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-2009 برقم ايداع   25486 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2009  بــ :  

799 - كنود مولر  مدير   المقيد برقم قيد    42808   وتم ايداعه بتاريخ    16-12-2009 برقم ايداع   

25486 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2009  بــ :  - استقالة

897 - عرفات ابو الحسن احمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    51766   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-05-2011 برقم ايداع   7844 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2011  بــ :  الموافقة على تشكيل 

مجلس الدارة وتعديل صفة بعض اعضاء مجلس الدارة وسلطات التوقيع على النحو التالى - الموافقة على البقاء 

على كافة السلطات المخولة للسيد / عرفات ابو الحسن أحمد رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب كما هى مثبتة 

بالسجل التجارى ومنح السيد  / رامى عرفات ابو الحسن أحمد  عضو مجلس الدارة المنتدب مجتمعا مع السيدة  / 

مريم كمال زاخر موسى)عضو مجلس الدارة المنتدب( كافة السلطات المخولة للسيد رئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

898 - باهر عرفات ابو الحسن احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    51766   وتم ايداعه بتاريخ    

12-05-2011 برقم ايداع   7844 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2011  بــ :  

987 - غاده محمود بهجت محمد البديوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10258   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2003 برقم ايداع   4321 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2012  بــ :  ممثل  عن هيئة المجتمعات 

العمرانية الجديدة

988 - كريستيان نويل هنرى فوركارت  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59823   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-08-2012 برقم ايداع   1618 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2012  بــ :  ممثل  عن شركة 

سوسيتيه دى بارتيسباسيون افريكانيه

989 - بنجامين  دوجلس ستينينج  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59823   وتم ايداعه بتاريخ    

05-08-2012 برقم ايداع   1618 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2012  بــ :  ممثل  عن شركة سوسيتيه فيناسيه 

بانافريكان

990 - فيليب لبون  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59823   وتم ايداعه بتاريخ    05-08-2012 برقم 

ايداع   1618 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2012  بــ :  أستقاله
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800 - كورادو بيرولى CORRADO PIROLI  مدير   المقيد برقم قيد    42808   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-2009 برقم ايداع   25486 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2009  بــ :  ويباشر المديران وظائفهما لمدة 

عام واحد يبدأ من 10 /1 /2023 وينتهي في 9 /1 /2024. : يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهما 

في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون 

او لئحته التنفيذية للجمعية العامة . ويكون للسيد/ كورادو بيرولي والسيد / مصطفي عمرو عبدالحي وهبه منفردين 

– الحق في تمثيل الشركة امام القضاء والغير, ولهما الحق منفردين في تمثيل الشركة امام كافة السلطات الحكومية 

المختصة وغير الحكومية والهيئات الدارية ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق والهيئة العامة للستثمار والمناطق 

الحرة – قطاع شركات الموال – والسجل التجاري ومكتب العمل وهيئة التأمينات الجتماعية ومصلحة الضرائب 

والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وادارة المصدرين بها ومصلحة الجمارك بجميع إداراتها المختلفة 

وجميع المنافذ الجمركية وجميع شركات الملحة والتوكيلت الملحية والخطوط الجوية ووكلء الشحن   والشركة 

المصرية لتكنولوجيا التجارة اللكترونية MTS وبصفة عامة كافة الهيئات والجهات والشركات المعنية باستيراد أو 

تصدير المنتجات أو الفراج الجمركي وإدارة الرخص وادارات ترخيص المرور والتوقيع على جميع المستندات 

والعقود والطلبات والتعديلت والستمارات والنماذج أمام جميع الجهات أعله واستلم كافة الشهادات والرخص 

والمستندات اللزمة والضرورية ولهما منفردين الحق في التوقيع على عقود تأسيس الشركات التي قد تشترك او 

تساهم الشركة في تأسيسها ولهما منفردين الحق في تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر ويكون حق 

التوقيع للسيد/ كورادو بيرولي منفردا بالنسبة للتعامل والتوقيع امام البنوك التي تتعامل معها الشركة والفراج عن 

راسمال الشركة وفتح وغلق الحسابات المصرفية باسم الشركة وله منفردا الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل 

او بعض ما ذكر ويكون حق التوقيع للسيد/ كورادو بيرولي وللسيد/ مصطفى عمرو عبد الحي وهبة مجتمعين 

بالنسبة للتعامل والتوقيع امام البنوك التي تتعامل معها الشركة والفراج عن راسمال الشركة وفتح وغلق الحسابات 

المصرفية باسم الشركة ولهما مجتمعان الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر ويكون للسيد/ 

كورادو بيرولي والسيد/ مصطفي عمرو عبد الحي وهبه مجتمعين حق القتراض من البنوك والتوقيع علي عقود 

القرض ويكون للسيد/ مصطفي عمرو عبد الحي وهبه مجتمعا مع السيد/ كورادو بيرولي حق الدارة والتقرير في 

المسائل المتعلقة بالمعاملت المالية والدارية التي تتم فيما بين آر كي دبليو ايجيبت والغير ويكون لكل من السيد/ 

كورادو بيرولي والسيد/ مصطفي عمرو عبد الحي وهبه منفردين الحق في تفويض او توكيل الخر او الغير في 

كل او بعض السلطات وفقا لما هو ممنوح لهما .

801 - محمود حسين محمد محمود  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42977   وتم ايداعه بتاريخ    

24-12-2009 برقم ايداع   26122 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2009  بــ :  - ممثل عن شركة اساسات 

للستثمار العقارى ش.م.م - انتخاب و تشكيل مجلس ادارة جديد للشركة - منح صلحيات التوقيع عن الشركة على 

النحو التالي : للسيد / محمود حسين محمد محمود رئيس مجلس الدارة ممثل عن شركة اساسات للستثمار العقارى 

الحق في التوقيع منفردا  علي كافة العقود والمشارطات والتفاقيات والصفقات بإسم الشركة وضمن أغراضها وفي 

التعامل مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والشخاص بكافة اشكالهم في داخل مصر وخارجها والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص والتوقيع علي التفاقيات التي تجريها الشركة بشأن تقديم الستشارات وإعادة 

هيكلة الشركات على كل مايخص التعاقدات المرتبطة بنشاط الشركة بالنقد او بالجل , و له الحق في التوقيع عن 

الشركة على عقود الشراء البتدائية والنهائية أمام الشهر العقاري وانهاء كافة اجراءات الشراء أمام مصلحة الشهر 

العقاري والتوثيق , وله الحق في تسجيل العلمات التجارية بإسم الشركة , وله الحق في فتح وقفل الحسابات 

والسحب واليداع لدي البنوك والمصارف والتوقيع على كافة المعاملت البنكية والتوقيع علي الشيكات 

والتحويلت واستصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وحق القتراض وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها , 

وله الحق فى التوقيع على عقود الضمانات والرهن نيابة عن الشركة , وله الحق في تعيين وعزل وكلء 

ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم , وله الحق في فتح وغلق الحسابات مع شركات السمسرة في 

الوراق المالية وشركات الحفظ  المركزي وفي شراء وبيع السهم والسندات وله حق في تأسيس الشركات بكافة 

أنواعها وله أن يوكل أو يفوض الغير في كل أو بعض ما ذكر .
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802 - ماجد حسين محمد محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42977   وتم ايداعه بتاريخ    

24-12-2009 برقم ايداع   26122 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2009  بــ :  - ممثل عن شركة اساسات 

للستثمار العقارى ش.م.م

803 - هانى ابراهيم

 عبد الرحمن مصطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42977   وتم ايداعه بتاريخ    2009-12-24 

برقم ايداع   26122 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2009  بــ :  - ممثل عن شركة اساسات للستثمار العقارى 

ش.م.م

817 - محمد احمد السيد عبد الشافي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35660   وتم ايداعه بتاريخ    

19-11-2008 برقم ايداع   24406 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2010  بــ :  ممثل  عن شركة صحة الجزيرة 

المحدود - تجديد مدة مجلس الدارة واعادة تشكيله - تعديل صلحيات التوقيع لتصبح علي النحو التالي :-   - يملك 

كل من السيد/محمد احمد السيد عبدالشافي رئيس مجلس الدارة ممثل  عن شركة صحة الجزيرة المحدودة, والسيد/ 

باسم مصطفى سيد حمدان عضو مجلس الدارة المنتدب ممثل  عن شركة صحة الجزيرة المحدودة )مجتمعين أو 

منفردين(الحق في التعامل والتوقيع بأسم الشركة و ضمن أغراضها أمامجميع الجهات الحكومية و الغير حكومية و 

القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من 

سحب و إيداع و التوقيع علي الشيكات و فتح وغلق الحسابات و حق الفراج عن رأس المال و أستصدار خطابات 

و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف وكل ذلك بأسم الشركة و ضمن أغراضها وكذلك 

حق التوقيع علي عقودالبيع ورهن اي أصل من أصول الشركة وحق التوقيع علي عقود الشراء والرهن 

والتسهيلت الئتمانية و كل ذلك  بأسم الشركة و لصالحها و لهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي و وكلء الشركة 

و تحديد مرتباتهم و أجورهم وحق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية 

و لهما أبرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما الحق في 

تأسيس الشركات و لهما حق التوكيل والتوكيل القضائي و تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.  -  ويحق لكل 

من السيد/ علي محمد يوسف والسيد/ محمد أحمد كامل عزب )مجتمعين( التوقيع نيابة عن الشركة على عقود 

الرهن والكفالة وعقود التسهيلت الئتمانية وعقود التأجير التمويلي ,ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو 

بعض مما سبق ذكره.  - ويحق للسيد/باسم مصطفى سيد حمدان عضو مجلس الدارة المنتدب التوقيع علي 

الشيكات بحد أقصي 150000 جنيه مصري )مائة وخمسون ألف جنيه مصري( مجتمعا  مع أي شخص من السيد/

محمد احمد السيد عبدالشافي أو السيد/علي محمد يوسف أوالسيد/ محمد أحمد كامل عزب,ولهم حق توكيل أو 

تفويض الغير في كل أو بعض مما سبق ذكره.  - و يحق لي من مدير المستشفي والمدير المالي بصفتهم )

مجتمعين( التوقيع علي الشيكات بحد أقصي 150000 جنيه مصري )مائة وخمسون ألف جنيه مصري( بتفويض 

صادر من كل من السيد/ محمد احمد السيد عبدالشافي أو السيد/ علي محمد يوسف )منفردين( , ولهم حق توكيل أو 

تفويض الغير في كل أو بعض مما سبق ذكره.  - ويحق للسيد/ باسم مصطفى سيد حمدان عضو مجلس الدارة 

المنتدب )منفردا ( التمثيل و التعامل والتوقيع بأسم الشركة و ضمن أغراضها أمام وزارة الصحة والسكان ونقابة 

الطباء ومديرية الشئون الصحية و الحق في التوقيع علي عقود الطباء , و له حق توكيل و تفويض الغير في كل 

أو بعض ما ذكر.

818 - خالد هاني نجيب النوري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35660   وتم ايداعه بتاريخ    

19-11-2008 برقم ايداع   24406 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2010  بــ :  ممثل  عن شركة صحة الجزيرة 

المحدودة.

819 - باسم مصطفى سيد حمدان  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    35660   وتم ايداعه بتاريخ    

19-11-2008 برقم ايداع   24406 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2010  بــ :  ممثل  عن شركة صحة الجزيرة 

المحدود

820 - جمعة ظهرى حسين محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35660   وتم ايداعه بتاريخ    

19-11-2008 برقم ايداع   24406 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2010  بــ :  
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821 - يسرا اوسامة احمد بدر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35660   وتم ايداعه بتاريخ    

19-11-2008 برقم ايداع   24406 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2010  بــ :  ممثل  عن شركة صحة الجزيرة 

المحدود

822 - فردا بسيلي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43521   وتم ايداعه بتاريخ    21-01-2010 برقم 

ايداع   1352 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2010  بــ :  ممثل  عن شركة طيبة لصناعة النسيج والملبس 

والتجارة

823 - سارة طلبه رجب يونس  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    43521   وتم ايداعه بتاريخ    2010-01-21 

برقم ايداع   1352 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2010  بــ :  للشئون المالية - ممثل لشركة تى كاب لدارة 

المشروعات ش.م.م.-

824 - احمد انيس دينجر  Ahmet Enis  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43521   وتم ايداعه بتاريخ    

21-01-2010 برقم ايداع   1352 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2010  بــ :  ممثل لشركه طيبه لصناعه 

النسيج والملبس والتجاره

840 - نبيل حسن احمد كامل مفضل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    972   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-07-1998 برقم ايداع   2930 تم التأشير فى تاريخ 26-04-2010  بــ :  الموافقة علي التجديد 

لمجلس الدارة وتبقي الختصاصات كما هي بالسجل التجاري

841 - علء طاهر عبد الخالق الشافعى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41448   وتم ايداعه بتاريخ    

07-10-2009 برقم ايداع   20150 تم التأشير فى تاريخ 26-04-2010  بــ :  ممثل عن شركة راية للنظم. ش 

م م

862 - ياسمين عماد احمد الحلو  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    48692   وتم ايداعه بتاريخ    

24-10-2010 برقم ايداع   23080 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2010  بــ :  

863 - احمد محمد احمد قاسم الحلو  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    48692   وتم ايداعه بتاريخ    

24-10-2010 برقم ايداع   23080 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2010  بــ :  

864 - باسم محمد احمد الحلو  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    48692   وتم ايداعه بتاريخ    

24-10-2010 برقم ايداع   23080 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2010  بــ :  

877 - صلح الدين عصام صلح الدين محمد خرما  مدير   المقيد برقم قيد    50143   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-2011 برقم ايداع   1159 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2011  بــ :  استقالة

878 - عصام صلح الدين محمد خرما  مدير   المقيد برقم قيد    50143   وتم ايداعه بتاريخ    2011-01-16 

برقم ايداع   1159 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2011  بــ :  

955 - يوسف  احمد عبد العظيم الطنطاوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1491   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-1999 برقم ايداع   596 تم التأشير فى تاريخ 30-04-2012  بــ :  - ممثل عن شركه فى ار فود 

انفسمنت بى . فى

979 - صديق رمضان صديق الصادق  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59435   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-2012 برقم ايداع   14600 تم التأشير فى تاريخ 11-07-2012  بــ :  تجديد مدة مجلس ادارة الشركة 

- مع الحتفاظ بكامل الصلحيات السابقة لمجلس ادارة الشركة

980 - ابراهيم ضاحي محمود محمد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59435   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-2012 برقم ايداع   14600 تم التأشير فى تاريخ 11-07-2012  بــ :  
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825 - طلبه رجب طلبه يونس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43521   وتم ايداعه بتاريخ    

21-01-2010 برقم ايداع   1352 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2010  بــ :  ممثل لشركة تى كاب لدارة 

المشروعات ش.م.م.- وافق السادة الحضور بالجماع على إعادة تشكيل مجلس الدارة وتجديد مدته مدة مماثله 

ليصبح كالتالى -إضافة صلحيات توقيع عن الشركة وافق السادة الحضور بالجماع على إضافة صلحيات توقيع 

للسيد / أحمد طلبة رجب طلبة مجتمعا مع السيد أحمد أنيس دينجر وذلك فى تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص وأمام جميع المصالح 

والهيئات والمرافق والوزارات وهيئاتها وأمام مصلحة الضرائب والمحافظات والوحدات المحليه والهيئة العامة 

للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة السجل التجارى ومكاتبها وكذلك مصلحة الشهر 

العقارى والتوثيق والبورصة المصرية وشركة مصر المقاصة واليداع والحفظ المركزى وهيئة المجتمعات 

العمرانية الجديدة وهيئة التنمية الصناعية وهيئة تنمية وصناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت ولهما ايضا 

مجتمعين حق التوقيع لدى البنوك فى جميع التصرفات البنكية والمصرفية والحق فى الشراء والسحب من البنوك 

بإسم الشركة وإصدار الشيكات ويحق لهما التوقيع على عقود القتراض والرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية وكذلك التوقيع على عقود البيع لصول الشركة الثابتة . على أن تظل سلطات التوقيع الخرى الممنوحه 

للعضاء المنتدبين كما هى بدون تعديل فى السجل التجارى

826 - احمد طلبه رجب طلبه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43521   وتم ايداعه بتاريخ    

21-01-2010 برقم ايداع   1352 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2010  بــ :  ممثل لشركة تى كاب لدارة 

المشروعات ش.م.م.-

827 - محمد مسعود تبراك  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43521   وتم ايداعه بتاريخ    

21-01-2010 برقم ايداع   1352 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2010  بــ :  ممثل  عن شركة طيبة لصناعة 

النسيج والملبس والتجارة

828 - رشا محى الدين عباس الزهرى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2594   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-1999 برقم ايداع   707 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2010  بــ :  ممثل شركة فودافون مصر 

للتصالت )ش. م. م( -  إلغاء توقيع كل من السيد/ كريم شحاته محمد شحاته والسيد/ صلح صلح مصطفى 

ابراهيم غنيم وانتقال سلطات وصلحيات التوقيع الممنوحة لهما إلى كل من السيد/ محمود محمد محمود أحمد السيد 

الخطيب والسيد/ أحمد حسن السيد ابراهيم مع بقاء باقي سلطات وصلحيات التوقيع عن الشركة كما هي بدون 

تعديل .

829 - احمد حسن السيد ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2594   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-1999 برقم ايداع   707 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2010  بــ :  ممثل شركة  فودافون مصر 

للتصالت

830 - كريم شحاته محمد شحاته  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2594   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-1999 برقم ايداع   707 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2010  بــ :  ممثل شركة  فودافون مصر 

للتصالت )ش. م. م ( - استقالة

831 - صلح صلح مصطفى ابراهيم غنيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2594   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-1999 برقم ايداع   707 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2010  بــ :  ممثل شركة فوادفون مصر 

للتصالت ش.م.م - استقالة

832 - محمود محمد محمود احمد السيد الخطيب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2594   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-08-1999 برقم ايداع   707 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2010  بــ :  ممثل شركة فودافون 

مصر للتصالت
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833 - محمود احمد عباس صلح احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43729   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-2010 برقم ايداع   2168 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2010  بــ :  يمتلك 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 الشركه منفردين أو مجتمعين 

. ولرئيس مجلس الداه الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية و القطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح الحسابات وإصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و له الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم واجورهم و له حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و 

تسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل وله حق التوقيع على عقود القتراض  والرهن و له الحق في شراء وبيع السيارات وأصول 

الشركة والتوقيع على عقود البيع والشراء للسيارات واصول الشركة وكل ذلك بإسم الشركه ولصالحها وضمن 

أغراضها  والتوقيع امام الشهر العقاري وله حق توكيل وتفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

834 - عبد الرحمن سيد جمعه حسن  مدير   المقيد برقم قيد    41080   وتم ايداعه بتاريخ    2009-09-13 

برقم ايداع   18902 تم التأشير فى تاريخ 04-03-2010  بــ :  يتم اضافه الستاذ / عبد الرحمن سيد جمعه 

حسن بدل من الستاذ / محمد عبد ا حماد بذات الختصاصات

835 - عيد عويس سلمه محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    44815   وتم ايداعه بتاريخ    

23-03-2010 برقم ايداع   6326 تم التأشير فى تاريخ 23-03-2010  بــ :  استقالة

836 - احمد السيد محمد البدالي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    44815   وتم ايداعه بتاريخ    

23-03-2010 برقم ايداع   6326 تم التأشير فى تاريخ 23-03-2010  بــ :  - تجديد مدة مجلس ادارة

837 - شيماء فتوح محمد السيد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    44815   وتم ايداعه بتاريخ    

23-03-2010 برقم ايداع   6326 تم التأشير فى تاريخ 23-03-2010  بــ :  

838 - عبدا عبدالمنعم شحاته  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    44815   وتم ايداعه بتاريخ    

23-03-2010 برقم ايداع   6326 تم التأشير فى تاريخ 23-03-2010  بــ :  
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839 - يونس اسحق حسن العيسه  مدير عام   المقيد برقم قيد    45283   وتم ايداعه بتاريخ    2010-04-19 

برقم ايداع   8395 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2010  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقاتها مع الغير ولهم 

في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون 

أو اللئحة التنفيذية للجمعية العامة.  ويكون للسيد / يونس اسحق حسن العيسة, منفردا  الحق في التعامل باسم 

الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة أشكاله, على سبيل المثال وليس الحصر, الوزارات المختلفة, مصلحة الضرائب بكافة أنواعها 

ومكاتبها, والسجل التجاري, وإدارات المرور المختلفة, وفي تمثيل الشركة أمام البنوك بطلب دفاتر الشيكات 

وكشوفات الحساب, وله الحق في القتراض بطريق العتمادات البنكية, وفتح وإغلق الحسابات البنكية الجارية 

والتي ل تتضمن طبيعتها تسهيلت بنكية, وله الحق في إبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة التجارية بالنقد أو بالجل, وله فتح فروع للشركة داخل جمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة 

شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا , وفي تعيين وعزل مستخدمي ووكلء وموظفي الشركة وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم, وفي التوقيع بالنيابة عن الشركة في كافة المور القضائية وفي التنازل والتصالح والنكار 

والبراء في الدعاوى المرفوعة من وعلى الشركة, وفي التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام الشهر 

العقاري, وفي إبرام وتوقيع عقود بيع وشراء السيارات وجميع المهمات والبضائع والمنقولت وأجهزة ومهمات 

المكاتب, عدا العقود التي تتطلب موافقة الجمعية العامة للشركة على النحو المبين لحقا  أدناه, ويحق له تفويض أو 

توكيل الغير في كل أو بعض الصلحيات الممنوحة له.  يكون للسيد / عمرو جودة شريف علي, منفردا  الحق في 

التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكاله, على سبيل المثال وليس الحصر, الوزارات المختلفة, مصلحة الضرائب بكافة 

أنواعها ومكاتبها, والسجل التجاري, وإدارات المرور المختلفة, وفي تمثيل الشركة أمام البنوك فيما يتعلق حصرا  

بطلب   دفاتر الشيكات وكشوفات الحساب, باستثناء الشهر العقاري, وله إدارة الستيراد والتصدير وتمثيل الشركة 

أمام مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات, وتمثيل الشركة أمام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية في كل ما يتعلق بنشاط الستيراد, ويحق له تفويض او توكيل الغير في كل او بعض 

الصلحيات الممنوحة له.  ويكون لمديري الشركة الحق في تمثيل الشركة والتوقيع بالنيابة عنها أمام البنوك, وفي 

القتراض بطريق العتماد, وفي التأجير التمويلي, وفي قبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية, وفي كافة المعاملت المالية الخرى, على النحو ال تي:  المجموعة ) أ ( : يونس اسحق 

حسن العيسة. محمد صقر محمد ياسين. المجموعة ) ب ( : مرو جودة شريف على.  محمد وجيه محمد الزمازى 

شعير. ويكون لي مدير من المجموعة ) أ ( مجتمعا  مع أي مدير من ذات المجموعة, أو لي مدير من المجموعة ) 

أ ( مجتمعا  مع أي مدير من المجموعة ) ب (, الحق في توقيع جميع المعاملت المالية والبنكية بالنيابة عن الشركة, 

ول يجوز لي من مديري الشركة تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض الصلحيات المالية والبنكية السابقة. 

ويكون للسيد / يونس اسحق حسن العيسه, والسيد / محمد صقر محمد ياسين, مجتمعين الحق في القتراض باسم 

الشركة من بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC, بمبلغ ل يتجاوز 35000000 جنيه مصري )خمسة وثلثون 

مليون جنيه مصري( أو ما يعادله بالعملت الجنبية, والحق في التوقيع على كافة مستندات القتراض والمديونية 

اللزمة وعقود التسهيلت الئتمانية اللزمة لتمام التسهيل الئتماني المذكور, ويكون التوقيع على مستندات 

الصرف منه وفقا  للصلحيات المالية الممنوحة للمديرين بالمجموعة ) أ ( والمجموعة ) ب (. ويكون للسيد / يونس 

اسحق حسن العيسه, والسيد / محمد صقر محمد ياسين, مجتمعين الحق في القتراض باسم الشركة من البنك 

العربي فرع نصر الدين, بمبلغ ل يتجاوز 50000000 جنيه مصري )خمسون مليون جنيه مصري( أو ما يعادله 

بالعملت الجنبية, والحق في التوقيع على كافة مستندات القتراض والمديونية اللزمة وعقود التسهيلت 

الئتمانية اللزمة لتمام التسهيل الئتماني المذكور, ويكون التوقيع على مستندات الصرف منه وفقا  للصلحيات 

المالية الممنوحة للمديرين بالمجموعة ) أ ( والمجموعة ) ب (.  ويكون للسيد / يونس اسحق حسن العيسه, والسيد / 

محمد صقر محمد ياسين, مجتمعين الحق في القتراض باسم الشركة من بنك مصر, بمبلغ ل يتجاوز 30000000 

جنيه مصري )ثلثون مليون جنيه مصري( أو ما يعادله بالعملت الجنبية, والحق في التوقيع على كافة مستندات 

القتراض والمديونية اللزمة وعقود الودائع وعقود التسهيلت الئتمانية اللزمة لتمام التسهيل الئتماني المذكور, 
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ويكون التوقيع على مستندات الصرف منه وفقا  للصلحيات المالية الممنوحة للمديرين بالمجموعة ) أ ( والمجموعة 

) ب (. ويكون للسيد / يونس اسحق حسن العيسه, والسيد / محمد صقر محمد ياسين, مجتمعين الحق في القتراض 

باسم الشركة من البنك الهلي المصري, بمبلغ ل يتجاوز 30000000 جنيه مصري )ثلثون مليون جنيه 

مصري( أو ما يعادله بالعملت الجنبية, والحق في التوقيع على كافة مستندات القتراض والمديونية اللزمة 

وعقود التسهيلت الئتمانية اللزمة لتمام التسهيل الئتماني المذكور, ويكون التوقيع على مستندات الصرف منه 

وفقا  للصلحيات المالية الممنوحة للمديرين بالمجموعة ) أ ( والمجموعة ) ب (. ويكون للسيد / يونس اسحق حسن 

العيسه, والسيد / محمد صقر محمد ياسين, مجتمعين الحق في الحصول على تسهيلت ائتمانية  لفتح اعتمادات 

بنكية ومستندات التحصيل باسم الشركة من البنك الهلي المصري, مضمونة بالكامل نقدا  بما ل يتجاوز مبلغ 

50000000 جنيه مصري )خمسون مليون جنيه مصري( أو ما يعادله بالعملت الجنبية, والحق في التوقيع على 

كافة المستندات اللزمة لتمام التسهيل الئتماني المذكور, ويكون التوقيع على مستندات الصرف منه وفقا  

للصلحيات المالية الممنوحة للمديرين بالمجموعة ) أ ( والمجموعة ) ب (. ويكون للسيد / يونس اسحق حسن 

العيسه, والسيد / محمد صقر محمد ياسين, مجتمعين الحق في الحصول على تسهيلت ائتمانية من بنك كريدي 

أجريكول مصر لفتح اعتمادات مستندية ومستندات تحصيل بإسم الشركة مضمونة بالكامل نقدا  بما ل يتجاوز مبلغ 

30000000 جنيه مصري )فقط ثلثون مليون جنيه مصري ل غير( أو ما يعادله بالعملت الجنبية, والحق في 

التوقيع على كافة مستندات القتراض ورهن الودائع وعقود التسهيلت الئتمانية والمديونية اللزمة لتمام التسهيل 

الئتماني المذكور, ويكون التوقيع على مستندات الصرف منه وفقا  للصلحيات المالية الممنوحة للمديرين 

بالمجموعة ) أ ( والمجموعة ) ب (. ول يكون لي من المديرين الحق في ممارسة الصلحيات التالية, دون 

إصدار الكفالت مهما كان نوعها  الحصول على الموافقة المسبقة للجمعية العامة بموجب قرار يصدر لتلك الغاية: 1-

باسم الشركة وإبرام عقود القتراض والتسهيلت البنكية وأية عقود بنكية ا خرى من شأنها ترتيب التزامات مالية 

على الشركة, باستثناء القتراض بطريق العتمادات البنكية وما قررت الجمعية العامة الموافقة عليه مسبقا, و 2- 

إبرام عقود رهن أصول الشركة بما فيها ودون حصر العقارات, باستثناء رهن الودائع لصالح بنك كريدي 

أجريكول مصر, و  3- بيع وشراء أصول الشركة والعقارات, فيما عدا عقود بيع وشراء السيارات واجهزة 

ومهمات المكاتب, و  4- بيع ونقل العلمات التجارية للشركة أو تأجيرها أو السماح للغير باستخدام الملكية الفكرية 

الخاصة بالشركة )ويشمل ذلك العلمات التجارية والتصميمات وبراءات الختراع(.
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842 - مدحت محمد ابراهيم خليل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41448   وتم ايداعه بتاريخ    

07-10-2009 برقم ايداع   20150 تم التأشير فى تاريخ 26-04-2010  بــ :  -  ممثل عن شركة راية 

لخدمات مراكز التصالت ش م م  -اعادة تشكيل مجلس الدارة  - الموافقة بالجماع على تعديل حق التوقيعات 

عن الشركة لتصبح على النحو التالى: اول- تفويض حق التوقيع عن الشركة علي الشيكات والتحويلت وامام 

البنوك لثنين مجتمعين من المجموعتين التالتين بشرط توقيع واحد من كل مجموعة وهم : مجموعة 1-  مدحت 

محمد ابراهيم خليل251110712001458 - احمد مدحت محمد إبراهيم خليل 28202192102793  - احمد 

حافظ رفقى حسين رفقى احمد حافظ 26302240100937 علء طاهر عبد الخالق الشافعى 

.26407150100195                 مجموعة 2- حسام حسين محمد احمد 2730808010074 - هيثم محمد 

اشرف حربي سلمة27809282104534 احمد محمد هاني محمود فهمي العزبي 28710102104572  ثانيا 

- أصبح حق التوقيع عن الشركة علي شيكات وتحويلت المرتبات امام البنوك لثنين مجتمعين من المجموعتين 

التالتين بشرط توقيع واحد من كل مجموعة  وهم  ـ مجموعة 1- احمد حافظ رفقى حسين رفقى احمد حافظ 

-26302240100937 علء طاهر عبد الخالق الشافعى 26407150100195  مجموعة 2- حازم عبد 

العزيزعبد الهادى 26809200100214 ساندرا مصطفي محمود فهمي مصطفى 23810288800787    

نسمه نصر ميخائيل نصر28507162103701 ثالثا - أصبح حق التوقيع عن الشركة علي العقود والتسهيلت 

البنكية والسحب علي المكشوف من البنوك  لثنين مجتمعين من المجموعتين التالتين بشرط توقيع واحد من كل 

مجموعة  وهم :ـ مجموعة 1-  مدحت محمد ابراهيم خليل 251110712001458- احمد مدحت محمد إبراهيم 

خليل 28202192102793 - احمد حافظ رفقى حسين رفقى احمد حافظ –26302240100937 علء طاهر 

عبد الخالق الشافعى . 26407150100195 مجموعة 2- حسام حسين محمد احمد 2730808010074 هيثم 

محمد اشرف حربي سلمة27809282104534 احمد محمد هاني محمود فهمي العزبي 28710102104572 

رابعا - تفويض حق الدارة والتوقيع عن الشركة للسيد / مدحت محمد إبراهيم خليل علي عقود الشراء والبيع 

والرهن للعقارات والمنقولت والصول الثابتة وغيرها باسم الشركة ولصالح الشركة وامام مصلحة الشهر العقاري 

والتوثيق والجهات الرسمية والقطاع العام والقطاع الخاص والهيئات المالية وكذلك عقود تعديل الشركة وعقود بيع 

وشراء السيارات لصالح الشركة وباسمها وابرام توكيلت بيعها وامام ادارات المرور .

843 - احمد حافظ رفقي حسين رفقي احمد حافظ  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41448   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-10-2009 برقم ايداع   20150 تم التأشير فى تاريخ 26-04-2010  بــ :  - ممثل عن شركة 

راية للتوزيع

844 - سيد نبيل بيومى السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    45753   وتم ايداعه بتاريخ    13-05-2010 برقم 

ايداع   10457 تم التأشير فى تاريخ 13-05-2010  بــ :  

845 - عبدالهادى احمد محمد ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    46436   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2010 برقم ايداع   13690 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2010  بــ :  استقالة

846 - حسين عنتر حسين سيد محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    46436   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2010 برقم ايداع   13690 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2010  بــ :  استقالة

847 - محمود السبع نورالدين محمد غزالى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    46436   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2010 برقم ايداع   13690 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2010  بــ :  استقالة

848 - اوليفية رينو رينو  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5659   وتم ايداعه بتاريخ    2000-07-27 

برقم ايداع   4183 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2010  بــ :  تجديد تعيين المجلس لدورة جديدة بنفس 

اختصاصاته الحالية.
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849 - ريتشارد نورمان يولر  مدير   المقيد برقم قيد    47401   وتم ايداعه بتاريخ    03-08-2010 برقم 

ايداع   17392 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2010  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم 

منفردين أو مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامه.  وللمديرين المريكيين )السيد/شون كيفين 

RICHARD NORMAN  والسيد/ريتشارد نورمان يولر -  SEAN KEVIN SHINGLERشينجلر

UHLER( منفردين أو مجتمعين الشركة فى علقتها مع الغير و لهم الحق فى إدارة الشركة ولهم مجتمعين أو 

منفردين أوسع السلطات فى التعامل بإسم الشركة و إجراء كافة العقود و المعاملت والمشارطات و الصفقات 

الداخلة فى غرض الشركة و على الخص تعيين و وقف وعزل وكلء ومستخدمى الشركة و تحديد مرتباتهم 

وأجورهم ومكافاتهم و قبض ودفع كافة المبالغ و توقيع وتسديد كافة السندات الذنية وإبرام جميع العقود التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد والجل ولهم حق شراء جميع المواد والمهمات و البضائع و المنقولت ولهم منفردين الحق 

فى تمثيل الشركة أمام جميع البنوك و التوقيع نيابة عن الشركة فى جميع التعاملت البنكية وفتح الحسابات 

والتعامل على حسابات الشركة وغلق الحسابات البنكية و السحب من حسابات الشركة دون حدود مالية و فتح 

العتمادات المستندية والتوقيع على الشيكات ولهم مجتمعين أو منفردين الحق فى شراء و بيع سيارات الشركة 

وقبض ثمن البيع ولهم مجتمعين أو منفردين الحق فى شراء وبيع أصول الشركة سواء كانت منقولت أو عقارات 

أو غير ذلك   و لهم منفردين الحق في شراء وبيع المحلت التجارية و العقارات وبيع ممتلكات الشركة العقارية 

والراضي و إبرام الرهون والتوقيع امام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق على كافة عقود الشراء والبيع 

والقروض والرهون واليجار وكافة العقود الناقله للملكية البتدائية والنهائية وتوقيع عقود إشتراك الشركة فى 

المؤسسات الخرى ولهم حق القتراض بطريق العتماد و التوقيع على القروض غير المفتوح بها اعتمادات 

بالبنوك و المبادلت بين الشركات  وشراء وبيع السيارات وقبض الثمن وتوقيع عقود إشتراك الشركة في 

المؤسسات الخرى وتأسيس جميع أنواع الشركات وإنشاء وتأسيس وإدماج وتعديل والتخارج من الشركات 

والتنازل وفسخ الشركات بكافة أنواعها وفي التوقيع على عقود تأسيس وإدماج وتعديل والتخارج والتنازل أمام 

مكتب توثيق الستثمار ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفسخ الشركات بكافة أنواعها والتخارج منها والغائها 

وإنهاء إجراءات التخارج وبيع السهم وبيع الحصص وفتح وغلق الدفاتر التجارية وتمثيل الشركة أمام وحدة سيناء 

ومركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز الوطني لتنمية 

شبه جزيرة سيناء والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة وادارتها وفروعها والسجل التجاري والغرفة التجارية 

ومكاتب العمل وتراخيص العمل ولهما الحق مجتمعين او منفردين في توكيل وتفويض الغير في كل او بعض ما 

ذكر.    و للمدير المصرى الستاذ/ احمد حسين مرسى حسين مدير عام الشركة و له منفردا الحق في تمثيل الشركة 

فى علقتها مع الغير وفى إدارة الشركة وله منفردا  أوسع السلطات فى التعامل بإسم الشركة و إجراء كافة العقود 

والمعاملت و المشارطات و الصفقات الداخلة فى غرض الشركة و على الخص تعيين و وقف وعزل وكلء 

ومستخدمى الشركة و تحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافاتهم و قبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتسديد كافة السندات 

الذنية وإبرام جميع العقود التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد والجل وله منفردا  الحق شراء وبيع جميع المواد 

والمهمات و البضائع و المنقولت وله منفردا الحق فى تمثيل الشركة أمام جميع البنوك والمصارف والتوقيع نيابة 

عن الشركة فى جميع التعاملت البنكية وفتح الحسابات و التعامل على حسابات الشركة وفتح وغلق الحسابات 

البنكية و السحب من حسابات الشركة دون حدود مالية و فتح العتمادات المستندية والتوقيع على الشيكات 

والفراج عن رأس المال وله منفردا   الحق فى شراء و بيع سيارات الشركة للنفس او للغير وقبض ثمن البيع وله 

منفردا   الحق فى شراء جميع أصول الشركة سواء كانت منقولت أو عقارات أو غير ذلك و له منفردا  الحق في 

شراء المحلت التجارية والعقارات وشراء  ممتلكات الشركة العقارية والراضى وله الحق منفردا  في التوقيع امام 

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق على كافة عقود الشراء والقروض والرهون واليجار وكافة العقود الناقله للملكية 

البتدائية والنهائية وشراء وبيع السيارات وقبض الثمن والتوقيع على عقود إشتراك الشركة فى المؤسسات الخرى 

والمبادلت بين الشركات وتأسيس جميع أنواع الشركات وإنشاء وتأسيس وإدماج وتعديل والتخارج من الشركات 

والتنازل وفسخ الشركات بكافة أنواعها وفي التوقيع على عقود تأسيس وإدماج وتعديل والتخارج والتنازل أمام 

مكتب توثيق الستثمار ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفسخ الشركات بكافة أنواعها والتخارج منها والغائها 

Page 1073 of 1644 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

وإنهاء إجراءات التخارج وبيع السهم وبيع الحصص وفتح وغلق الدفاتر التجارية وتمثيل الشركة أمام وحدة سيناء 

ومركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز الوطني لتنمية 

شبه جزيرة سيناء والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة وادارتها وفروعها والسجل التجاري والغرفة التجارية 

ومكاتب العمل وتراخيص العمل و له الحق منفردا فى تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها  أمام كافة الجهات 

الحكومية و الغير حكومية و الوزارات لسيما وامام هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات والتحاد المصري 

للتشييد والبناء وجميع الوزارات بجميع قطاعاتها وادارتها والجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات 

وسجل المستوردين والمصدرين وشركات التوقيع اللكتروني وهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة تنمية المدن 

الجديدة وزارة المالية ومصالحها ومصلحة الجمارك والتأمينات الجتماعية وجميع إدارات المرور وجميع شركات 

التصالت وشركات توزيع الكهرباء والمياه وفى الحضور أمام مصلحة الضرائب المصرية والقيمة المضافة 

ومأمورياتها وو لجان الطعن  والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك 

المركزي والغرفة التجارية ومصلحة السجل التجاري ووزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية والعلمات 

التجارية وجميع المصالح الحكومية والغير حكومية وله الحق في توكيل وتفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

850 - عبدا حلمى محمد حلمى محمد ابوعيطه  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    17529   

وتم ايداعه بتاريخ    24-01-2006 برقم ايداع   905 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2010  بــ :  تجديد 

عضوية مجلس الدارة لمدة جديدة بنفس التشكيل والصلحيات دون تعديل

851 - كمال حسين محمد قاسم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    45053   وتم ايداعه بتاريخ    2010-04-04 

برقم ايداع   7192 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2010  بــ :  - استقالة

852 - محمد سامح احمد محمد عمرو بندر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    47993   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2010 برقم ايداع   20067 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2010  بــ :  مستقل غير تنفيذى

853 - مصطفى سعيد السيد سلمه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    47993   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2010 برقم ايداع   20067 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2010  بــ :  استقالة

854 - محمد سعيد السيد متولي سلمه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    47993   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2010 برقم ايداع   20067 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2010  بــ :  استقالة

855 - محمد ابراهيم ابراهيم دبور  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    48052   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-09-2010 برقم ايداع   20323 تم التأشير فى تاريخ 16-09-2010  بــ :  اول - اعتماد 

التوقيعات المعتمدة للشركة بالبنوك لتكون كالتالي  - توقيع اول لي من السادة -  السيد / محمد ابراهيم ابراهيم 

دبور . رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب  - السيد / طارق حسين بكري عبد العال - نائب رئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب - توقيع ثاني لي من السادة  . السيد / طارق علي محمد علي . السيد / مصطفي فوزي 

محمد عبد العزيز .

856 - هشام مصطفي سيد أحمد غراب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    48052   وتم ايداعه بتاريخ    

16-09-2010 برقم ايداع   20323 تم التأشير فى تاريخ 16-09-2010  بــ :  

857 - احمد يحيى حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    48052   وتم ايداعه بتاريخ    2010-09-16 

برقم ايداع   20323 تم التأشير فى تاريخ 16-09-2010  بــ :  

858 - احمد عاطف صلحى محمد الوصيف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    48350   وتم ايداعه بتاريخ    

05-10-2010 برقم ايداع   21653 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2010  بــ :  - تجديد الثقة بالمجلس الحالى - 

وتجديد عضوية المجلس لمدة اخرى وبنفس الصلحيات

859 - على حمدى على حسنين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    48435   وتم ايداعه بتاريخ    2010-10-11 

برقم ايداع   22017 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2010  بــ :  

860 - هانى فتحى لوندى جندى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    48500   وتم ايداعه بتاريخ    

13-10-2010 برقم ايداع   22286 تم التأشير فى تاريخ 13-10-2010  بــ :  لرئيس مجلس الداره السيد / 

هاني فتحي لوندي جندي الحق في الصلح والقرار والبراء والنكار في كافه القضايا المرفوعه من الشركه او 

ضدها
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861 - عماد احمد قاسم الحلو  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    48692   وتم ايداعه بتاريخ    

24-10-2010 برقم ايداع   23080 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2010  بــ :  

865 - محمد احمد قاسم الحلو  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    48692   وتم ايداعه بتاريخ    

24-10-2010 برقم ايداع   23080 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2010  بــ :  يملك حق التوقيع علي معاملت 

الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة , ولمجلس الدارة 

الحق في ان يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وان يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.  

يتولى السيد / محمد  احمد قاسم الحلو  - رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب ـ منفـردا  تمثيل الشركة أمام 

القضاء.   وللسيد/ محمد  احمد قاسم الحلو - رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب  أو السيد / أحمد محمد أحمد 

قاسم الحلو – نائب رئيس مجلس الدارة  - منفردين او مجتمعين -  إدارة الشركة والتعامل بإسمها والتوقيع عنها 

أمام كافة الجهات الحكومية والرسمية ومجلس الوزراء وجميع الوزارات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 

ووزارة التربية والتعليم بجميع مكاتبها وإداراتها والجهزة التنفيذية التابعة لها وجميع الدارات والمناطق التعليمية 

وهيئة البنية التعليمية. والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص وجميع الجهزة التنفيذية التابعة للدولة 

والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات 

والواردات والسجل التجاري ومصلحة الشهر العقارى  والغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصري والتوثيق 

ومصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك والهيئة القومية للتأمينات الجتماعية وبورصتى القاهرة 

والسكندرية وشركة مصر للمقاصة والحفظ المركزى وإدارات المرور وبيع وشراء وترخيص السيارات وتجديد 

تراخيصها وتسـجيل السماء والعلمات التجارية وإدخال كافة أنواع المرافق والتراخيص ولهم ايضا حق التوقيع 

عن الشركة  وتمثيلها تمثيل كامل وجميع التعاملت المالية والبنكيـة والسحب واليداع من البنوك والمصارف 

بدون حدود مالية قصوى وفتح وإلغاء العتمادات المستندية وخطابات الضمان والحسابات البنكية والتوقيع على 

عقود التسهيلت والكفالت والتوقيع على عقود القرض والرهن ولسيادتهم حق بيع الصول والتصرف فيها ,  

ولها ايضا إبرام وتوقيع وإلغاء تنفيذ عقود المعاوضة بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية عليها ولهم 

حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات وكل ذلك 

باسم الشركة ولصالحها وجميع العقـود الصادرة بإسم ولصالح الشركة والتى تتعلق بنشـاط الشـركة والتوقيع على 

عقود تأسيس الشركات وتعديلها أمام الشهر العقارى وتوكيل المحاميـن . ولسيادتهم تفويض أو توكيل الغير فى 

بعض أو كل مما ذكر .

866 - الشحات ابو السعود يوسف الشيخ  مصفى   المقيد برقم قيد    45071   وتم ايداعه بتاريخ    

06-04-2010 برقم ايداع   7259 تم التأشير فى تاريخ 28-10-2010  بــ :  على أن تكون مهامه : 1- سداد ما 

علي الشركه من ديون ومستحقات واجبه السداد 2- بيع اصول الشركه وممتلكات وموجوداتها العقاريه والمنقولة 

بالمزاد العلني او باين طريقه اخري 3- تمثيل الشركه امام القضاء والغير وقبول الصلح والتحكيم

867 - زكى  السيد  متولي  زكي  الصياد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    48914   وتم ايداعه بتاريخ    

03-11-2010 برقم ايداع   24019 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2010  بــ :  

868 - مجدى محب كميل قصبجى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    49044   وتم ايداعه 

بتاريخ    09-11-2010 برقم ايداع   24508 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2010  بــ :  - الموافقة على تجديد 

مدة عضوية مجلس الدارة الحالى لمدة ثلث سنوات قادمة بنفس الصفات مع الحتفاظ بالصلحيات السلطات 

المخولة لمجلس الدارة وبالخص كافة الصلحيات والسلطات الممنوحة لكل من السيد / مجدى محب كميل 

قصبجى – رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والمهندس  / كريم ماهر زكي السبع – نائب  رئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب - المذكورة بالسجل التجاري كما  هي دون تعديل . على الشركة مراعاة حكم المادة 99 من 

القانون 1981 بشأن عقود المعاوضة .

869 - اودو كوبدز  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    49410   وتم ايداعه بتاريخ    08-12-2010 برقم 

ايداع   26611 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2010  بــ :  ممثل عن شركه تى او فاو تورد انترناشيونال جى ام 

بى اتش اند كو كى جى - استقالة
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870 - رالف  جونتر جونج  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    49410   وتم ايداعه بتاريخ    

08-12-2010 برقم ايداع   26611 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2010  بــ :  - ممثل عن شركه تى او فاو 

تورد انترناشيونال جى ام بى اتش اند كو كى جى

991 - اريك برى ميليت  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59823   وتم ايداعه بتاريخ    

05-08-2012 برقم ايداع   1618 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2012  بــ :  أستقاله

992 - جايسون  شارلز  ريناد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59823   وتم ايداعه بتاريخ    

05-08-2012 برقم ايداع   1618 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2012  بــ :  ممثل  لشركة بولوريه افريكا 

لوجيستكس

993 - محمد احمد سعيد ابوالنجا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59901   وتم ايداعه بتاريخ    

08-08-2012 برقم ايداع   16444 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2012  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة لمدة 

تالية وفقا للنظام الساسى للشركة والقوانين المنظمة مع استمرار تشكيل مجلس الدارة كما هو علية

994 - محمد برهان احمد شعبان  مدير   المقيد برقم قيد    59935   وتم ايداعه بتاريخ    09-08-2012 برقم 

ايداع   16558 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2012  بــ :  - ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة . وتبقى 

جميع الصلحيات للسيد / محمد برهان احمد شعبان كنجو منفردا

995 - ايهاب محمد عادل زكى محمد زكى رفعت  مدير   المقيد برقم قيد    59935   وتم ايداعه بتاريخ    

09-08-2012 برقم ايداع   16558 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2012  بــ :  استقالة
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871 - احمد    فتحى   احمد  مرعى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    49410   وتم ايداعه بتاريخ    

08-12-2010 برقم ايداع   26611 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2010  بــ :  قبول تعيين السيد/ أحمد محمد 

أنور عبد ا ويحمل بطاقة رقم قومي 28402120103055 كمدير حسابات بالشركة- قبول تعيين السيد/ نادر 

ثابت مسعد مكاري ويحمل بطاقة رقم قومي 27902030100099 كمدير شئون العاملين بالشركة- ثالثا :تحديد 

سلطات وصلحيات المديرين وذلك على النحو التالي:  1. السيد/ أحمد محمد أنور عبد ا ويحمل بطاقة رقم قومي 

28402120103055 مدير حسابات بالشركة له الحق منفرداش في تمثيل الشركة أمام جميع المكاتب والقطاعات 

والمأموريات التابعة لوزارة المالية ومأمورية الضرائب بمختلف أنواعها من مأموريات كالضرائب العامة ولجان 

الطعن والتصالح ومكاتب الخبراء ومأمورية ضريبة القيمة المضافة وضرائب شركات المساهمة.وله حق التوقيع 

على كافة المستندات المحاسبية والمالية الخاصة بالشركة والداخلة ضمن دورتها المستندية وتقديم كافة أنواع 

القرارات الضريبية والتعامل والتوقيع مع شركات التأمين التكافلي والمؤسسات البنكية والمصرفية وطلبات تغيير 

العملت وطلبات صحة التوقيع على المستندات وتمثيل الشركة أمام السجل التجاري والغرفة التجارية وهيئة 

التصالت وشركات خدمات المحمول. وتقديم القرارات الضريبية وسداد الضرائب والتعامل على منظومة 

الفاتورة اللكترونية وتقديم الفواتير اللكترونية وإستخدام الختم اللكتروني وتسوية المستحقات المالية مع عملء 

الشركة وسداد رواتب العاملين وأتعاب وكلء الشركة ومقدمي الخدمات. الحق في تحصيل الشيكات من عملء 

الشركة وايداعها في البنك أو ايداعها في خزانة الشركة التي تكون في حوزته ومسئوليته. وله الحق في إيداع 

المبالغ عن الشركة في جميع خزائن الدولة والجهات الحكومية وكافة هيئات القطاع العام وقطاع العمال وله الحق 

في توكيل أو تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.2. السيد/ نادر ثابت مسعد مكاري ويحمل بطاقة رقم قومي 

27902030100099 مدير شئون العاملين بالشركة له الحق منفردا  في إعداد الملف الخاص بكل موظف 

بالشركة ويشمل كل ملف على جميع المستندات التي نصت عليها القوانين المصرية المختلفة وكذا جميع مسوغات 

التعيين الخاصة بالموظف والشراف على جميع الجراءات التنظيمية لعملية تعيين الموظفين بالشركة, واستيفاء 

الشروط والمتطلبات اللزمة وإعداد جميع النماذج المتعلقة بالموظفين, مثل نماذج طلب السلف, طلبات الجازات, 

استلم العهد المالية والحضور وتمثيل الشركة أمام جميع الجهات الدارية والوزارات والهيئات والمصالح 

الحكومية والغير حكومية التي تتعلق بشئون العاملين والموارد البشرية مثل مكاتب الهيئة القومية للتأمينات 

الجتماعية, مكاتب العمل, مكاتب التأمين الصحي ومكاتب التضامن الجتماعي. وله الحق في التوقيع على جميع 

النماذج والمستندات والستثمارات الخاصة بمكتب العمل والتوقيع أمام الهيئة القومية للتأمينات الجتماعية ومديرية 

القوي العاملة والتوقيع أيضا  على المستندات الخاصة بشئون العاملين منها التأمين الصحي الحكومي, الطبي 

الخاص والتأمين علي حياة كافة العاملين بالشركة, وحضور طلبات الحضور أمام مكاتب العمل ومختلف اقسامه 

وتمثيل الشركة أمام تأمينات المقاولت والسلمة والصحة المهنية وصندوق المعاشات وتمثيل الشركة أمام مصلحة 

الكهرباء والمياه والغاز والصرف الصحي وبوجه عام يكون مسئول  عن إدارة شئون العاملين وقسم الموارد البشرية 

بالشركة وله الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.  رابعا :  كافة السلطات والصلحيات 

المؤشر بها في السجل التجاري لصالح المهندس/ أحمد فتحي أحمد مرعي رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب 

تكون للسيد/ رامي فتحي أحمد السيد مرعي عضو مجلس الدارة منفردا  أو مجتمعا  مع المهندس/ أحمد فتحي أحمد 

مرعي دون أي تعديل أو انتقاص في السلطات أو الصلحيات السابق التأشير بها. على أن يكون الحق في سحب 

وصرف المبالغ المالية والحق في التوقيع على الشيكات أو السحب من البنوك فيما يساوي أو يجاوز مبلغ 25000 

جنيه مصري )خمسة وعشرون ألف جنيه مصري( أو ما يعادلها بالعملة الجنبية وذلك تطبيقا  والتزاما  بلوائح 

التوقيعات الخاصة بمجموعة K-RL1.لي طرفين إثنين مجتمعين من السادة التي أسمائهم:  1. المهندس/ أحمد 

فتحي أحمد مرعي – رئيس مجلس الدارة.2. المهندس/ رامي فتحي أحمد السيد مرعي – عضو مجلس إدارة.3- 

الستاذ/ أحمد محمد أنور عبد ا – مدير حسابات الشركة.

872 - ابوبكر متولى محمد علم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    49410   وتم ايداعه بتاريخ    2010-12-08 

برقم ايداع   26611 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2010  بــ :  

873 - ياسر محمود رمزي متولي  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    49930   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2011 برقم ايداع   316 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2011  بــ :  
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874 - دانيل اوريكو Daniele Auricchio  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    49930   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-01-2011 برقم ايداع   316 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2011  بــ :  - تجديد مدة مجلس 

الدارة

875 - مها محمد رسمى غريب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    49930   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2011 برقم ايداع   316 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2011  بــ :  

876 - مهدى محمد رسمى غريب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    49930   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2011 برقم ايداع   316 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2011  بــ :  

879 - بريهان عصام صلح الدين خرما  مدير   المقيد برقم قيد    50143   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-2011 برقم ايداع   1159 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2011  بــ :  يباشر المديران وظائفها لمدة غير 

محددة - يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات 

لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية 

العامة 0 وللمديران مجتمعين او منفردين   الحق في  التعامل بإسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات واستصدار شهادات وخطابات الضمان والتوقيع على 

الشيكات  والفراج عن راس المال  وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع  البنوك والمصارف 

وحق كفالة الغير والتوقيع على عقود الكفالة  وكذلك لهم حق شراء وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك بإسم الشركة ولصالحهاو لهما  الحق فى تعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع  وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية  وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر

880 - هانم احمد ابراهيم سلمي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    50183   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2011 برقم ايداع   1319 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2011  بــ :  

881 - هبه ا فاروق عطيه ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    50183   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2011 برقم ايداع   1319 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2011  بــ :  

882 - فاروق عطيه ابراهيم خالد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    50183   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2011 برقم ايداع   1319 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2011  بــ :  خروج نظرا لوفاتة

883 - تامر فاروق عطيه ابراهيم  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    50183   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2011 برقم ايداع   1319 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2011  بــ :  

884 - محمد فاروق عطيه ابراهيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    50183   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2011 برقم ايداع   1319 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2011  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة

885 - نادر فاروق عطية ابراهيم  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    50183   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2011 برقم ايداع   1319 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2011  بــ :  

886 - محمد عمر مكرم كامل عثمان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    50717   وتم ايداعه بتاريخ    

02-03-2011 برقم ايداع   3629 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2011  بــ :  تفويض السيد/ محمد عمر مكرم 

عثمان رئيس مجلس الداره بالتوقيع علي عقود تاسيس الشركات .
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887 - عمر اسماعيل احمد على  مدير   المقيد برقم قيد    50870   وتم ايداعه بتاريخ    14-03-2011 برقم 

ايداع   4333 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2011  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة - يمثل 

المديران الشركة في علقتها مع الغير و لهم  مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و 

التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وللمديرين 

السيد / عمر احمد علي احمد  والسيد/  عمر اسماعيل احمدعلي منفردين او مجتمعين  الحق في التعامل باسم 

الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع 

الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات و 

فتح الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و حق الفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع 

البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها  و كذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء 

والقتراض و الرهن و البيع لصول الشركة ومملتكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة و 

لصالحها و لهما الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و لهم حق قبض و 

دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و 

الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او الجل  ولهم الحق الفراج عن راس المال الشركة من البنك و لهم 

حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها

888 - عمر احمد على احمد  مدير   المقيد برقم قيد    50870   وتم ايداعه بتاريخ    14-03-2011 برقم ايداع   

4333 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2011  بــ :  

889 - محمد جمعه بشير محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    50876   وتم ايداعه بتاريخ    2011-03-15 

برقم ايداع   4371 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2011  بــ :  

890 - مصطفى احمد محمد اشرف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    50876   وتم ايداعه بتاريخ    

15-03-2011 برقم ايداع   4371 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2011  بــ :  

891 - حماده فرج على  محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    50876   وتم ايداعه بتاريخ    2011-03-15 

برقم ايداع   4371 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2011  بــ :  

892 - خالد احمد عبده احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    30984   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2008 برقم ايداع   5361 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2011  بــ :  

893 - عاطف محمد حامد  سلم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    30984   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2008 برقم ايداع   5361 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2011  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة الحالى 

ثلث سنوات لتنتهى فى 2025/12/19

894 - يمنى محسن محمد محى الدين فرج  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    51416   وتم ايداعه بتاريخ    

19-04-2011 برقم ايداع   6399 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2011  بــ :  - تجديد مدة مجلس الدارة وبنفس 

التشكيل والصلحيات

895 - رامي عرفات ابو الحسن احمد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    51766   وتم ايداعه بتاريخ    

12-05-2011 برقم ايداع   7844 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2011  بــ :  

896 - مريم كمال زاخر موسي  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    51766   وتم ايداعه بتاريخ    2011-05-12 

برقم ايداع   7844 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2011  بــ :  
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899 - هشام محمد على ابراهيم شادى  مدير   المقيد برقم قيد    51792   وتم ايداعه بتاريخ    2011-05-15 

برقم ايداع   7949 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2011  بــ :  ويباشر المديران وظائفهم لمدة غير محددة . يمثل 

المديران الشركه فى علقتها مع الغير ولهما مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لداره الشركه 

والتعامل بأسمها فيما عدا مأحتفظ به صراحه عقد الشركه أو القانون أو لئحته التنفذيه للجمعيه العامه . وللمديران 

مجتمعين أو منفردين الحق فى التعامل بأسم الشركه وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وايداع وفتح حسابات وكل ذلك بأسم الشركه وضمن اغراضها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه 

والتجاريه وابرام كافه العقود المشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد أو بالجل ولهما حق 

توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر .

900 - سيد عبد الحفيظ عبد الحافظ عبد العال  مدير   المقيد برقم قيد    51792   وتم ايداعه بتاريخ    

15-05-2011 برقم ايداع   7949 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2011  بــ :  

901 - محمد فتحى ابراهيم عيد الجندى  مدير   المقيد برقم قيد    51792   وتم ايداعه بتاريخ    2011-05-15 

برقم ايداع   7949 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2011  بــ :  استقالة

902 - ايهاب سيد احمد هلل ابوالدهب  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    52023   وتم 

ايداعه بتاريخ    26-05-2011 برقم ايداع   8990 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2011  بــ :  تجديد مدة 

مجلس الدارة لدورة جديدة بنفس التشكيل ونفس الصلحيات

903 - موراليداران ديناناثان  مدير   المقيد برقم قيد    52044   وتم ايداعه بتاريخ    29-05-2011 برقم ايداع   

9065 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2011  بــ :  انهاء تعين

904 - فاسنت  كريشنا  كومار  شيتي  VASANTH KRESHNA KUMAR CHIT  مدير   المقيد برقم 

قيد    52044   وتم ايداعه بتاريخ    29-05-2011 برقم ايداع   9065 تم التأشير فى تاريخ 2011-05-29  

بــ :  فرع لدي السلطات الحكومية المختصة و لدي المؤسسات العامة و الخاصة و الشركات و لدي العملء و 

الموردين و المقاولين فيما يتعلق بشئون العمال و الضرائب و القامة و تنفيذ السياسات الدارية و أغراض و عقود 

و أعمال الشركة في جمهورية مصر العربية

905 - شكيب  تيمور  عبدا  علي  رضا  مدير عام   المقيد برقم قيد    52044   وتم ايداعه بتاريخ    

29-05-2011 برقم ايداع   9065 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2011  بــ :  بكافة سلطاته طبقا لعقد تاسيس 

الشركة و بالحق منفردا في التعامل مع البنوك و المؤسسات المالية و على وجه الخصوص فتح و تشغيل و إغلق 

الحسابات و العتمادات المستندية و الحصول على القروض و التسهيلت الئتمانية و خطابات الضمان البنكية و 

منح الضمانات المطلوبة لذلك و توقيع و تحويل كافة المستندات الذنية و الوراق التجارية و قبض و صرف 

أموال الشركة و الرهن و التنازل و توقيع كل العقود و المستندات و المشارطات اللزمة لذلك و له الحق في توكيل 

و تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر بموجب توكيلت رسمية أو تفويضات مكتوبة

906 - كريم سليمان الخضرى الشيخ  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    52316   وتم ايداعه بتاريخ    

13-06-2011 برقم ايداع   10287 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2011  بــ :  ممثل عن شركة اسباير كابيتال 

Aspire capital holding for financial investments  القابضة للستثمارات المالية

907 - يمنى عصام كمال حسن عنايه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    52316   وتم ايداعه بتاريخ    

13-06-2011 برقم ايداع   10287 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2011  بــ :  مستقل

908 - احمد ايهاب محمد ابو حسين  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    52316   وتم ايداعه بتاريخ    

13-06-2011 برقم ايداع   10287 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2011  بــ :  ممثل عن شركة اسباير كابيتال 

Aspire capital holding for financial investments  القابضة للستثمارات المالية

909 - يارا محمد هشام مصطفى كمال على بدوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    52316   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-06-2011 برقم ايداع   10287 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2011  بــ :  مستقل
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931 - ايهاب رجائى عبدالعزيز على  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    358125   وتم 

ايداعه بتاريخ    12-02-2004 برقم ايداع   2010 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2011  بــ :  وافق مجلس 

الدارة علي تفويض السيد المهندس/ إيهاب رجائي - رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب بصفته الوظيفية - 

بالتوقيع أمام الشهر العقاري علي عقد شراء قطعة الرض رقم )17( مركز المدينة - القطاع الول - التجمع 

الخامس - القاهرة الجديدة - بمساحة )5022,56 م2( و التأشير بالسجل التجاري.

932 - رافت عبد الهادي محمد صالح  عضو مجلس ادارة غير متفرغ   المقيد برقم قيد    4914   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-03-2000 برقم ايداع   1540 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2012  بــ :  ممثل لشركة الغازات 

البترولية ) بتروجاس( -- انهاء عضويته

933 - ايمن  محسن  عبدالمعطى محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4914   وتم ايداعه بتاريخ    

22-03-2000 برقم ايداع   1540 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2012  بــ :  ممثل عن شركة الجمعية 

التعاونية للبترول -- انهاء عضويته

934 - نبوي محمود  حسن ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4914   وتم ايداعه بتاريخ    

22-03-2000 برقم ايداع   1540 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2012  بــ :  ممثل عن شركة الغازات 

البترولية ) بتروجاس(

935 - عمار زياد سلم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    41631   وتم ايداعه بتاريخ    14-10-2009 برقم 

ايداع   20794 تم التأشير فى تاريخ 09-01-2012  بــ :  تعديل الصفة

936 - طارق زياد سلم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    41631   وتم ايداعه بتاريخ    2009-10-14 

برقم ايداع   20794 تم التأشير فى تاريخ 09-01-2012  بــ :  يكون حق الداره والتوقيع والمسئوليه امام 

الجهات الرسميه للشركاء المتضامنين المذكورين فقط وهم السيد/ زياد على سلم والسيد/ابراهيم على سلم والسيد/

عماد على سلم والسيد/اياد على سلم ولهم الحق فى التوقيع على الشيكات باسم الشركه والتصرف فى كافه 

ممتلكات الشركه بالبيع )مجتمعين او منفردين( اما الشريكين المتضامن السيد/ عمار زياد سلم  والسيد/ طارق زياد 

سلم يكونوا مديرين للعلقات العامه فقط.

996 - طارق ابو السعود ابو السعود سالم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    60177   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2012 برقم ايداع   17383 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2012  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة الحالى 

لفترة جديدة مدتها 3 سنوات

997 - السيد عبدالحكيم محمد عبدالفتاح فتى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    60581   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-2012 برقم ايداع   19027 تم التأشير فى تاريخ 17-09-2012  بــ :  - تجديد مدة مجلس الدارة لمدة 

ثلث سنوات
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910 - محمد محمد نور الدين السعيد اسماعيل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    52316   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-06-2011 برقم ايداع   10287 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2011  بــ :  ممثل عن شركة 

 - Aspire capital holding for financial investments  اسباير كابيتال القابضة للستثمارات المالية

تشكيل مجلس الدارة - منح صلحيات التوقيع عن الشركة علي النحو التالي : يكون التوقيع عن الشركة لحد 

افراد الفئة ) أ ( و الفئة ) ب ( علي النحو التالي :- الفئة ) أ ( تتكون من السيد/ محمد محمد نورالدين السعيد 

اسماعيل – رئيس مجلس الدارة و السيد/ احمد ايهاب محمد ابو حسين – العضو المنتدب, الفئة )ب( تتكون من 

السيد/ مصطفى ابراهيم حسين ابراهيم فوزي , والسيد / محمد نهاد محمد يحي محمد عزت محمد حسن , والسيد/ 

محمد فتحي نبيه على سالم -  ويكون لحد افراد الفئة  ) أ ( منفردين حق تمثيل الشركة أمام الغير والتوقيع على 

كافة العقود مع عملء الشركة فيما يخص أنشطة الشركة - ويكون التوقيع لحد افراد الفئة ) أ ( مجتمعا  مع أحد 

افراد الفئة )ب( علي كافة العقود والشتراطات والتفاقيات الخرى بإسم الشركة مع جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهم الحق في التوقيع عن الشركة أمام 

مصلحة الشهر العقاري و التوثيق وكذلك توقيع عقود تعديل الشركة والتوقيع علي التفاقيات التي تجريها الشركة 

بشأن تقديم الستشارات و ادارة الطروحات و اعادة هيكلة الشركات و كذلك التوقيع على الشيكات والتحويلت 

البنكية بحد اقصى 1000000 )مليون جنيه مصري( و كذلك السحب و اليداع من جميع البنوك و المصارف و 

فتح و غلق الحسابات و التعامل مع جميع البنوك و التوقيع علي عقود التسهيلت المصرفية و الئتمانية , 

وتفويض السيد/ مصطفى حسين محمد محمود محمد - مجتمعا  مع أحد أفراد الفئة ) أ ( في التوقيع على الشيكات 

والتحويلت البنكية بدون حد أقصى ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

911 - ايمن عشرى مرجان محروس  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    52824   وتم 

ايداعه بتاريخ    06-07-2011 برقم ايداع   12287 تم التأشير فى تاريخ 06-07-2011  بــ :  -تجديد تعيين 

مجلس الدارة لدورة جديدة بنفس تشكيله الحالى واختصاصاته وصلحياته الحالية

912 - نصر رجب هاشم عبد العزيز  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    52834   وتم 

ايداعه بتاريخ    07-07-2011 برقم ايداع   12345 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2011  بــ :  

913 - ابو اليزيد رجب هاشم عبدالعزيز  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    52834   وتم ايداعه بتاريخ    

07-07-2011 برقم ايداع   12345 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2011  بــ :  

914 - رامى رجب هاشم عبد العزيز  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    52834   وتم ايداعه بتاريخ    

07-07-2011 برقم ايداع   12345 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2011  بــ :  - يملك حق التوقيع على 

معاملت الشركة و تعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذة المعاملت و التعهدات من مجلس الدارة , و 

لمجلس الدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا  حق التوقيع عن الشركة 

منفردين او مجتمعين . ولرئيس مجلس الدارة منفردا حق البيع للنفس وللغير اصل من اصول الشركة او تأجير 

اصل من اصول الشركة او من ممتلكات الشركة وحق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصاريف من سحب وايداع و التوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات و استصدار خطابات و 

شهادات الضمان و كافة الصور التعامل مع البنوك و المصارف و حق الفراج عن راس المال وكل ذالك باسم 

الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق فى التوقيع على عقود الشراء وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى 

وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع و تسديد كافة السندات 

الذنية التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقدو بالجل و له 

حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.
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915 - وحيد  ابو بكر احمد البيارى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    53650   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2011 برقم ايداع   15998 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2011  بــ :  إضافة بعض صلحيات التوقيع 

نيابة عن الشركة على النحو التالى:  سلطة وصلحية التنازل عن شهادات العتداد بالملكية أرقام 1432 لسنة 

2020 , 1148 لسنة 2010 تكون منفردا للسيد/ محمود يحيى على الجمال ) عضو مجلس الدارة( أو تكون 

مجتمعا للسيد/ أحمد ماجد حسنى محمد )عضو منتدب ممثل عن شركة العلمين للمشروعات الفندقية ( والسيد / عمر 

عادل على بهجت )عضو مجلس الدارة(  مع بقاء صلحيات التوقيع المدونة بالسجل التجارى كما هى دون تعديل.

916 - نادر روؤف كمال غبور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    53737   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2011 برقم ايداع   16297 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2011  بــ :  

917 - عباس حسن عباس السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    53737   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2011 برقم ايداع   16297 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2011  بــ :  ممثل عن شركة ار جى 

انفستمنت ش.م.م
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918 - نبيل علم الدين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    53737   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2011 برقم ايداع   16297 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2011  بــ :  مع منح بعض الختصاصات 

والصلحيات لعضاء مجلس الدارة والعاملين بالشركة وذلك على النحو التالى:- للسيد الستاذ/ نبيل علم الدين 

رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد الستاذ/ جورج لويس جرجس سعيد مدير التمويل "مجتمعين" 

الصلحيات التالية:1. ان يكون لهم أوسع السلطات في التعامل باسم الشركة و ابرام كافة العقود و المعاملت المالية 

الداخلة ضمن غرض الشركة كما يكون لهم حق التوقيع مجتمعين امام كافة الجهات و البنوك و لهم في ذلك حق فتح 

الحسابات و اغلقها و توقيع الشيكات و الكمبيالت و تظهيرها و كافة المعاملت البنكية2. إبرام عقود القتراض 

المتوسطة الجل سواء كانت بضمانات أو بدون ضمانات بالشروط والحدود التى يرونها مناسبة لعمال الشركة.  

3. إبرام العقود المتعلقة بالسلفيات طويلة الجل والقصيرة الجل والتى تمنح للشركة في صورة اعتماد جارى مدين 

بضمان أو بدون ضمان بالشروط والحدود التى يرونها مناسبة لعمال الشركة.  4. التصرف برهن المقومات 

المادية والمعنوية للشركة, وكذا رهن أصولها العقارية والتصرف فى أصول الشركة الثابت منها والمنقول لمصلحة 

أى من البنـوك العاملة في مصر ضمانا لما تكون الشركة و/أو أى شركة من الشركات الشقيقة المذكورة في 

الفقرة"7" أدناه قد حصلت عليه من قروض متوسطة الجل و/أو اعتمادات جارى مدين لتمويل نشاطها , والتوقيع 

على عـقود الرهن التجارى والعقارى والبيع أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق والبنوك .  5. إبرام عقود فتح 

العتمـادات المستندية "استيراد" وكـذلك عقود إصـدار خطابات ضمان مع البنوك العاملة بمصر بالشروط 

والحـدود التى يرونها مناسبـة لعمال الشركة.  6. التوقيع على عقود التنازل عن الحقوق والديون والمستحقات 

لمصلحة البنوك العاملة في مصر ضمانا للتسـهيلت الئتمانية التى تحصـل عليها الشـركة و/أو أى شركة من 

الشـركات الشقيقة الواردة فى البند "7" أدناه.  7. إصدار كفالت تضامنية لصالح البنوك العاملة في مصر أو فى 

الخارج تضمن فيها الشركة وأى من  الشركات الشقيقة أو التابعة لها وهى على وجه التحديد:-     1. جى بى اوتو 

ش .م.م  2. شركة جى بى كابيتال للستثمارات المالية ش م م  3. شركة كابيتال للتوريق ش.م.م  4. شركة 

مشروعى للتجارة ش.م.م  5. شركة تساهيل للتمويل متناهى الصغر ش.م.م  6. شركة رصيدى للمدفوعات 

اللكترونية "رصيدى" ش.م.م  7. شركة رصيدى لحلول التحصيل ش.م.م                             8. شركة حال  

للتمويل الستهلكى ش.م.م  9. شركة جى بى للتأجير التمويلى والتخصيم ش.م.م  10. شركة دراي? لتجارة 

السيارات ش.م.م  11. شركة دراي? للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية ش.م.م  12. شركة جى بى أوتو 

رينتال ترانسبورت ش.م.م  13. تاير اند مور لخدمة السيارات "360 " ش .م.م  14. شركة تمويل المشروعات 

الصغيرة والمتوسطة "ائتمان" ش.م.م  15. شركة ام ان تى تيك القابضة للستثمارات المالية ش.م.م  16. شركة 

هرم للنقل والتجارة ش.م.م  17. شركة آر. جى. إنفستمنت ش.م.م  18. شركة جى بى بولو لتصنيع الحافلت ش.

م.م  19. الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلت التجارية " إيتامكو " ش.م.م  20. شركة غبور للتجارة 

العالمية بالمناطق الحرة ش م م  السكندرية  21. الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل "غبور مصر" ش.م.م  

22. شركة ماسترز أوتوموتيف كمبانى ش.م.م  23. شركة سوق مصر للسيارات المستعملة "فبريكا" ش.م.م  24. 

شركة بان أفريكان ايجيبت للزيوت "تحت التصفية" ش.م.م  25. شركة جى بى للستيراد والتصدير ش.م.م  26. 

شركة ريدى بارتس لقطع غيار السيارات ش.م.م  27. الشركة الهندسية لصيانة وسائل النقل "الميكانيكى" ش.م.م  

28. الشركة المصرية الدولية لصناعة وصيانة السيارات "إياك" ش.م.م  29. شركة أوتوموبيلك لتجارة السيارات 

ش.م.م  30. شركة توزيع وسائل النقل "تى في دى" ش.م.م  31. شركة جى بى أوتوموتيف لصناعة وتجارة 

السيارات ش.م.م  32. الشركة الدولية لصناعة مكونات السيارات ش.م.م  33. شركة المجموعة العالمية لتجارة 

السيارات )جى.كى. القاصد( -الردن  34. شركة غبور القلم لتجارة السيارات )جى كيو - القلم( - الردن  35. 

شركة جى بى علب  36. شركة جى بى آر للخدمات  37. شركة جى بى البستان  38. شركة غبور للتجارة 

العامة  39. شركة ج. ب. ر. أوتو - الجزائر40. شركة جى بى جلوبال - لوكسمبرج  41. شركة جى بى جلوبال 

بى في  42. شركة جى بى فايننس - لوكسمبورج  43. شركة سالكسيا - قبرص  44. شركة الخليج لتجارة 

السيارات  45. شركة إم أن تى انفستمنت BV - هولندا  46. شركة جى بى كابيتال بى فى - هولندا  47. شركة 

بى.بى.اى.ال )قبرص(  48. جي بي ريل استيت مورجيدج فاينانس بي في  49. شركة اس ام أي كريدت 

فاسيلتيس كومبانى  بى في  50. شركه جي بي مايكرو كريدت بي في  51. شركه جي بي للتأجير التمويلي بي في  
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52. شركه جي بي للتأجير التشغيلي بي في  53. شركه جي بي كونسيمر فاينانس بي في     ولسيادتهم "

مجتمعين" الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما سبق .     ? للسيد الستاذ/ نبيل علم الدين  رئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد الستاذ/ عباس حسن عباس السيد عضو مجلس الدارة "مجتمعين" 

الصلحيات التالية:     1. تأسيس كافة أنواع الشركات داخل جمهورية مصر العربية وخارجها سواء كانت 

أشخاص أو أموال وتعديلها وتقديم الطلبات واستيفاء المستندات واستلمها كما لهم الحق في التوقيع على عقود 

تأسيس وتعديل الشركات أمام الشهر العقارى والسجل التجارى والهـيئة العـامة للستثمار وإنشاء فـروع ومـكاتب 

تمثيل لتلك الشركات بداخل وخارج جمهورية مصر العربية , ولهم في ذلك التعامل مع جميع الجهات التى يستتبع 

التأسيس التعامل معها والسفارات والقنصليات المختلفة .  2. إتخاذ القرارات الستثمارية الخاصة بالستثمار فى 

شركات أو شراء الستثمارات أو بيعها.     وللسيد الستاذ/ نبيل علم الدين  رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب 

والسيد الستاذ/ عباس حسن عباس السيد عضو مجلس الدارة و للسيد الستاذ/ نادر رءوف كمال غبور عضو 

مجلس الدارة "مجتمعين" توقيع كافة العقود بأنواعها من شراء وبيع العقار والمنقول والراضي وخلفه الواقعة 

ضمن اصول الشركة ولهم الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما سبق.

919 - منصور محمد هشام قباني  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    53737   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2011 برقم ايداع   16297 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2011  بــ :  ممثل عن شركة ار جى 

انفستمنت ش.م.م

920 - حازم محمود محمد عبد ا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    53927   وتم ايداعه بتاريخ    

18-09-2011 برقم ايداع   17247 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2011  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة الحالى 

لمدة ثلث سنوات

921 - مارك  الن  كاوالسكي Mark   Alan Kawalski  مدير   المقيد برقم قيد    53936   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-09-2011 برقم ايداع   17270 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2011  بــ :  يباشر المديران 

وظائفهم لمدة غير محددة-  يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهم منفردين أو مجتمعين في هذا الصدد 

أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته 

التنفيذية للجمعية العامة.وللسيد/ مارك الن كاوالسكي Mark Alan Kowalski, أمريكي الجنسية, المقيم في 

أمريكا والسيدة/ شوانبيت شوا ون Chuanpit Chua-oon كندية الجنسية, المقيمة في كندا, منفردين أو 

مجتمعين الحق بالتعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل  مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع 

والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات  واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن باسم 

الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها 

وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في 

كل أو بعض ما ذكر.وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وابرام العقود والمشارطات والصفقات  ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل أو 

بعض ما ذكر.

922 - شوانبيت  شوا  اون Chuanpit  Chua oon  مدير   المقيد برقم قيد    53936   وتم ايداعه بتاريخ    

18-09-2011 برقم ايداع   17270 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2011  بــ :  
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923 - عمر مكرم محمد محمد فراج  مدير   المقيد برقم قيد    54067   وتم ايداعه بتاريخ    2011-09-25 

برقم ايداع   17800 تم التأشير فى تاريخ 25-09-2011  بــ :  لفرع الشركة بالقاهرة - جمهورية مصر العربية 

بدل من السيد/ احمد مكرم محمد محمد فراج أعتبارا من تاريخ القرار - وله حق إدارة الفرع وايجار وتوقيع عقود 

المقرات وإدارتها وتمثيل الشركة في كافة الجهات الحكومية بمصر من شهر عقاري وجهات استثمار الضرائب 

وسلطة الطيران المدني وشركة ميناء القاهرة الجوي وفتح حسابات البنوك للشركه وتفويض أو توكيل من يراه 

مناسبا للتوقيع وتفويض محامي لتكملة كافة الجراءات القانونيه والداريه في كل مايختص بإجراءات السجل 

التجاري وهيئة الستثمار والضرائب وكافة الجهزة الحكومية والعدليه وإدارة منافذ بيع تذاكر الطيران

924 - مصطفي مصطفي ابراهيم مصطفي غنام  مدير   المقيد برقم قيد    12707   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2005 برقم ايداع   1501 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2011  بــ :  مسئول من الناحية الفنية 

والسياحية

925 - محمد صالح على سعده  مدير فرع   المقيد برقم قيد    54475   وتم ايداعه بتاريخ    2011-10-16 

برقم ايداع   19553 تم التأشير فى تاريخ 16-10-2011  بــ :  

937 - ياسر  محمد حافظ  الحماقى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    35804   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-11-2008 برقم ايداع   25050 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2012  بــ :  يملك حق التوقيع 

على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة , 

ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة 

منفردين أو مجتمعين - ويكون حق التعامل مع البنوك وفتح الحسابات بأنواعها لديها والتوقيع لدى البنوك بموجب 

توقيع منفرد للستاذ الدكتور/ ياسر محمد حافظ الحماقي - رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب أوتوقيعين 

مجتمعين لكل من السيدة/ يارا ياسر محمد حافظ الحماقى عضو مجلس الدارة المنتدب والسيدة/ رضوى ياسر محمد 

حافظ الحماقى عضو مجلس الدارة المنتدب.

938 - ياسر ابو السمح محمد محرز  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35804   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2008 برقم ايداع   25050 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2012  بــ :  

939 - محمد سليمان سليمان بحيرى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    56910   وتم ايداعه بتاريخ    

29-02-2012 برقم ايداع   4500 تم التأشير فى تاريخ 29-02-2012  بــ :  ممثل لشركة بالم هيلز للتعمير - 

إضافة بعض سلطات وصلحيات التوقيع عن الشركة لتصبح علي النحو التالي : التوقيع علي الشيكات والسحب 

بحد اقصي 1000000 جم )مليون جنيه مصري( فتكون للمهندس/ حامد بركات محمد مصطفي احد اطراف 

المجموعة )أ( مجتمعا  مع السيد / علي محمد السعيد محمود عبد المقصود احد اطراف المجموعة )ب( مع بقاء كافة 

سلطات وصلحيات التوقيع عن الشركة السابقة كما هي بدون أية تعديلت .

940 - خروج شريك موصى مذكور بالعقد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    57221   وتم ايداعه بتاريخ    

15-03-2012 برقم ايداع   5740 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2012  بــ :  

941 - اسلم كمال زكى الحامولى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    57332   وتم ايداعه بتاريخ    

20-03-2012 برقم ايداع   6160 تم التأشير فى تاريخ 20-03-2012  بــ :  استقاله

942 - الشحات عبد العاطى على محمد  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    57332   وتم 

ايداعه بتاريخ    20-03-2012 برقم ايداع   6160 تم التأشير فى تاريخ 20-03-2012  بــ :  
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926 - عمرو  محمد فوزى محمد المرصفاوى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    54629   

وتم ايداعه بتاريخ    24-10-2011 برقم ايداع   20200 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2011  بــ :  - يملك 

حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس 

الدارة , ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن 

الشركة منفردين أو مجتمعين . 2 - لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا  حق تمثيل الشركة أمام القضاء 

و الغير ,  وحق الصلح و القرار و النكار و البراء  فى القضايا المقامة من أو ضد الشركة , و له حق توكيل 

الغير في ذلك , وكذلك له الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

من سحب وإيداع وفتح حسابات واستصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وفتح العتمادات المستندية وحق 

القتراض والرهن باسم الشركة ولصالحها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

أغراضها , وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها , والتوقيع على تلك العقود أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق 

والمرور و حق اصدار توكيلت رسمية عامة او خاصة للغير تبيح لهم بيع السيارات للنفس او الغير , وله حق 

توقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وإبرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل , وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وله ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل , وله حق 

توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر , وايضا تفويض الغير فى التوقيع على عقود الكفالة التضامنية 

والعينية والئتمان وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها , وله منفردا  حق التوقيع عن الشركة على عقود تأسيس 

الشركات وتعديلها وفسخها والتخارج منها وتصفيتها أو النضمام لشركات قائمة أو الندماج فيها سواء داخل أو 

خارج جمهورية مصر العربية . 3 – يكون لعضو مجلس الدارة والرئيس التنفيذي , الحق فى التعامل باسم 

الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة أشكالهم , وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات واستصدار 

خطابات الضمان وشهادات الضمان وفتح العتمادات المستندية , وكافة صور التعامل مع جميع البنوك وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن أغراضها , وله حق التوقيع على عقود بيع وشراء السيارات أمام مصلحة الشهر العقاري 

والتوثيق والمرور و حق اصدار توكيلت رسمية عامة أو خاصة للغير تبيح لهم بيع السيارات للنفس او الغير , 

وله حق توقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وإبرام جميع العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل .

927 - محمد محمد عبدالستار محمد الجزيري  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    44084   

وتم ايداعه بتاريخ    17-02-2010 برقم ايداع   3575 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2011  بــ :  - الموافقة 

والتصديق بالجماع على : ان يكون حق التوقيع لدى البنوك والمصاريف على حسابات التحصيل و شيكات 

حسابات الصرف و التحويلت البنكية على النحو التالى:- المجموعة )أ( السيدة / نانسى ثروت على ابو العل 

26906270104549  العضو المنتدب                                                      ) بحد اقصى خمسة مليون 

جنيه( السيد / محمد ابراهيم السيد بغيض بريدان . 28303141500676 المدير المالى ) بحد اقصى خمسة 

مليون جنيه(          ) مجتمعين (  المجموعة )ب( ان يكون حق التوقيع لدى البنوك والمصاريف على حسابات 

التحصيل و شيكات حسابات الصرف و التحويلت البنكية على النحو التالى:- 1-  السيد / محمد محمد عبد الستار 

محمد الجزيرى 28103010109972  رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب ) بحد اقصى خمسمائة الف 

جنيه( السيد /  محمد ابراهيم السيد بغيض بريدان 28303141500676 المدير المالى ) بحد اقصى خمسمائة 

الف جنيه( ) مجتمعين ( وتكون اى زيادة عن الحد القصى وكذلك التسهيلت الئتمانية وشيكات القطع و خطابات 

الضمان و عقود التاجير التمويلى و القتراض و الرهن و بيع الصول و الوحدات بتفويض و موافقة مسبقة من 

مجلس الدارة . واحكاما للرقابة ل يحق التبديل بين المجموعتين حتى لو فى حدود التوقيعات .

928 - عبد الرحمن يحى عبده جمعه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    55045   وتم ايداعه بتاريخ    

20-11-2011 برقم ايداع   21962 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2011  بــ :  
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929 - مصطفي فؤاد زكي محمد الشبينى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    29504   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2008 برقم ايداع   277 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2011  بــ :  تجديد عضوية رئيس واعضاء 

مجلس ادارة الشركة لمده اخرى

930 - هانى يوسف عبدالملك بطرس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    358125   وتم ايداعه بتاريخ    

12-02-2004 برقم ايداع   2010 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2011  بــ :  ممثل عن الهيئة القومية للنتاج 

الحربي بدل من السيد المهندس/ صلح محمد سعيد محمود سليمان إعتبارا من 19/2/2023.

943 - عماد الدين محمد حمدي رشاد عبد الرازق  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    57332   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-03-2012 برقم ايداع   6160 تم التأشير فى تاريخ 20-03-2012  بــ :  تجديد مدة مجلس 

الداره لفتره جديده مدتها 3 سنوات - وتم تحديد الختصاصات كالتي :-لكل من رئيس مجلس الداره و العضو 

المنتدب ونائب رئيس مجلس الداره كافة الصلحيات والمسئوليات  وحق الداره والتوقيع مجتمعان أو منفردان 

أمام كافة الجهات حكوميه أو غير حكوميه و أمام البنوك من سحب و ايداع و فتح او غلق الحسابات فيما عدا حق 

الرهن والقتراض فبإجتماع الطرفين

944 - رافت محمد محمد فتحي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    57332   وتم ايداعه بتاريخ    

20-03-2012 برقم ايداع   6160 تم التأشير فى تاريخ 20-03-2012  بــ :  واستقالته من منصب رئيس 

مجلس الدارة

945 - محمد عبدالرحيم السيد حجازي  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    56740   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2012 برقم ايداع   3816 تم التأشير فى تاريخ 21-03-2012  بــ :  ممثل لشركة السويس للسمنت

946 - خوسية ماريا ماجرينا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    56740   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2012 برقم ايداع   3816 تم التأشير فى تاريخ 21-03-2012  بــ :  ممثل لشركة السويس للسمنت - 

مع بقاء صلحيات المجلس دون تغير

947 - محمد عباس على منصور  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    57518   وتم ايداعه بتاريخ    

28-03-2012 برقم ايداع   6864 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2012  بــ :  سياسه التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف واليداع والسحب وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان والعتمادات المستنديه وحق 

القتراض والرهن باسم الشركه ولمصلحتها وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم 

الشركه وضمن اغراضها بتوقيع مجتمع مؤلف من توقيع فردين من الساده التالي اسماوهم بعد : السيد / محمد 

عباس علي منصور رئيس مجلس الداره السيد / عبد الرحمن محمود بكير مصطفي عضو منتدب والسيد / اسامه 

محمد عباس علي عضو مجلس اداره والسيد / حسن ابراهيم حسن علي عضو مجلس اداره والسيد / منتصر محمد 

حسن ابو عوف

948 - اميره محمد يوسف ابو زيد  مدير   المقيد برقم قيد    57804   وتم ايداعه بتاريخ    11-04-2012 برقم 

ايداع   8018 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2012  بــ :  

949 - عمر محمد يوسف ابو زيد  مدير   المقيد برقم قيد    57804   وتم ايداعه بتاريخ    11-04-2012 برقم 

ايداع   8018 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2012  بــ :  
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950 - محمد على صادق حسن  مدير   المقيد برقم قيد    57804   وتم ايداعه بتاريخ    11-04-2012 برقم 

ايداع   8018 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2012  بــ :  يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة - يمثل 

المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم منفردون فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها 

فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة ويختص كل من السيد/ 

محمد علي صادق حسن – والسيد / عمر محمد يوسف ابو زيد – والسيدة / اميره محمد يوسف ابو زيد - منفردون 

الحق فى التعامل امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية خاصة وزارة القوى العاملة ومديريتها و جميع 

السفارات والقنصليات والتعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهم منفردون الحق في التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وكذلك حق التوقيع على عقود القرض 

والرهن باسم الشركة وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل 

ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك الحق منفردون في التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها للنفس او الغير ولهما منفردون حق تعيين 

وعزل مستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد أو بالجل , وكذلك لهم حق توكيل وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

951 - خالد حامد عبد الجيد عبد الجواد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    57813   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2012 برقم ايداع   8057 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2012  بــ :  لرئيس مجلس الدارة وللعضو 

المنتدب السيد \علء ابراهيم عوض والعضو المنتدب السيد \ياسر عبد الوهاب حسن مجتمعين او منفردين الحق 

فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم والتعامل مع كافة البنوك فى فتح الحسابات وغلقها وايداع المبالغ وسحبها 

والتوقيع على الشيكات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء كل ذلك باسم 

الشرة ولصالحها والحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وايضا ابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقض او بالجل والحق فى توكيل او تفويض الغير 

فى كل او بعض ماذكر ولى ثلث منهم مجتمعين حق بيع اى اصول للشركة والتوقيع بذلك امام الشهر العقارى 

وكافة الجهات المعنيه بنقل الملكية أما القتراض والرهن لصول الشركة وممتلكاتها لهم جميعا مجتمعين

952 - تامر محمد جاد حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    46964   وتم ايداعه بتاريخ    13-07-2010 برقم 

ايداع   15549 تم التأشير فى تاريخ 26-04-2012  بــ :  

953 - احمد ابراهيم حسن فراج  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1491   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-1999 برقم ايداع   596 تم التأشير فى تاريخ 30-04-2012  بــ :  والعضو المنتدب - ممثل عن 

شركه فى ار فود انفسمنت بى . فى

954 - امير فاروق فؤاد مشرقى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1491   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-1999 برقم ايداع   596 تم التأشير فى تاريخ 30-04-2012  بــ :  ممثل عن شركه فى ار فود 

انفسمنت بى . فى

956 - محمود كمال البارودى مراد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1491   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-1999 برقم ايداع   596 تم التأشير فى تاريخ 30-04-2012  بــ :  - ممثل عن شركه فى ار فود 

انفسمنت بى . فى - الموافقة بالجماع على تعيين مجلس ادارة لمدة ثلث سنوات تبدأ فى 12 / 1 / 2023 وتنتهى 

فى 11 / 1 / 2026 - الموافقة بالجماع على ابقاء الصلحيات والختصاصات كما هى مذكورة بالسجل التجارى 

قديما .

957 - باسم محمد منير احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    58284   وتم ايداعه بتاريخ    09-05-2012 برقم 

ايداع   9814 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2012  بــ :  

958 - ابرام منير ذكى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    58284   وتم ايداعه بتاريخ    09-05-2012 برقم ايداع   

9814 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2012  بــ :  
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959 - هشام احمد محمد عبد الحميد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    58702   وتم ايداعه 

بتاريخ    30-05-2012 برقم ايداع   11485 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2012  بــ :  تجديد مدة مجلس 

الدارة لفترة اخرى

960 - رضا ابراهيم محمد عبد النبى  مدير غير شريك   المقيد برقم قيد    102589   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2003 برقم ايداع   831 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2012  بــ :  

961 - جمال ابراهيم محمد عبدالنبى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    102589   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2003 برقم ايداع   831 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2012  بــ :  تعين السيد /محمد ابراهيم ابراهيم 

شرع مواليد 1 /9 /1980 م المنصورة مصري ومع السيد /وليد محمدمحمد أبوجبه مواليد 20 /6 /1973 م 

المنصورة مصري ولهما منفردان حق الدارة والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسميه وذلك في كافة النواحي 

الداريه والقانونيه المتعلقه بأمور الشركه فقط.  كما اتفق الشركاء علي تعين السيد /رضا ابراهيم محمد عبدالنبي 

مواليد 13 /1 /1960 م المنصورة مصري والسيد جمال أبراهيم محمد عبدالنبي مواليد 23 /12 /1963 م 

المنصورة مصري ولهما منفردان حق الدارة والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسميه وذلك في كافة النواحي 

الفنيه والماليه المتعلقه بأمور الشركة ولسيادتهما منفردان حق التعامل مع البنوك باليداع والسحب والتوقيع علي 

كافة المستندات المتعلقه بالمور المالية للشركة وكذا الشيكات الصادره من الشركة للغير واعتماد أذون الصرف كما 

لسيادتهما حق القتراض والستدانة من البنوك والغير وفتح العتمادات المستندية وكذلك رهن أموال وأصول 

الشركه لدي البنوك والغير وذلك بما يعود بالصالح العام علي الشركة.  كما لسيادتهما الحق في بيع المحلت 

التجارية و العقارية والمنقول أيا كان وكذلك بيع السيارات والمقطورات و سيارات النقل المبردة ومعدات والت 

النتاج ويجوز لسيادتهما ان يوكل عنهما بتوكيل رسمي عام من ينوبهما في مباشرة تلك الجرأت.

962 - اشرف عبدالغفار يوسف  مدير غير شريك   المقيد برقم قيد    102589   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2003 برقم ايداع   831 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2012  بــ :  استقالة

963 - وليد محمد ابو جبة  مدير غير شريك   المقيد برقم قيد    102589   وتم ايداعه بتاريخ    2003-02-09 

برقم ايداع   831 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2012  بــ :  

964 - حسانين السيد حسانين المملوك  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    57447   وتم 

ايداعه بتاريخ    26-03-2012 برقم ايداع   6601 تم التأشير فى تاريخ 11-06-2012  بــ :  - تجديد مدة 

مجلس الدارة لفترة جديدة مدتها ثلث سنوات بذات التشكيل فى السنوات السابقة  .

965 - سمير سيد عبد الفناح  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58914   وتم ايداعه بتاريخ    

12-06-2012 برقم ايداع   12447 تم التأشير فى تاريخ 12-06-2012  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة

966 - محمد سمير سيد عبد الفتاح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58914   وتم ايداعه بتاريخ    

12-06-2012 برقم ايداع   12447 تم التأشير فى تاريخ 12-06-2012  بــ :  

967 - محمد سيد احمد ايـــوب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58914   وتم ايداعه بتاريخ    

12-06-2012 برقم ايداع   12447 تم التأشير فى تاريخ 12-06-2012  بــ :  

968 - طارق سمير سيد عبدالفتاح  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58914   وتم ايداعه بتاريخ    

12-06-2012 برقم ايداع   12447 تم التأشير فى تاريخ 12-06-2012  بــ :  

969 - عمرو  سمير سيد عبدالفتاح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58914   وتم ايداعه بتاريخ    

12-06-2012 برقم ايداع   12447 تم التأشير فى تاريخ 12-06-2012  بــ :  

970 - عبدالعزيز سعيد عبدالعزيز  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58949   وتم ايداعه بتاريخ    

12-06-2012 برقم ايداع   12540 تم التأشير فى تاريخ 12-06-2012  بــ :  ممثل عن شركة ارابيكا كوفي 

ايجيبت للتجارة

971 - احمد مبارك محمود على ابراهيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58949   وتم ايداعه بتاريخ    

12-06-2012 برقم ايداع   12540 تم التأشير فى تاريخ 12-06-2012  بــ :  - اعادة تشكيل مجلس الدارة
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972 - رباب سعيد محمد احمد صادق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58949   وتم ايداعه بتاريخ    

12-06-2012 برقم ايداع   12540 تم التأشير فى تاريخ 12-06-2012  بــ :  ممثل عن شركة ارابيكا كوفي 

ايجيبت للتجارة

973 - ندى ابراهيم محمد جمعه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    37628   وتم ايداعه بتاريخ    2009-03-15 

برقم ايداع   5238 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2012  بــ :  

974 - ايمن عبد الرحمن حسن الجبالى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59282   وتم ايداعه بتاريخ    

02-07-2012 برقم ايداع   13859 تم التأشير فى تاريخ 02-07-2012  بــ :  وافقت الجمعية بالجماع على 

تحديد الصلحيات كالتالى - تفويض السيد/ ايمن عبد الرحمن حسن الجبالي رئيس مجلس الدارة في تمثيل الشركة 

والتعامل مع جميع البنوك وفتح وغلق الحسابات بالبنوك واليداع والصرف منها بدون حدود قصوي والتوقيع علي 

الشيكات والتوقيع علي كافة العقود والتعامل مع البنوك وكافة المعاملت البنكية - وله حق القتراض والرهن وكل 

ذلك باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وله حق التوقيع علي عقود البيع والشراء باسم ولصالح الشركة وله 

الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة ولسيادته الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما 

ذكر

975 - سامح محمد عرفة عبد البارى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59425   وتم ايداعه بتاريخ    

10-07-2012 برقم ايداع   14564 تم التأشير فى تاريخ 10-07-2012  بــ :  اعادة تشكيل مجلس الدارة 

واعادة انتخاب المجلس لمدة ثلث سنوات

976 - مها محمد عرفه عبدالبارى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59425   وتم ايداعه بتاريخ    

10-07-2012 برقم ايداع   14564 تم التأشير فى تاريخ 10-07-2012  بــ :  

977 - ساره محمد عرفه عبدالبارى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59425   وتم ايداعه بتاريخ    

10-07-2012 برقم ايداع   14564 تم التأشير فى تاريخ 10-07-2012  بــ :  

978 - نجلء بدوى حسب النبي على الفقى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59425   وتم ايداعه بتاريخ    

10-07-2012 برقم ايداع   14564 تم التأشير فى تاريخ 10-07-2012  بــ :  

998 - احمد عبدالعزيز عبداللطيف  مدير   المقيد برقم قيد    60969   وتم ايداعه بتاريخ    2012-10-04 

برقم ايداع   20540 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2012  بــ :  - ويباشر المديرين وظائفهم لمده غير محدودة - 

يمثل المديرين الشركة في علقاتهما مع الغير ولهم في هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركة والتعامل باسمها 

فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او اللئحة التنفيذية للجمعية العامة . وللسيد/ صبري احمد 

علي شحاته المدير منفردا الحق في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وحسابات 

والقتراض والرهن وبيع اصول الشركة و كل ذلك باسم الشركة  وضمن اغراضها وللسيد / احمد عبد العزيز عبد 

اللطيف عبد الوهاب – المدير التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام والخاص بكافة اشكالهم وكل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل ووكلء 

ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وابرام كافة العقود والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او الجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل ما ذكر .

999 - صبري احمد علي شحاته  مدير   المقيد برقم قيد    60969   وتم ايداعه بتاريخ    04-10-2012 برقم 

ايداع   20540 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2012  بــ :  

1000 - أسامة محمد محمد عبد الهادي  مدير   المقيد برقم قيد    60986   وتم ايداعه بتاريخ    2012-10-04 

برقم ايداع   20619 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2012  بــ :  عام ثانى
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1001 - عصام جابر إبراهيم نايل  مدير   المقيد برقم قيد    60986   وتم ايداعه بتاريخ    04-10-2012 برقم 

ايداع   20619 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2012  بــ :  عام اول.  و يباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة.  

يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  

وللمدير الول والمدير الثانى منفردين أو مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم والتوقيع أمام الشهر 

العقارى وعقود التأسيس والتعديل وحلها وتصفيتها وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع 

وفتح وغلق الحسابات وإستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة التسهيلت الئتمانية وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال وصرف التعويضات وحق القتراض 

والرهن والستدانة وكذلك لهما حق بيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل 

ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم 

وكل ذلك باسم الشركة .  ولصالحهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله 

حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

1037 - محمد محمد زكى محمد الريس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    63285   وتم ايداعه بتاريخ    

10-01-2013 برقم ايداع   772 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2013  بــ :  

1038 - اشرف محمود عثمان محمد اغا  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    63285   وتم 

ايداعه بتاريخ    10-01-2013 برقم ايداع   772 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2013  بــ :  

1039 - السيد محمد محمد عطيه  جبر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    63285   وتم ايداعه بتاريخ    

10-01-2013 برقم ايداع   772 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2013  بــ :  ) استقالة (

1040 - اميرة محمد عبد الفتاح ياسين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    63316   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2013 برقم ايداع   881 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2013  بــ :  تجديد مدة السادة اعضاء مجلس 

الدارة لفترة جديدة ولمدة ثلث سنوات - مع بقاء سلطات التوقيع كما هى بالسجل التجارى

1041 - ابراهيم سعيد رشاد السيد علم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    63316   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2013 برقم ايداع   881 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2013  بــ :  

1042 - ساره احمد مبروك على سعيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    63316   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2013 برقم ايداع   881 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2013  بــ :  

1043 - ماهنور عبد المجيد فتحى عبد الحميد فتحى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    63316   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-01-2013 برقم ايداع   881 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2013  بــ :  المنتدب

1044 - منال حافظ وديع عطية  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    63316   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2013 برقم ايداع   881 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2013  بــ :  

1102 - مصعب عبدالغنى عبدا عطيه  مدير   المقيد برقم قيد    68080   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2013 برقم ايداع   17599 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2013  بــ :  استقالة

1108 - محمد رمضان اسماعيل زغلول  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    68683   وتم ايداعه بتاريخ    

18-09-2013 برقم ايداع   20066 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2013  بــ :  استقالة

1109 - احمد محمد احمد سليمان  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    68683   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-09-2013 برقم ايداع   20066 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2013  بــ :  

1110 - نافع عبدالهادى مرسى ابواحمد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    68683   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-09-2013 برقم ايداع   20066 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2013  بــ :  

1111 - احمد نافع عبد الهادي مرسي ابو احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    68683   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-09-2013 برقم ايداع   20066 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2013  بــ :  
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1112 - اسلم نافع عبد الهادى ابو احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    68683   وتم ايداعه بتاريخ    

18-09-2013 برقم ايداع   20066 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2013  بــ :  

1113 - مصطفى احمد محمد احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    68683   وتم ايداعه بتاريخ    

18-09-2013 برقم ايداع   20066 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2013  بــ :  

1114 - رانيا سمير محمود احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    68683   وتم ايداعه بتاريخ    

18-09-2013 برقم ايداع   20066 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2013  بــ :  

1115 - نجلء نافع عبدالهادى ابواحمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    68683   وتم ايداعه بتاريخ    

18-09-2013 برقم ايداع   20066 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2013  بــ :  

1116 - عادل حمدى فتوح حماد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    201705   وتم ايداعه بتاريخ    

01-10-2013 برقم ايداع   1583 تم التأشير فى تاريخ 01-10-2013  بــ :  اضافة صلحية الفراج عن 

راس المال للسيد / رئيس مجلس الدارة لدى البنوك الى صلحياته السابقة

1117 - وليد فتحى محمد احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    69052   وتم ايداعه بتاريخ    

08-10-2013 برقم ايداع   21598 تم التأشير فى تاريخ 08-10-2013  بــ :  ممثل عن شركة بايونيرز 

كابيتال للستشارات المالية

1002 - منصور محمد ابراهيم الحلوانى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    40246   وتم 

ايداعه بتاريخ    22-07-2009 برقم ايداع   15452 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2012  بــ :  ممثلعن 

شركة القلعة للستشارات المالية - تجديد مدة مجلس ادارة الشركة - كما وافقت الجمعية العامة العادية علي تعديل 

صلحيات التوقيع عن الشركة لتصبح علي النحو التي :تفويض أيا من  ا/طارق محمود عبد الظاهر الجمال أو ا / 

مشير محمد عبدالفتاح  غريب هدهود   مجتمعا مع أيا من  م/ منصور محمد إبراهيم الحلواني  أو ا/ معتز فاروق 

محمد عياد أو ا/ محمد حسين محمد الباز وبدون حد اقصي وذلك 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 داخل مصر وخارجها  من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات وكفالة الغير واصدار خطابات وشهادات  الضمان والعتمادات المستندية والتحويلت والتسهيلت وكافة 

صور التعامل مع جميع  البنوك والمصارف داخل مصر وخارجها  وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وحق 

التعامل وحق التوقيع علي عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم 

الشركة ولمصلحتها وفي التصالح والبراء والنكار والقرار  , و كذلك حق التوقيع علي عقود القرض والرهن 

باسم الشركة ولمصلحتها , ولهم حق تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم , وحق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية , وابرام كافة أنواع التصرفات 

بمقابل وبدون مقابل وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم 

الحق في التوقيع علي عقود تعديل الشركة وعقود اشتراك الشركة في تأسيس الشركات الخرى واتخاذ كافة 

الجراءات اللزمة لتأسيس الشركات بكافة انواعها داخل مصر وخارجها بما فيها شركات المساهمة وشركات 

الشخاص , وانشاء فروع لها خارج مصر , والتوقيع علي عقود تأسيس الشركات والنظام الساسي وعقود تعديلها 

وتغيير واندماج كافة انواع الشركات امام مصلحة الشهر العقاري وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وكذلك 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

1003 - مشير محمد عبد الفتاح غريب هدهود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    40246   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-07-2009 برقم ايداع   15452 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2012  بــ :  مثل عن شركة القلعة 

للستشارات المالية

1004 - طارق محمود عبد الظاهر الجمال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    40246   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2009 برقم ايداع   15452 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2012  بــ :  ممثل عن شركة القلعة 

للستشارات المالية
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1005 - احمد محمد حسنين هيكل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    40246   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2009 برقم ايداع   15452 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2012  بــ :  ممثل عن شركة القلعة 

للستشارات المالية

1006 - معتز فاروق محمد احمد عياد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    40246   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2009 برقم ايداع   15452 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2012  بــ :  ممثل عن شركة القلعة 

للستشارات المالية

1007 - محمد حسين محمد الباز  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    40246   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2009 برقم ايداع   15452 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2012  بــ :  

1008 - ايه ايمن احمد توفيق الرخاوي  مدير   المقيد برقم قيد    61377   وتم ايداعه بتاريخ    2012-10-22 

برقم ايداع   22120 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2012  بــ :  

1118 - محمود حسين محمد محمود  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    69052   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-10-2013 برقم ايداع   21598 تم التأشير فى تاريخ 08-10-2013  بــ :  ممثل عن شركة 

بايونيرز كابيتال للستشارات المالية - انتخاب وتشكيل مجلس ادارة جديد للشركة - نقل كافة صلحيات التوقيع 

عن الشركة للسيد / محمود حسين محمد محمود بصفتة رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب

1119 - ماجد حسين محمد محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    69052   وتم ايداعه بتاريخ    

08-10-2013 برقم ايداع   21598 تم التأشير فى تاريخ 08-10-2013  بــ :  ممثل عن شركة بايونيرز 

كابيتال للستشارات المالية

1120 - دينا عبد الكريم صادق مكسيموس  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    69276   وتم 

ايداعه بتاريخ    28-10-2013 برقم ايداع   22719 تم التأشير فى تاريخ 28-10-2013  بــ :  - تجديد مدة 

مجلس الدارة لمدة اخرى بنفس التشكيل والصلحيات والختصاصات

1121 - مارك دانيال أوليفر بارتر ماس  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    69714   وتم ايداعه بتاريخ    

19-11-2013 برقم ايداع   24542 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2013  بــ :  ممثل عن شركة/ أي اس تي 

IST Networks B.V نت ووركس بي في

1122 - ديباشيش روي   DEBASISH ROY  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    69714   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-11-2013 برقم ايداع   24542 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2013  بــ :  ممثل عن شركة/ أي 

IST Networks B.V اس تي نت ووركس بي في

1155 - محمد محمود محمد عبد الغني السحار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    72485   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-03-2014 برقم ايداع   6530 تم التأشير فى تاريخ 17-03-2014  بــ :  

1156 - خالد صبحى مصطفى محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    72485   وتم ايداعه بتاريخ    

17-03-2014 برقم ايداع   6530 تم التأشير فى تاريخ 17-03-2014  بــ :  

1157 - اسلم  سمير سليمان  محمد سليمان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    72485   وتم ايداعه بتاريخ    

17-03-2014 برقم ايداع   6530 تم التأشير فى تاريخ 17-03-2014  بــ :  مع بقاء كافة الختصاصات و 

السلطات الممنوحه لرئيس مجلس الدارة المذكورة في السجل.

1166 - جورج  وجدى ادوارد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    73813   وتم ايداعه بتاريخ    2014-05-14 

برقم ايداع   11514 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2014  بــ :  

1167 - ولء محمد محمد مرسى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    74031   وتم ايداعه بتاريخ    2014-05-21 

برقم ايداع   12247 تم التأشير فى تاريخ 21-05-2014  بــ :  

1168 - محمد ابوالعنين عبدا الصعيدي  مدير   المقيد برقم قيد    74230   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-2014 برقم ايداع   13066 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2014  بــ :  تنفيذيا

1169 - محمد سيد احمد ابراهيم ناجى  مدير   المقيد برقم قيد    74230   وتم ايداعه بتاريخ    2014-06-01 

برقم ايداع   13066 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2014  بــ :  استقالة
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1009 - ايمن احمد توفيق الرخاوى  مدير   المقيد برقم قيد    61377   وتم ايداعه بتاريخ    2012-10-22 

برقم ايداع   22120 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2012  بــ :  تعديل صلحيات المديريين :- يمثل المديرون 

الشركة فى علقتها مع الغير ولهم منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا 

ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  وللسادة / ايمن أحمد توفيق 

الرخاوى , محمد ايمن أحمد توفيق الرخاوى , اية ايمن احمد توفيق الرخاوى منفردين الحق فى التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وكذلك لهم حق التوقيع على كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل والفراج عن رأس المال ولهم حق توكيل 

او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر   وللسادة / ايمن أحمد توفيق الرخاوى , محمد ايمن أحمد توفيق الرخاوى 

, اية ايمن احمد توفيق الرخاوى منفردين الحق فى التعاملت لدى جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

والتوقيع على الشيكات واستصدار خطابات وشهادات الضمان والشيكات المصرفية والعتمادات المستندية وكافة 

صور التعامل مع البنوك والمصارف وتفويض الغير في جميع المعاملت البنكية والمصرفية وفى تقديم كافة 

المستندات الصادرة للبنوك والتوقيع باسم الشركة لدى البنوك وغيرها من المؤسسات المالية والقتصادية ولهم حق 

الشطب والبدل وقبض الئتمان وفتح وغلق الحسابات البنكية ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما 

ذكر.  وللسيد / ايمن أحمد توفيق الرخاوى منفردا والسادة / محمد ايمن أحمد توفيق الرخاوى , اية ايمن احمد توفيق 

الرخاوى مجتمعين حق التوقيع على عقود القتراض والرهن والتسهيلت الئتمانية بكافة أنواعها للنفس أو للغير 

والتوقيع نيابة عن الشركة علي عقود حوالة الدين والضمانة وكفالة الغير وحق التوقيع على عقود البيع لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والصول المتحركة باسم الشركة ولصالحها ولهم حق توكيل أو 

تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر   وللسيد / خالد محيى الدين احمد محمد الحق فى التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية واقسام الشرطه وهيئة التأمينات الجتماعية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم

1010 - محمد ايمن أحمد توفيق الرخاوي  مدير   المقيد برقم قيد    61377   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2012 برقم ايداع   22120 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2012  بــ :  

1011 - خالد محي الدين احمد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    61377   وتم ايداعه بتاريخ    2012-10-22 

برقم ايداع   22120 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2012  بــ :  

1012 - ياسر عبد الفتاح طه الطنبولى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    61475   وتم ايداعه بتاريخ    

24-10-2012 برقم ايداع   22436 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2012  بــ :  

1013 - اسامة محمد عبد اللطيف ريان  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    61475   وتم ايداعه بتاريخ    

24-10-2012 برقم ايداع   22436 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2012  بــ :  ممثل عن شركة تريند 

Trend Investment and Development ) للستثمار والتنمية ) ش. م. م

1014 - خالد محى الدين محمد حامد خير ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    61475   وتم ايداعه بتاريخ    

24-10-2012 برقم ايداع   22436 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2012  بــ :  

1015 - عمرو فتحى محمد السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    61475   وتم ايداعه بتاريخ    

24-10-2012 برقم ايداع   22436 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2012  بــ :  

1016 - سيد محمد عبد اللطيف ريان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    61475   وتم ايداعه بتاريخ    

24-10-2012 برقم ايداع   22436 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2012  بــ :  ممثل عن شركة تريند 

للستثمار والتنمية ) ش. م. م ( Trend Investment and Development - اعادة تشكيل مجلس الدارة

1017 - امجد صلح الدين طه ذهنى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    61475   وتم ايداعه بتاريخ    

24-10-2012 برقم ايداع   22436 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2012  بــ :  
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1018 - مايكل جيريمى هليل

 Michael Jeremy Hellail  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    61538   وتم ايداعه بتاريخ    

01-11-2012 برقم ايداع   22635 تم التأشير فى تاريخ 01-11-2012  بــ :  - الموافقة على تجديد مجلس 

الدارة لمدة ثلث سنوات كما هو بكامل هيئته الن .

1019 - حسن  ياسر  حسن  محمود  مدير   المقيد برقم قيد    61687   وتم ايداعه بتاريخ    2012-11-07 

برقم ايداع   23197 تم التأشير فى تاريخ 07-11-2012  بــ :  

1200 - عمرو كمال صابر بركات  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    77834   وتم ايداعه بتاريخ    

13-11-2014 برقم ايداع   27282 تم التأشير فى تاريخ 13-11-2014  بــ :  تجديد تشكيل مجلس الدارة 

وتجديد مدته لثلث سنوات تبدأ من تاريخة - وتمت الموافقة بالجماع على ان يباشر مجلس الدارة كافة اعماله 

واختصاصاته بالتشكيل الجديد من تاريخه ولمدة ثلث سنوات .

1201 - مصطفى حسين عبد العزيز حسين  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    77834   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-11-2014 برقم ايداع   27282 تم التأشير فى تاريخ 13-11-2014  بــ :  

1202 - أسماء محمد كمال محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    77834   وتم ايداعه بتاريخ    

13-11-2014 برقم ايداع   27282 تم التأشير فى تاريخ 13-11-2014  بــ :  

1203 - فيروز سيد احمد محمد سيد احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    77834   وتم ايداعه بتاريخ    

13-11-2014 برقم ايداع   27282 تم التأشير فى تاريخ 13-11-2014  بــ :  

1204 - اياد احمد محمد بيومى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    77834   وتم ايداعه بتاريخ    

13-11-2014 برقم ايداع   27282 تم التأشير فى تاريخ 13-11-2014  بــ :  استقالة

1205 - جمال حسين محمد خليل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    60053   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-08-2012 برقم ايداع   17001 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2014  بــ :  تفويض حق التوقيع 

في الصلح والقرار والنكار والبراء لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب في القضايا التي ترفع من او ضد 

الشركة امام المحاكم بانواعها ودرجاتها وامام المحامي العامة

1206 - جمال حسين محمد خليل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    60053   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-08-2012 برقم ايداع   17001 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2014  بــ :  حق رئيس مجلس 

الدارة في تفويض الغير في بعض صلحياته علي ان تبقي باقي التوقيع كما هي دون تغيير

1020 - ياسر حسن محمود عثمان  مدير   المقيد برقم قيد    61687   وتم ايداعه بتاريخ    07-11-2012 برقم 

ايداع   23197 تم التأشير فى تاريخ 07-11-2012  بــ :  ويباشر المديرون وظيفتهم لمدة غير محدودة - تعديل 

حق الدارة والتوقيع :-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 .   ولهم مجتمعين أو منفردين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات 

الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم حق 

التوقيع علي عقود الشراء وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم 

حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود و 

المشارطات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

1021 - اشرف سيد عبد التواب عبدالمجيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    62258   وتم ايداعه بتاريخ    

29-11-2012 برقم ايداع   25267 تم التأشير فى تاريخ 29-11-2012  بــ :  تجديد مدة مجلس ادارة الشركة 

لمدة اخرى
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1022 - هانى عبد الرؤف محمود السحرتى  مصفى   المقيد برقم قيد    62324   وتم ايداعه بتاريخ    

03-12-2012 برقم ايداع   25513 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2012  بــ :  تتمثل اعمال المصفى طبقا 

بيع مال  وفاء ما على الشركة من ديون .  2- لنص المادة ) 145 ( من القانون 159 لسنة 1981 كالتى :  1-

الشركة منقول او عقارا بالمزاد العلنى اوباية طريقة اخرى ما لم ينص فى وثيقة تعيين  المصفى على اجراء البيع 

تمثيل الشركة امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم . بطريقة معينة .  3-

1023 - سامح رمضان عبد الواحد ابو طالب  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    62341   

وتم ايداعه بتاريخ    03-12-2012 برقم ايداع   25535 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2012  بــ :  - تجديد 

مدة مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات بنفس الصلحيات

1024 - ماجد بطرس موسي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    62612   وتم ايداعه بتاريخ    

13-12-2012 برقم ايداع   26468 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2012  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة ثلث 

سنوات قادمة مع بقاء التشكيل الحالى

1025 - محمد أحمد حسين السرجاني  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8835   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-2002 برقم ايداع   3575 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2012  بــ :  استقالة -  والغاء كافة السلطات 

والصلحيات السابق منحها له .

1026 - اشرف احمد  محمود عميره  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8835   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-2002 برقم ايداع   3575 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2012  بــ :  بدل منه.
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1027 - سامح ماهر حسن محمود الباجورى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    8835   وتم 

ايداعه بتاريخ    01-08-2002 برقم ايداع   3575 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2012  بــ :  الغاء كافة 

صلحيات التوقيع الممنوحة للسيدة/ سها السيد على البحيري . الغاء كافة السلطات والصلحيات الخري الممنوحة 

للسادة اعضاء مجلس الدارة والسادة المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة, واستبدالها بالسلطات والصلحيات 

التية, وذلك علي النحو التالي : أول : منح كل  من السيد/ سامح ماهر حسن محمود الباجوري, والسيد/ سامح 

شريف محمد كامل, مجتمعين, أوسع السلطات والصلحيات لدارة وتمثيل الشركة والتعامل باسمها أمام الغير 

وكذلك منح أي إثنين مجتمعين من السادة/ سامح ماهر حسن محمود الباجوري, وسامح شريف محمد كامل, وأحمد 

سرحان حسين سرحان, الحق في التعامل والتوقيع نيابة عن الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية, 

وإجراء جميع المعاملت المتعلقة بالشركة, وكافة سلطات التوقيع نيابة عن الشركة وباسم الشركة ولصالحها لدى 

كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية, والتوقيع على كافة أنواع العقود بما في ذلك, علي سبيل المثال ل الحصر, 

عقود الشراء واليجار بكافة أنواعها وعقود التسهيلت الئتمانية واتفاقيات القروض وعقود الشراء وعقود اليجار 

بكافة أنواعها وبيع الصول والمنقولت وعقود الرهن العقاري والتجاري وتمثيل الشركة أمام مصلحة الشهر 

العقاري ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية ومكاتب العمل والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة 

العامة للستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي وكذلك 

تمثيل الشركة أمام مصلحة التسجيل التجاري والعلمات التجارية والنماذج الصناعية, وحق تمثيل الشركة أمام 

الهيئة العامة للتنمية الصناعية بكافة إدارتها والسجل التجاري والسجل الصناعي والغرف التجارية, والهيئة 

المصرية للشراء الموحد والمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية, وحق تمثيل 

الشركة أمام جميع إدارات المرور واتخاذ كافة الجراءات بها واستخراج شهادات بيانات المرور, والحق في 

التوقيع على كافة المستندات المتعلقة بذلك واستلم الشيكات والوراق المالية من جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والبنوك والمصارف, وفي الحضور أمام مصلحة الضرائب ومأمورياتها ولجان الطعن والتصالح, كما 

يحق لي اثنين مجتمعين من السادة/ سامح ماهر حسن محمود الباجوري وسامح شريف محمد كامل وأحمد سرحان 

حسين سرحان تعيين وعزل موظفي ومستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم, كما يحق لي اثنين 

مجتمعين من السادة/ سامح ماهر حسن محمود الباجوري وسامح شريف محمد كامل وأحمد سرحان حسين سرحان, 

إبرام كافة أنواع العقود والمشارطات والصفقات والمعاملت سواء بالنقد أو بالجل . كما يكون لهم حق توكيل أو 

تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر كل  في حدود سلطاته المذكورة أعله . ثانيا: منح أي اثنين مجتمعين من 

السادة/ سامح ماهر حسن محمود الباجوري, وسامح شريف محمد كامل, ورانيا حسن عبد الفتاح زكي سلمة, 

وأحمد سرحان حسين سرحان, حق بيع سيارات الشركة والتوقيع على عقود البيع امام الشهر العقاري والتوثيق 

واستخراج صور من عقود البيع كما يكون لهم حق توكيل الغير بتوكيل رسمي بذلك . ثالثا : الموافقة على تقسيم 

حقوق التوقيع نيابة عن الشركة فيما يتعلق بالتوقيع علي شيكات الشركة ومستندات التعامل مع البنوك والعقود 

والسلفيات البنكية, الي ثلث فئات وذلك علي النحو التالي : يكون حق التوقيع من الفئة الولي للسادة: 1- السيد/ 

سامح ماهر حسن محمود الباجوري, 2- السيد/ سامح شريف محمد كامل, 3- السيدة/ رانيا حسن عبدالفتاح زكى 

سلمة . يكون حق التوقيع من الفئة الثانية للسادة: 1- السيد/ أحمد سرحان حسين سرحان, 2- السيد/ أحمد علي 

حسن السيد حمد,  3- السيد/ محمد سعيد عبد ا محمد غريب . يكون حق التوقيع من الفئة الثالثة للسادة: 1- 

الستاذة/ هبة نبيل عبده البديوي . يكون لي اثنين, مجتمعين, من السادة أصحاب صلحيات التوقيع من الفئة 

الولي الحق في التوقيع بدون حد أقصي, ويكون لي من السادة أصحاب صلحيات التوقيع من الفئة الولي, 

مجتمعا, مع أي من السادة أصحاب صلحيات التوقيع من الفئة الثانية أو الثالثة, الحق في التوقيع بدون حد أقصي, 

كما يكون لي اثنين مجتمعين من السادة أصحاب صلحيات التوقيع من الفئة الثانية, او لي من السادة أصحاب 

صلحيات التوقيع من الفئة الثانية, مجتمعا, مع أي من السادة أصحاب صلحيات التوقيع من الفئة الثالثة, الحق 

في التوقيع بحد أقصي 100000 جنيه مصري )مائة الف جنيها مصري ( رابعا  : منح أي اثنين مجتمعين من 

السادة, السيد/ سامح ماهر حسن محمود الباجوري, السيد/ وسامح شريف محمد كامل, السيدة/ رانيا حسن عبدالفتاح 

زكى سلمة, السيد/ أحمد علي حسن السيد حمد, السيدة/ هبه نبيل عبده البدوي, السيد/ محمد سعيد عبد ا محمد 

غريب, الحق في التوقيع والتظهير على الشيكات المقطوعة . خامسا : منح السيدة/ رانيا حسن عبدالفتاح زكى 
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سلمة, الحق في التوقيع على عقود العمل والتوظيف, كما يكون لي من السيدة/ رانيا حسن عبدالفتاح زكى 

سلمة, أو السيد/ محمد وجيه احمد الحوفى, منفردين او مجتمعين, الحق في التوقيع علي نماذج التأمينات 

الجتماعية, وكذلك على المستندات الخاصة بطلبات القروض الشخصية لموظفي الشركة وشهادات الخبرة 

الصادرة من الشركة والخاصة بموظفي ومستخدمي الشركة والتوقيع والتصديق عليها أمام مصلحة الشهر العقاري 

والتوثيق . سادسا : منح أي اثنين مجتمعين من السادة سامح ماهر حسن محمود الباجورى, والسيد/ سامح شريف 

محمد كامل, السيد / بيشوى شكرى رزق, الحق في التوقيع علي كافة المستندات والعقود الخاصة بالموزعين.  

سابعا : منح أي من الستاذة/ ياسمين أحمد بسيوني عطية الحناوي او السيد/ احمد فؤاد السيد حسن, مجتمعا, مع أي 

من السيد/ سامح ماهر حسن محمود الباجورى, او السيد/ سامح شريف محمد كامل, الحق في التوقيع علي كافة 

المستندات والعقود الخاصة بالمناقصات والممارسات ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في تمثيل الشركة في هذا 

الشأن او توقيع وتوثيق المستندات المذكورة بالشهر العقاري . ثامنا : منح الدكتورة/ عل عبدالمنعم محمد صادق 

أحمد, الحق في التوقيع نيابة عن الشركة أمام البنوك في حدود مبلغ 5000 جنيه مصري )خمسة ألف جنيها  

مصريا ( بحد أقصي . تاسعا : البقاء علي تعيين الدكتورة/ عل عبدالمنعم محمد صادق أحمد, مدير مسئول  في 

الشركة وذلك عن نشاط التصنيع لدى الغير, علي أن تعمل الدكتورة/ عل عبدالمنعم محمد صادق أحمد, تحت 

إشراف السيد رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب, كما يكون لها حق تمثيل الشركة امام هيئة الدواء المصرية, 

كما يكون لها الحق فقط في توقيع المستندات والطلبات الخاصة بالتسجيل وإعادة التسجيل للمنتجات 

والمستحضرات الخاصة بالتصنيع لدى الغير .

1028 - متى اوز اغلوMETE OZOGLU  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    62861   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-12-2012 برقم ايداع   27320 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2012  بــ :  تجديد مدة مجلس 

الدارة بنفس التشكيل الحالى

1029 - ادم بلبل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    62861   وتم ايداعه بتاريخ    24-12-2012 برقم 

ايداع   27320 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2012  بــ :  

1030 - علء طه يسين محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    62861   وتم ايداعه بتاريخ    

24-12-2012 برقم ايداع   27320 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2012  بــ :  

1031 - وليد حسن مصطفى حسنى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    62986   وتم ايداعه بتاريخ    

27-12-2012 برقم ايداع   27724 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2012  بــ :  تجديد مدة مجلس ادارة الشركة 

لمدة اخرى

1032 - سامر عصام خليل فوزى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    63100   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-01-2013 برقم ايداع   79 تم التأشير فى تاريخ 01-01-2013  بــ :  تجديد تعيين مجلس الدارة

1033 - حسام عبدالحميد زين الغلبان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    63149   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2013 برقم ايداع   254 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2013  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة ثلث 

سنوات
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1034 - داليا احمد البيومى الغمراوى  مدير   المقيد برقم قيد    63157   وتم ايداعه بتاريخ    2013-01-03 

برقم ايداع   299 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2013  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة - يمثل 

المدير الشركة فى علقتها مع الغير فى هذا الصدد وله أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل بأسمها فيما عدا ما 

احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - ولها حق التعامل بأسم الشركة وضمن 

أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة 

اشكالهم - وللسيدة / داليا أحمد البيومى الغمراوى )المديرة ( والسيدة / مروه مجدى حسن السيد توفيق )من غير 

المديرين ( - مجتمعين أومنفردين 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 

وكل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن 

والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق 

فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ماذكر

1035 - فرانسيس جوزيف ادهاف  مدير   المقيد برقم قيد    63157   وتم ايداعه بتاريخ    2013-01-03 

برقم ايداع   299 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2013  بــ :  استقالة

1036 - بهاء رشاد احمد يوسف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    63285   وتم ايداعه بتاريخ    

10-01-2013 برقم ايداع   772 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2013  بــ :  

1045 - شريف محمد رياض احمد جاد  مدير   المقيد برقم قيد    63393   وتم ايداعه بتاريخ    2013-01-15 

برقم ايداع   1094 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2013  بــ :  ويباشر المديران وظائفهم لمدة غير محددة يمثل 

المديران الشركة في علقتها مع الغير ولـهما منفردان  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل 

باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .وللمدير السيد /

شريف محمد رياض أحمد جاد مدير الشركة ) 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 الحسابات والتوقيع على الشيكات وحق الفراج عن راس 

المال  وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها  وكذلك له حق 

التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات وكل ذلك باسم 

الشركة ولمصلحتها والتنازل عن الرخص المملوكه للشركه للشركات الشقيقه وله الحق فى  فى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

معاملت الشركة بالنقد اوبالجل وفى التوقيع على عقود القتراض وعقود الكفاله  وتقديم الضمانات والتسهيلت 

الئتمانية من البنوك  وللساده / حسام صلح الدين فهمى محمد حسن والسيد / أحمد واصف فهيم عبد ا الحق فى 

السحب من البنوك والتوقيع على الشيكات مجتمعين  من غير المديرين  وللسيد / محمد صبحي عبد الحميد  مدير 

الشركة والحق في التعامل مع الضرائب والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية والترخيص والحياء ) منفردا ( وحق 

التوقيع علي الشيكات وخطابات  الضمان من البنوك  .

1046 - متعب محمود مناع  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    63574   وتم ايداعه بتاريخ    

22-01-2013 برقم ايداع   1725 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2013  بــ :  استقالة

1047 - مصعب محمود مناع  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    63574   وتم ايداعه بتاريخ    

22-01-2013 برقم ايداع   1725 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2013  بــ :  استقالة

1048 - مياده أحمد حسن عز الدين أحمد عثمان  مدير   المقيد برقم قيد    63727   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-2013 برقم ايداع   2193 تم التأشير فى تاريخ 29-01-2013  بــ :  

1049 - السعيد مصطفى السعيد نوار  مدير   المقيد برقم قيد    63727   وتم ايداعه بتاريخ    2013-01-29 

برقم ايداع   2193 تم التأشير فى تاريخ 29-01-2013  بــ :  
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1050 - كريم طارق احمد مختار بخيت  مدير   المقيد برقم قيد    63727   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-2013 برقم ايداع   2193 تم التأشير فى تاريخ 29-01-2013  بــ :  - و يباشر المدير وظائفة لمدة 

غير محددة - يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير و للسيد / السعيد مصطفى السعيد نوار و السيدة / ميادة 

احمد حسن عزالدين مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما 

احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة , ولهما مجتمعين او منفردين الحق في 

التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات , وكذلك التعامل مع الهيئة 

العامة للتأمينات الجتماعية , وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات 

وإستصدار خطابات وشهادات الضمان والتوقيع على الشيكات وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء 

والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات بإسم الشركة ولصالحها , ولهما ايضا 

الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما الحق في إبرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق الفراج عن رأسمال الشركة من 

البنك ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

1051 - حسام مصطفى مصطفى السلب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    64070   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2013 برقم ايداع   3382 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2013  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة للشركة 

لمدة جديدة

1052 - ايمان حسين حبشى مصطفى صالح  مدير   المقيد برقم قيد    64097   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2013 برقم ايداع   3522 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2013  بــ :  

1809 - وحيد محمد حسن محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    37995   وتم ايداعه بتاريخ    2009-04-01 

برقم ايداع   6642 تم التأشير فى تاريخ 29-10-2017  بــ :  تفويض السيد / وحيد محمد حسن محمد  - مدير 

فرعي الشركة الكائنين / بالمنطقة الصناعية السابعة القطع أرقام 7145,7144,7143,7142,7141,7140 

مدينة السادات – محافظة المنوفية والقطعة رقم 6256 بالمنطقة الصناعية السادسة مدينة السادات - محافظة 

المنوفية  ويحمل بطاقة رقم قومي 27302181701836  في التعامل امام التأمينات الجتماعية و البيئة ومكتب 

العمل والقوي العاملة والهيئة العامة للتنمية الصناعية  ووزارة الزراعة و جهاز مدينة السادات و المسطحات المائية 

و الجهات الشرطية 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
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1053 - رامي رضا بدير عباس جابر  مدير   المقيد برقم قيد    64097   وتم ايداعه بتاريخ    2013-02-13 

برقم ايداع   3522 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2013  بــ :  و يباشر المديران وظائفهما لمدة غير محددة. يمثل 

المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهما منفردين او مجتمعين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة. وللسيد/ 

رامي رضا بدير عباس جابر والسيدة/ إيمان حسين حبشي مصطفى مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك لهما الحق في التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت 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 والتعامل مع جميع البنوك  والمصارف من سحب وايداع 

وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل 

مع البنوك والمصارف والقتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما حق التوقيع على عقود 

البيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها كما لهم حق 

الكفالة وكفالة الغير باسم الشركة. ويكون حق التوقيع على الشيكات حتى )200( ألف جنيه مصري لكل من السيد/ 

رامي رضا بدير عباس جابر والسيدة/ ايمان حسين حبشي مصطفى مجتمعين أو منفردين كما يكون التوقيع على 

الشيكات بأكتر من )200( ألف جنيها مصريا لكل منهم مجتمعين فقط. ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او 

بعض ما ذكر.

1054 - وليد فتحي محمد عفيفي  مدير   المقيد برقم قيد    64274   وتم ايداعه بتاريخ    20-02-2013 برقم 

ايداع   3482 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2013  بــ :  

1055 - جيهان جمال الدين مصطفى محمد  مدير   المقيد برقم قيد    64274   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2013 برقم ايداع   3482 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2013  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقتها 

مع الغير و للطرف الول 1ـ وليد فتحي محمد عفيفي ) منفردا  او مجتمعا ( و الطرف الثاني 2 ـ جيهان جمال 

الدين مصطفي ) مجتمعا مع الطرف الول وليد فتحي محمد عفيفي ( في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة 

و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  و 

للطرف الول 1 ـ وليد فتحي محمد عفيفي ) منفردا  او مجتمعا ( و الطرف الثاني 2 ـ جيهان جمال الدين مصطفي 

) مجتمعا مع الطرف الول وليد فتحي محمد عفيفي ( 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 السفارات و 

القنصليات و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح حسابات و استصدار خطابات و 

شهادات الضمان و حق القتراض و الرهن و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم 

الشركة و ضمن اغراضها و كذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها 

العقارية و الراضي و السيارات باسم الشركة و لصالحها .  و للطرف الول 1 ـ وليد فتحي محمد عفيفي ) منفردا  

او مجتمعا ( و الطرف الثاني 2 ـ جيهان جمال الدين مصطفي ) مجتمعا مع الطرف الول وليد فتحي محمد عفيفي 

( الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و لهما ابرام كافة العقود و 

المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و كذلك حق الفراج عن راسمال الشركة من 

البنك و لهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

2370 - خالد محمود يحيى يعقوب  مدير   المقيد برقم قيد    145046   وتم ايداعه بتاريخ    2020-01-09 

برقم ايداع   1166 تم التأشير فى تاريخ 09-01-2020  بــ :  استقالة - قبول الستقالة المقدمة من السيد / خالد 

محمود يحيى يعقوب وإبراء ذمتة وإخلء مسئوليته عن أى أعمال تتم لحقة لتاريخ إنعقاد هذه الجمعية وذلك 

للتأشير بالقرار بالسجل التجارى

2371 - حسن ابراهيم اللبيدى  مدير   المقيد برقم قيد    145046   وتم ايداعه بتاريخ    09-01-2020 برقم 

ايداع   1166 تم التأشير فى تاريخ 09-01-2020  بــ :  
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2372 - محمود  السيد  عبد الطيف  السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    145093   وتم ايداعه بتاريخ    

12-01-2020 برقم ايداع   1258 تم التأشير فى تاريخ 12-01-2020  بــ :  

2373 - احمد اسامه محمد عبد الهادى الجابى  مدير   المقيد برقم قيد    145169   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2020 برقم ايداع   1515 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2020  بــ :  استقالة

2374 - دينا محمد عبد السلم عبد الفتاح هاشم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    145177   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2020 برقم ايداع   1523 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2020  بــ :  

2375 - رياض السيد رياض توفيق قوره  مدير فرع   المقيد برقم قيد    145177   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2020 برقم ايداع   1523 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2020  بــ :  

1056 - احمد هيثم محمد مكتبى  مدير   المقيد برقم قيد    64300   وتم ايداعه بتاريخ    21-02-2013 برقم 

ايداع   3567 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2013  بــ :  يمثل المديرين الشركة فى علقتها مع الغير ولهما 

مجتمعين أو منفردين  فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة, ولهما الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها 

امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكل ما 

يتعلق بشئون الشركة - وكذلك لهما مجتمعين أو منفردين الحق في 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 حق كفالة 

الغير وكافة الشركات الخرى فى التسهيلت البنكية التى تحصل عليها لدى البنوك وكذلك الحق فى  التوقيع على 

عقود الشراء والبيع والقتراض والرهن  للموال المنقولة وغير المنقولة 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 و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل وكذلك لهما مجتمعين أو منفردين ان يقرروا انشاء فروع او وكالت داخل جمهورية مصر 

العربية او خارجها , ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل  او بعض ما ذكر - وللسيد / احمد هيثم محمد مكتبي 

)مصري الجنسية( - مديرا للستيراد, منفردا  الحق في الدارة والتوقيع امام الهئية العامة للرقابة على الصادرات 

والواردات.

1057 - كاو جيبين  مدير   المقيد برقم قيد    64416   وتم ايداعه بتاريخ    26-02-2013 برقم ايداع   

4227 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2013  بــ :  ) استقالة ( .

1058 - سن ليو شينج  مدير   المقيد برقم قيد    64416   وتم ايداعه بتاريخ    26-02-2013 برقم ايداع   

4227 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2013  بــ :  

1059 - خا تاو ’’’ ’’’  مدير   المقيد برقم قيد    64416   وتم ايداعه بتاريخ    26-02-2013 برقم ايداع   

4227 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2013  بــ :  

1060 - ليو جين بنغ  مدير   المقيد برقم قيد    64416   وتم ايداعه بتاريخ    26-02-2013 برقم ايداع   

4227 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2013  بــ :  
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1069 - وين دونج لى  WENDONG LI  مدير   المقيد برقم قيد    65262   وتم ايداعه بتاريخ    

01-04-2013 برقم ايداع   7357 تم التأشير فى تاريخ 01-04-2013  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمده غير 

محدده - يمثل المدير وين دونج لى WENDONG LI  الشركة في علقتها مع الغير ولـه منفردا  في هذا الصدد 

أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته 

التنفيذية للجمعية العامة - وله منفردا  الحق فى التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وإيداع  والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان 

وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والفراج عن راس المال المودع فى 

البنك وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع 

وممتلكاتها العقارية وكل ذلك بإسم الشركة ولصالحها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير 

فى كل أو بعض ما ذكر

1070 - اسامة احمد مختار حسن فهمى  مدير   المقيد برقم قيد    65262   وتم ايداعه بتاريخ    2013-04-01 

برقم ايداع   7357 تم التأشير فى تاريخ 01-04-2013  بــ :  عزل

1071 - عمر عصام محمود بديوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    65289   وتم ايداعه بتاريخ    

02-04-2013 برقم ايداع   7461 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2013  بــ :  

1072 - سهام ابراهيم ميخائيل جريس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    65289   وتم ايداعه بتاريخ    

02-04-2013 برقم ايداع   7461 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2013  بــ :  استقالة

1073 - مؤمنه عبد الوهاب كامل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    65289   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-04-2013 برقم ايداع   7461 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2013  بــ :  اعاده تشكيل مجلس 

الداره

1074 - احمد الشحات محمد احمد سليم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    65289   وتم ايداعه بتاريخ    

02-04-2013 برقم ايداع   7461 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2013  بــ :  

1075 - احمد مطهر قاسم الوجيه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    65335   وتم ايداعه بتاريخ    2013-04-04 

برقم ايداع   7656 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2013  بــ :  

1076 - الحسين محمد الحسن احمد جبريل  مدير   المقيد برقم قيد    65430   وتم ايداعه بتاريخ    

09-04-2013 برقم ايداع   7980 تم التأشير فى تاريخ 09-04-2013  بــ :  

1810 - هشام السفا بن محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    172383   وتم ايداعه بتاريخ    

11-09-1975 برقم ايداع   11200 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2017  بــ :  تنفيذى وعضوا منتدب - ممثل 

عن التجارى وفا بنك - استقالة

1811 - يوسف الرويسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    172383   وتم ايداعه بتاريخ    

11-09-1975 برقم ايداع   11200 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2017  بــ :  غير تنفيذى - ممثل عن 

التجارى وفا بنك

1812 - احمد فكرى عبد الوهاب فهمى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    172383   وتم ايداعه بتاريخ    

11-09-1975 برقم ايداع   11200 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2017  بــ :  مستقل - استقالة

1813 - معاوية محمد محمد الصقلى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    172383   وتم ايداعه بتاريخ    

11-09-1975 برقم ايداع   11200 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2017  بــ :  تنفيذى و عضو منتدب - ممثل 

عن التجارى وفا بنك ايجيبت -

1814 - والتر سيوفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    172383   وتم ايداعه بتاريخ    1975-09-11 

برقم ايداع   11200 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2017  بــ :  مستقل - استقالة
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1061 - انجى ابراهيم محمد شعبان  مدير   المقيد برقم قيد    64416   وتم ايداعه بتاريخ    2013-02-26 

برقم ايداع   4227 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2013  بــ :  يمثـل كل من السيد/ خا تاو HE , TAO السيد/ 

ليو جين بنغ LIU ,JINPENG مجتمعين الشركـة بالتعامل و القيام بكافة المعاملت البنكية باسم الشركة امام 

البنوك المحلية والجنبية,بما في ذلك علي سبيل المثال و ليس الحصر حق الرهن ,التوقيع علي الوراق المالية,

توقيع الشيكات,اجراء التحويلت البنكية ,السحب واليداع في حسابات الشركة بدون حد اقصي, وذلك للشركة في 

علقاتها مع الغير ولهم في ذلك أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها ونيابة عنها بما في ذلك, ولهم الحق 

 HE , TAO يمثل كل من السيد/ خا تاو في تفويض الغير في كل او بعض من صلحيتهم السابق ذكرها.  2-

السيد/ ليو جين بنغ LIU ,JINPENG منفردين الشركة, في المور ذات العلقة بالتوقيع على كل المستندات 

المتعلقة بالعطاءات وتوريد المعدات والجهزة والمتعلقة بالتركيب والضبط وعقود الخدمات والمقاولت من الباطن 

وعقــــود خـــدمات صيانة المعدات واتفاقيات ادارة الخدمات, والتوقيــــع علـى ملحق للعقود والتفاقيات الحالية 

وعقود/اتفاقيات الحالة وعقود/اتفاقيـات التنازل, والفعال والمستندات المتعلقة بما سبق ,الحق في بيع سيارات 

الشركة والعقارات, و أنهاء كافة الجراءات القانونية الخاصة بالبيع أمام كافة الجهات الحكومية, بما في ذلك 

التوقيع في الشهر العقاري علي عقود البيع النهائية وتعديلتها, , تأجيـر شقق أو مـكــاتب باسم الشركـــة ونيابة 

عنها والتوقيع على عقــود اليجار ودفع اليجارات, وشراء وادارة كل منقولت المكاتب وأى منقولت أو خدمات 

تحتاجها الشركة والتأمين على المنقولت وتوقيع اتفاقيـــات التأمين الخاصة بها,تسويق منتجات الشركة في مصر, 

تعيين وانهاء خدمة الوكلء والمستشارين والموظفين فيما يتعلق بنشاط الشركة,تعيـين محامى/محاميين لتمثيل 

الشركة أمام المحاكم والتحكيم والجهات الحكومية واجراءاتهم, القيام بنفسه أو تعيين وانهاء خدمة وكلء للقيام بكل 

المهمات الضرورية بالجمارك فى جمهورية مصر العربية والتوقيع على المستندات اللزمة لها, القيام بنفسه أو 

تعيين وانهاء خدمة وكلء للقيام بالتخليص الجمركى والبائع العابرة والنتظار وأى اجراءات أو أفعال أخرى متعلقة 

بأى مواد مستوردة او مصدرة  للخارج باسم ونيابة عن الشركة, تمثيل الشركة امام كل الهيئات والمؤسسات 

والوزارات المصرية وأقسام البوليس, جميع أنواع ودرجات المحاكم, مكتب العمل, مصلحة الهجرة والجنسية, 

وتصاريح العمل, وادارات المرور, والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة, وجميع مكاتب السجل التجارى 

والشهر العقارى وله حق التوقيع أمامها جميعا نيابة عن الشركة, وتمثيل الشركة أمام مؤسسات الضمان الجتماعى 

طبقا للقانون, وتقديم المستندات اللزمة للحصول على أى نوع من الرخص باسم الشركة من الجهات الحكومية,

التقديم او تعيين شخص او وكيل لتقديم طلبات الحصول علي التاشيرات للموظفين نيابة عن الشركة ,والتوقيع علي 

كافة العقود و المستندات المتعلقة بكل ما سبق, ولهم الحق في تفويض الغير في كل او بعض من صلحيتهم السابق 

ذكرها طبقا  لقواعد الشركة المنظمة لتوقيع التفويضات.   يحق للسيدة/انجي إبراهيم محمد صلحية التوقيع علي 

خطابات الدفع فقط.   بدون الخلل باي من الصلحيات او البنود المنصوص عليها بالجمعية العامة الغير العادية, 

الستثمار  الصلحيات التيه من المديريين او اي من الطراف تحتاج الي موافقة اغلبية الشركاء المسبقة:  1(

سحب او  سحب او اصدار سند اذني تجاري.  3( باصول الشركة, تاسيس شركة جديدة اغلق الشركة.  2(

طلب اصدار خطاب ائتمان او خطاب ائتمان احتياطي او خطاب ضمان او  اصدار او تظهير السند الذني.  4(

البيع او التنازل عن عقارات  اقراض اموال الشركة لشركات غير تابعة.  6( خطاب ضمان تاميني.  5(

الشركة.

1062 - عبد الفتاح  ممدوح  عبد الفتاح  يوسف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    63759   وتم ايداعه بتاريخ    

05-03-2013 برقم ايداع   4843 تم التأشير فى تاريخ 05-03-2013  بــ :  بدل من السيد/ احمد علي عفيفي

1063 - حسام عبدالعظيم حسين محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    63759   وتم ايداعه بتاريخ    

05-03-2013 برقم ايداع   4842 تم التأشير فى تاريخ 05-03-2013  بــ :  بدل من السيد / خالد محمود محمد 

علي

1064 - خالد فتحى سعيد مصطفى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    50476   وتم ايداعه بتاريخ    2011-02-09 

برقم ايداع   2491 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2013  بــ :  

1065 - بيتر مكرم نظير بقطر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    50476   وتم ايداعه بتاريخ    2011-02-09 

برقم ايداع   2491 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2013  بــ :  
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1066 - كريم عبدالمجيد يوسف الكيلنى  مدير   المقيد برقم قيد    64828   وتم ايداعه بتاريخ    

14-03-2013 برقم ايداع   5733 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2013  بــ :  

1067 - يحيي احمد انور معروف  مدير   المقيد برقم قيد    64828   وتم ايداعه بتاريخ    14-03-2013 برقم 

ايداع   5733 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2013  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة - تظل نفس 

الصلحيات الممنوحه للمديرين الشركه كما هي

1068 - مجدى حافظ سعيد ابارهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    64984   وتم ايداعه بتاريخ    

20-03-2013 برقم ايداع   6346 تم التأشير فى تاريخ 20-03-2013  بــ :  

1077 - ايمن محمد درويش على حسن  مدير   المقيد برقم قيد    65430   وتم ايداعه بتاريخ    2013-04-09 

برقم ايداع   7980 تم التأشير فى تاريخ 09-04-2013  بــ :  ويباشر المديرون وظائفها لمدة غير محددة - يمثل 

المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين  فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وللسيد / 

الحسين محمد الحسن احمد جبريل - منفردا – حق التعامل بإسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات والفراج عن راس المال  والقتراض والرهن 

والتوقيع على الشيكات  واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وبيع 

اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها 

وكذلك له  الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك بباسم الشركة 

ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع  وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية  وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير فى 

كل أو بعض ما ذكر - وللسيدة / ايمان سمير إبراهيم كشك حق التعامل بإسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم والتعامل مع الدارة 

العامة للمرور وتجديد رخص السيارات واستخراج شهادات المخالفات والتعامل مع الهيئة العامة للتامينات 

الجتماعية وفتح الحسابات لدى البنوك وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وحق بيع 

وشراء السيارات والتوقيع على عقود البيع والشراء امام الشهر العقارى وكذلك حق تسجيلها بالدارة العامة للمرور 

وحق استقدام الموظفين والتوقيع على عقود تعيينهم وتحديد مرتباتهم وحق فصلهم او عزلهم من الشركة وحق 

التعامل مع شركة الكهرباء وشركه المياه والتوقيع امامهم نيابة عن الشركة  ولها حق توكيل او تفويض الغير في 

كل ما سبق  - اما فيما يتعلق  بصرف الشيكات من البنوك مجتمعا مع السيد / ايمن محمد درويش على حسن - )

مدير الحسابات( للمبالغ بحد اقصى خمسون الف جنيها   وللسيد/ ايمن محمد درويش على حسن )مدير الحسابات( 

حق التعامل مع الجهات الحكومية والغير الحكومية بما يخص حسابات الشركة والتعامل مع البنوك في الستعلم 

عن الرصيد وطلب واستلم كشوفات الحسابات اما فيما يتعلق بصرف الشيكات من البنوك مجتمعا مع السيدة / 

ايمان سمير إبراهيم كشك للمبالغ بحد اقصى خمسون الف جنيها

1078 - ايمان سمير إبراهيم كشك  مدير   المقيد برقم قيد    65430   وتم ايداعه بتاريخ    09-04-2013 برقم 

ايداع   7980 تم التأشير فى تاريخ 09-04-2013  بــ :  

1079 - حمدي رمضان احمد عفيفي  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    66305   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-05-2013 برقم ايداع   11084 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2013  بــ :  

1080 - عماد عبد العزيز محمود محمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    66305   وتم 

ايداعه بتاريخ    16-05-2013 برقم ايداع   11084 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2013  بــ :  

1081 - عاصم عبد الرؤف عبد ا احمد  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    66305   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-05-2013 برقم ايداع   11084 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2013  بــ :  استقالة

1082 - ساره عماد عبدالعزيز محمود محمد العقيلى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    66305   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-05-2013 برقم ايداع   11084 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2013  بــ :  
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1083 - أحمد عبد الرحيم منصور محمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    67124   وتم 

ايداعه بتاريخ    17-06-2013 برقم ايداع   13882 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2013  بــ :  استقالة

1815 - هل شاكر طلبة صقر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    172383   وتم ايداعه بتاريخ    

11-09-1975 برقم ايداع   11200 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2017  بــ :  غير تنفيذي - ممثل عن 

التجاري وفا  بنك - مع استمرار كافة الصلحيات و السلطات السابق منحها للعضو المنتدب السابق ) هشام السفا 

بن محمد ( و المؤشر بها بالسجل التجارى بالبنك لصالح العضو المنتدب السيد / معاويه محمد محمد الصقلى - مع 

مراعاة حكم الماده )99( من قانون 159 لسنة 1981 بشان عقود المعاوضة

1816 - خالد محمد احمد محمد عبدالحميد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    112019   وتم ايداعه بتاريخ    

01-11-2017 برقم ايداع   41875 تم التأشير فى تاريخ 01-11-2017  بــ :  إلغاء توقيع السيدة / منة ا 

محي الدين وحيد على كافة معاملت الشركة أمام جميع الجهات الحكومية, وغير الحكومية, وجميع البنوك 

والمصارف - يكون صلحيات التوقيع عن الشركة لدى جميع البنوك والمصارف للستاذ / خالد محمد أحمد محمد 

عبد الحميد "رئيس مجلس الدارة" والستاذة / أسماء محمد أحمد محمد عبد الحميد "العضو المنتدب" مجتمعين أو 

منفردين في التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها أمام جميع البنوك والمصارف في كافة المعاملت البنكية 

كالسحب واليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات البنكية والتسهيلت الئتمانية بكافلة أنواعها بدون 

حد أقصى

1817 - محمد محمود عبدا عبدالمجيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    112388   وتم ايداعه بتاريخ    

08-11-2017 برقم ايداع   42996 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2017  بــ :  - تجديد تعيين مجلس الدارة 

لمده تاليه

1818 - نيفين احمد محمد محمود المسيرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    112491   وتم ايداعه بتاريخ    

09-11-2017 برقم ايداع   43303 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2017  بــ :  ممثل عن شركة الدلتا للتامين - 

بدل من السيد الستاذ / احمد بغدادى احمد بغدادى

1084 - رغده صلح الدين حسين السيد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    67124   وتم 

ايداعه بتاريخ    17-06-2013 برقم ايداع   13882 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2013  بــ :  تمت الموافقة 

بالجماع على تجديد مدة مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات - تحديد اختصاصات مجلس الدارة  تمت الموافقة 

بالجماع على ان يمثل رئيس مجلس الدارة الشركة امام القضاء . يملك حق التوقيع على معاملت الشركة 

وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق فى 

ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين   ولرئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب السيدة / رغده صلح الدين حسين السيد - منفرده الحق فى التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام قطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم  والحق فى التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع  والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات وحق 

الفراج عن راس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن  وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء واليجار والبيع والرهن والتنازل لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت  وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وحق التوقيع عن الشركة 

فى الشهر العقارى  والضرائب  والتامينات  والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة  والهيئة العامة للصادرات 

والواردات  والسجل التجارى  والغرفة التجارية  وضرائب القيمة المضافة  واتحاد المقاولين  والعلمات التجارية  

وادارات المرور ومصلحة الشهر العقارى  وحق التوقيع على عقود التعديل فى الشهر العقارى وحق التوقيع على 

عقود تاسيس الشركات باسم الشركة ولها الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة   وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع  وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية   والتجارية وله ابرام كافة العقود 

والمشارطات  والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولها حق توكيل او تفويض الغير فى كل او 

بعض ماذكر

1085 - أمي عبد الرحيم منصور  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    67124   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2013 برقم ايداع   13882 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2013  بــ :  
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1086 - أحمد علي منصور مصطفي كمال أحمد علي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    67124   وتم 

ايداعه بتاريخ    17-06-2013 برقم ايداع   13882 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2013  بــ :  استقالة

1087 - محمود جمال فارس اوشال  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    67124   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-06-2013 برقم ايداع   13882 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2013  بــ :  

1088 - محمد احمد محمد يوسف  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    67124   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2013 برقم ايداع   13882 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2013  بــ :  

1089 - شريف عبدا الطيب محمد الوكيل  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    67124   وتم 

ايداعه بتاريخ    17-06-2013 برقم ايداع   13882 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2013  بــ :  

1090 - مينا منير كامل عبد المسيح  مدير فرع   المقيد برقم قيد    44410   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-2010 برقم ايداع   4791 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2013  بــ :  

1091 - امجد انور نصر ابادير  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    44410   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-2010 برقم ايداع   4791 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2013  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة ثلثة 

سنوات

1092 - سعد محمد محمد هلل  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    67352   وتم ايداعه بتاريخ    

27-06-2013 برقم ايداع   14943 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2013  بــ :  استقالة

1093 - وليد كريم عبد السميع حسنين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    50589   وتم 

ايداعه بتاريخ    22-02-2011 برقم ايداع   3065 تم التأشير فى تاريخ 16-07-2013  بــ :  تجديد مدة 

مجلس ادارة الشركة لمدة اخرى مع بقاء الصلحيات الواردة بالسجل التجارى كما هى

1094 - محمد كريم عبد السميع حسنين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    50589   وتم ايداعه بتاريخ    

22-02-2011 برقم ايداع   3065 تم التأشير فى تاريخ 16-07-2013  بــ :  

1095 - تامر كريم عبدالسميع حسنين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    50589   وتم ايداعه بتاريخ    

22-02-2011 برقم ايداع   3065 تم التأشير فى تاريخ 16-07-2013  بــ :  

1096 - احمد عادل احمد اسماعيل السمرة  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    50589   

وتم ايداعه بتاريخ    22-02-2011 برقم ايداع   3065 تم التأشير فى تاريخ 16-07-2013  بــ :  

1097 - فهد احمد محمد مسعد فؤاد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    67781   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-07-2013 برقم ايداع   16600 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2013  بــ :  

1098 - ماجد احمد السيد محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    67781   وتم ايداعه بتاريخ    

28-07-2013 برقم ايداع   16600 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2013  بــ :  لرئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع 

والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك حق التوقيع علي عقود القرض 

والرهن باسم الشركة ولمصلحتها والحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم 

وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكذلك حق توكيل وتفويض الغير في كل او 

بعض ماذكر

1099 - يسرا احمد محمد مسعد محمد فؤاد درويش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    67781   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-07-2013 برقم ايداع   16600 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2013  بــ :  

1100 - خالد محمد عصمت عبد ا عثمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    67781   وتم ايداعه بتاريخ    

28-07-2013 برقم ايداع   16600 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2013  بــ :  أستقاله
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1101 - ميرفت ابراهيم موسي حسين الخطيب  مدير   المقيد برقم قيد    68080   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2013 برقم ايداع   17599 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2013  بــ :  

1103 - جيوم هنرى دوريز Guillaume Henri Duriez  مدير   المقيد برقم قيد    68080   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-08-2013 برقم ايداع   17599 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2013  بــ :  ويباشر المديرون 

وظائفهم لمدة غير محددة -يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم منفردين / مجتمعين في هذا الصدد 

أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته 

  Mr. Guillaume Henri Duriez التنفيذية للجمعية العامة ولي من المديرين السيد /  جيوم هنري دوريز

والسيدة / ميرفت إبراهيم موسى الخطيب منفردين أو مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام 

جميع الجهات الحكومية .  والسيد /  جيوم هنري دوريز Mr. Guillaume Henri Duriez  منفرد حق التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وحق الفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن أغراضها وكذلك له احق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والممتلكات باسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله الحق فى قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

1104 - احمد عثمان عثمان عتيق  مدير   المقيد برقم قيد    68132   وتم ايداعه بتاريخ    20-08-2013 برقم 

ايداع   17786 تم التأشير فى تاريخ 20-08-2013  بــ :  - يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير ولهم 

منفردين او مجتمعين فى هذا الصدد أوسع السلطات الداره الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامه.  و للمديران مجتمعين  أو منفردين حق التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع 

البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم الحق فى التوقيع على عقود الشراء 

والقتراض والرهن والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة 

ولصالحها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

1105 - محمود محسن محمد كامل عبد الوهاب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    113720   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-06-1997 برقم ايداع   6446 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2013  بــ :  ممثل لشركة جهينه 

للصناعات الغذائية - يمثل رئيس مجلس الدارة أو الرئيس التنفيذى الشركه إمام القضاء والغير .

1106 - محمد صبحى عبد الحميد عبد الماجد  مدير   المقيد برقم قيد    68681   وتم ايداعه بتاريخ    

18-09-2013 برقم ايداع   20064 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2013  بــ :  
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1107 - وائل عبد الرحمن محمد الحلفاوى  مدير   المقيد برقم قيد    68681   وتم ايداعه بتاريخ    

18-09-2013 برقم ايداع   20064 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2013  بــ :  ويباشر المديران وظائفه لمدة 

غير محددة .   يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولـهما منفردان  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  

وللمدير السيد / وائل عبد الرحمن محمد الحلفاوي ) 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 الحسابات والتوقيع على الشيكات وحق الفراج عن 

راس المال  وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها  وكذلك له 

حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات وكل ذلك 

باسم الشركة ولمصلحتها والتنازل عن الرخص المملوكه للشركه للشركات الشقيقه وله الحق فى  فى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

معاملت الشركة بالنقد او بالجل وفى التوقيع على عقود القتراض وعقود الكفاله  وتقديم الضمانات والتسهيلت 

الئتمانية من البنوك  وللساده / حسام صلح الدين فهمى محمد حسن والسيد / أحمد واصف فهيم عبد ا والسيد/ 

ياسر رفعت الحسينى هيبه الحق فى السحب من البنوك والتوقيع على الشيكات مجتمعين  من غير المديرين  

وللسيد / محمد صبحي عبد الحميد مدير الشركة والحق في التعامل مع الضرائب والهيئة العامة للتأمينات 

الجتماعية والترخيص والحياء )منفردا( وحق التوقيع علي الشيكات وخطابات الضمان من البنوك.

1123 - محمد محمود نور الدين محمد صلح الدين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    69714   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-11-2013 برقم ايداع   24542 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2013  بــ :  ممثل عن شركة/ 

جلوبال تكنيكل سيرفيسس Global Technical Services - يملك حق التوقيع على معاملت الشركة 

وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة, ولمجلس الدارة الحق في 

أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.  ولرئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب, مجتمعين, الحق في التعامل والتوقيع نيابة عن الشركة وباسمها وضمن أغراضها 

أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك 

أمام كافة البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق وتحويل الحسابات واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان والعتمادات المستندية باسم الشركة ولصالحها وحق شراء وبيع  كافة أصول الشركة 

الثابت منها والمنقول والمهمات والبضائع وحق شراء وبيع السيارات والدراجات البخارية بكافة أنواعها باسم 

الشركة ولصالحها, وحق القتراض والرهن وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود 

التأسيس أمام مصلحة الشهر العقاري ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم ولهما إبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل, ولهما 

حق كفالة الغير ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

1124 - هشام احمد عبدالرحمن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    69788   وتم ايداعه بتاريخ    

21-11-2013 برقم ايداع   24876 تم التأشير فى تاريخ 21-11-2013  بــ :  بدل من السيد / احمد سليم غانم 

سليمان سعد
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1125 - محمد احمد عبد الرحمن حامد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    69788   وتم ايداعه بتاريخ    

21-11-2013 برقم ايداع   24876 تم التأشير فى تاريخ 21-11-2013  بــ :  تعديل صلحيات التوقيع : تم 

مناقشة صلحيات أعضاء مجلس الدارة وفقا للمقترح التالي: يمتلك السيد / محمد احمد عبد الرحمن منفردا حق 

التعامل باسم الشركة امام جميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية وإدارة الشركة وتمثيل الشركة ويشمل ذلك حق 

تعيين وعزل الموظفين والتعاقد باسم الشركة ولصالحها وضمن أغراضها وله حق قبض ودفع المبالغ النقدية 

وتحويل وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وجميع معاملت الشركة بالنقد وبالجل و الشراء والرهن 

والضمان وفتح وغلق الحسابات والعتمادات المستنديه وخطابات الضمان والقتراض  وكذلك فى التوقيع على 

عقود تعديل الشركة وفى تمثيل الشركة امام القضاء فى الصلح والقرار والبراء فى جميع الدعاوى والمحاضر 

والجنح وفى جميع القضايا المدنية والعمالية والتجارية وجميع القضايا امام القضاء العادى ومجلس الدولة بجميع 

درجاتهم وله حق تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر. وتمثيل الشركة اما القضاء لرئيس مجلس 

الدارة . وللسيد / هشام احمد عبد الرحمن حامد و السيد / محمد سيد محمد سلمة - رقم قومى 

)27509101701397(- مجتمعين الحق في التوقيع عن الشركة في تعاملتها مع الغير والتعاقد باسم الشركة امام 

الجهات الحكومية والغير حكومية ولهما مجتمعين حق السحب واليداع والتوقيع على الشيكات والتحويلت البنكية 

وفتح العتمادات المستندية وخطابات الضمان ولهما مجتمعين الحق في التوقيع عن الشركة في تعاملتها في 

الضرائب والجمارك. وللسيد/ محمد سيد محمد سلمة والسيد / اسامة محمد عبد الحق - رقم قومى ) 

28002200106154 ( مجتمعين الحق في التوقيع عن الشركة في تعاملتها مع الغير والتعاقد باسم الشركة امام 

الجهات الحكومية والغير حكومية ولهما مجتمعين حق السحب واليداع والتوقيع على الشيكات والتحويلت البنكية 

وفتح العتمادات المستندية وخطابات الضمان ولهما مجتمعين الحق في التوقيع عن الشركة في تعاملتها في 

الضرائب والجمارك

1126 - احمد سليم غانم سليمان سعد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    69788   وتم ايداعه بتاريخ    

21-11-2013 برقم ايداع   24876 تم التأشير فى تاريخ 21-11-2013  بــ :  استقالة

1147 - هشام رمضان عبد المعز عبد النبى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    72347   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2014 برقم ايداع   5985 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2014  بــ :  

1148 - رشا محمد رفعت راغب السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    54496   وتم ايداعه بتاريخ    

17-10-2011 برقم ايداع   19651 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2014  بــ :  

1149 - عمرو محمد وجيه محمد لطفي خشبه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    54496   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-10-2011 برقم ايداع   19651 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2014  بــ :  استقالة

1150 - وائل محمد رفعت راغب السيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    54496   وتم ايداعه بتاريخ    

17-10-2011 برقم ايداع   19651 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2014  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة - مع 

الحتفاظ بصلحيات الدارة وفقا للسجل التجارى

1151 - حسن مصطفي السعدني  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    54496   وتم ايداعه بتاريخ    

17-10-2011 برقم ايداع   19651 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2014  بــ :  

1152 - وائل محمود عبدالقادر خليفه  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    72485   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-03-2014 برقم ايداع   6530 تم التأشير فى تاريخ 17-03-2014  بــ :  استقالة و اخلء طرفه 

عن فتره  إدارته للشركة.

1153 - محمد ابراهيم سليمان محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    72485   وتم ايداعه بتاريخ    

17-03-2014 برقم ايداع   6530 تم التأشير فى تاريخ 17-03-2014  بــ :  استقالة و اخلء طرفه عن فتره  

إدارته للشركة.

1154 - على احمد على عبد العزيز الماوردى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    72485   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-03-2014 برقم ايداع   6530 تم التأشير فى تاريخ 17-03-2014  بــ :  
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1127 - مهند صلح الدين محمد على حسن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    70400   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-2013 برقم ايداع   27199 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2013  بــ :  اعادة تشكيل مجلس الدارة - 

تجديد مدة مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات - تفويض كل من - الستاذ / مهند صلح الدين محمد على )رئيس 

مجلس الدارة  ( والستاذ / محمد صلح الـدين محمـد على0) عضو مجلس الدارة ( والستاذ / أحمد صلح الدين 

محمد على ) عضو مجلس الدارة ( مجتمعين فـى حق الدارة والتوقيع عن الشركة فى شراء أو بيع أى أصل من 

أصول الشركة والسيارات المملوكة للشركة - ومجتمعين أو منفردين فى التعامل باسم الشركة وبالتوقيع على 

الشيكات ولهما فى ذلك كافة الصلحيات والقيام بجميع أنواع المعاملت البنكية بما فيها من حق القتراض من 

البنوك وسحب وإيداع كافة المبالغ والفراج عن الموال المجمدة من البنوك ورهنها والتعامل مع كافة البنوك 

بشرط  أن تكون العمال الصادرة منهما باسم الشركة ولصالحها وفتح الحسابات وإغلقها ولهما حق كفالة الغير 

وتوكيل الغير وجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ولهما تمثيل الشركة تمثيل مطلقا

1128 - محمد صلح الدين محمد على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    70400   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-2013 برقم ايداع   27199 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2013  بــ :  

1129 - عبله عبد الفتاح محمد مصطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    70400   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-2013 برقم ايداع   27199 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2013  بــ :  

1134 - تامر سمير عبد العظيم وهبه  مدير   المقيد برقم قيد    71182   وتم ايداعه بتاريخ    2014-01-23 

برقم ايداع   1577 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2014  بــ :  - ويباشر المديران وظائفهما لمدة غير محددة .  

يمثل المديران الشركة  في علقتها مع الغير ولهما منفردان فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل 

بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . ويحق لكل من 

السيد / تامر سمير عبد العظيم وهبه  - والسيد / احمد جبر ا عبد العزيز جاد الرب  - منفردان الحق فى التعامل 

امام جميع الجهات الحكومية و الغير حكومية خاصة وزارة القوى العاملة ومديريتها وجميع السفارات والقنصليات 

ويختص كل من السيد/  تامر سمير عبد العظيم وهبه - والسيد /   احمد جبر ا عبد العزيز جاد الرب  مجتمعين 

فقط  الحق في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات وكذلك لهما الحق مجتمعين في التوقيع على عقود القرض والرهن باسم الشركة وإصدار خطابات 

وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 

وكذلك لهما الحق مجتمعين في التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى 

والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها للنفس و الغير 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 وكذلك لهما حق توكيل وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

1135 - نبيل سمير ابوزيد مرسى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    71415   وتم ايداعه بتاريخ    

03-02-2014 برقم ايداع   2700 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2014  بــ :  

1136 - احمد سعيد عبد العال سالم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    71415   وتم ايداعه بتاريخ    

03-02-2014 برقم ايداع   2700 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2014  بــ :  
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1137 - احمد محمد صديق علي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    71415   وتم ايداعه بتاريخ    

03-02-2014 برقم ايداع   2700 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2014  بــ :  - الموافقة علي تجديد مدة اعضاء 

مجلس الدارة . - يملك حق التوقيع علي معاملت الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه 

المعاملت والتعهدات من مجلس الداره ولمجلس الداره الحق في ان يعين عده مديرين او وكلء مفوضين وأن 

يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركه منفردين أو مجتمعين . وللسيد / احمد محمد صديق علي رئيس مجلس 

الداره  منفردا الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام  ادارة المرور والشهر العقاري و جميع 

الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم  و كذلك التعامل 

مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واصدار خطابات 

وشهادات الضمان وحق القتراض و الرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك  باسم 

الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها  و كذلك لة حق التوقيع على عقود الشراء و البيع باسم ولصالح   الشركة 

وله الحق في تعيين و عزل مستخدمى ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و لة 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 لة حق توكيل  او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .
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1130 - ابراهيم محمد المهدي ابراهيم حجازي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    70719   

وتم ايداعه بتاريخ    30-12-2013 برقم ايداع   28542 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2013  بــ :  ممثل عن 

الشركة المصرية للمشروعات الزراعية والحيوانية - التفويض فى المسائل المالية والقانونية : أ - التفويض فى 

المسائل المالية : 1– منح حق التوقيع لدى البنوك وكذا فتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

والقتراض والستدانة من البنوك منفردا  للسيد المهندس/ ابراهيم محمد المهدى ابراهيم حجازى رئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب ولسيادته حق تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر 2– التفويض فى التوقيــــع عن 

الشركــــة منفردا لدى البنوك وذلك فى حـــدود مبلغ أقصاه 1000000 جنية مصرى ) فقط مليون جنية مصرى ل 

غير ( لكل من السادة : - المهندس/ أحمد رشاد مصطفى حسين العضو المنتدب للشئون الفنية - الستاذ/ محمد عبد 

الرؤف السيد حجازى عضو مجلس الدارة 3– التفويض فى التوقيــع عن الشركة ثنائيا ) مجتمعين ( لــدى 

البنــوك وذلك فيما يزيــد عن 1000000 جنية مصرى ) فقط مليون جنية مصرى ل غير ( وحتى 2000000 

جنية مصرى )فقط اثنان مليون جنية مصرى ل غير ( للسادة : - المهندس/ أحمد رشاد مصطفى حسين العضو 

المنتدب للشئون الفنية - الستاذ/ محمد عبد الرؤف السيد حجازى عضو مجلس الدارة ب – التفويض فى المسائل 

القانونية : 1– منح حق التوقيع والتفويض فى المسائل القانونية منفردا للسيد المهندس/ ابراهيم محمد المهدى 

ابراهيم حجازى رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب وله الحق فى التعامــــل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكل 

تعامل باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك حق التوقيع على عقود البيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضى والسيارات وكذلك له إبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد أو الجل وذلك باسم الشركة ولمصلحتها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم وكذلك التوقيع على جميع العقود التى تتم بين الشركة والغير بما يساعد على تحقيق ومباشرة 

الشركة لنشاطها والتصديق على هذه العقود وتسجيلها بالشهر العقارى والتمثيل أمام مصلحة الجمارك والهيئة العامة 

للرقابة على الصادرات والواردات وجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالتصدير وله حق تأسيس 

الشركات بكافة أنواعها والتوقيع على عقود التأسيس وملحق التعديل أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق أو 

المساهمة فى رؤوس الموال الشركات القائمة وشراء الحصص أو السهم – وله حق توكيل أو تفويض الغير فى 

كل أو بعض ما ذكر - وللسيد المهندس رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب حق توكيل المحامين اللذين يمثلون 

الشركة أمام كافة المحاكم باختلف أنواعها ودرجاتها ومنحهم حق الصلح فى القضايا والنكار والبراء 2– 

التفويض فى التوقيع عن الشركة منفردا على عقود الشراء والبيع طبقا لنشاط الشركة وفى حدود مبلغ 1000000 

جنية مصرى ) فقط مليون جنية مصرى ل غير( لكل من السادة : المهندس/ أحمد رشاد مصطفى حسين العضو 

المنتدب للشئون الفنية - الستاذ/ محمد عبد الرؤف السيد حجازى عضو مجلس الدارة 3– التفويض فى التوقيع 

عن الشركة ثنائيا ) مجتمعين ( على عقود الشراء والبيع طبقا لنشاط الشركة فيما يزيـــــد عن  1000000 جنية 

مصرى ) فقط مليون جنية مصرى ل غير( وحتى 2000000 جنية مصرى )فقط اثنان مليون جنية مصرى ل 

غير ( للسادة : المهندس/ أحمد رشاد مصطفى حسين العضو المنتدب للشئون الفنية - الستاذ/ محمد عبد الرؤف 

السيد حجازى عضو مجلس الدارة - وافق المجلس بالجماع على التفويض فى التوقيع والتمثيل أمام مصلحة 

الجمارك المصرية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الضرائب المصرية وجميع الهيئات 

الحكومية وغير الحكومية المعنية بالتصدير وكذا اتحاد الصناعات المصرية وكذلك أمام المرور بوحداته المختلفة 

بشأن إصدار تراخيص السيارات واستلم الرخص واللوحات المعدنية واستصدار شهادات البيانات والمخالفات 

واستلمها والخاصة بالسيارات المملوكة للشركة لكل من : - المهندس/ أحمد رشاد مصطفى حسين العضو المنتدب 

للشئون الفنية - الستاذ/ محمد عبد الرؤف السيد حجازى عضو مجلس الدارة منفرديــن أو مجتمعين ولهما أن 

يوكل أو يفوضا الغير فى كل أو بعض ما ذكر منفردين أو مجتمعين

1131 - موسى معوض يوسف معوض  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    70975   وتم ايداعه بتاريخ    

14-01-2014 برقم ايداع   715 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2014  بــ :  اضافه صلحيات واختصاصات 

جديده لرئيس مجلس الداره على النحو التالي : لرئيس مجلس الداره السيد / موسي معوض يوسف معوض الحق 

في الصلح والقرار والبراء والنكار في كافه القضايا المرفوعه من الشركه او ضدها
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1132 - بدر ابراهيم سعيد غريب  مدير   المقيد برقم قيد    71182   وتم ايداعه بتاريخ    23-01-2014 برقم 

ايداع   1577 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2014  بــ :  - استقالة

1133 - احمد جبر ا عبد العزيز جاد الرب  مدير   المقيد برقم قيد    71182   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2014 برقم ايداع   1577 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2014  بــ :  

1138 - محمود ابراهيم محمد محمد كربونه  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    8790   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2004 برقم ايداع   183 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2014  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والتعامل والتوقيع على حسابات البنوك نيابة عن الشركة والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن / 

محمود ابراهيم محمد منفردا  وله حق القتراض من البنوك والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك له حق الرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضى والسيارات والتوقيع لدى الشهر العقاري بشأن ذلك بالضافة إلى حق كفالة الشركات الشقيقة وغير 

الشقيقة , وله حق التوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك 

بجميع موانى جمهورية مصر العربية واستلم أذون التسليم وبولص الشحن والتوقيع عن الشركة على إقرارات 

القيمة الجمركية وتمثيل الشركة أمام الجهات الجمركية واستلم الرسائل الخاصة بالشركة من الشركات 

والمستودعات واستلم البضائع الواردة باسم الشركة ونقلها للمخازن وتمثيل الشركة أمام الدارة العامة لمكافحة 

التهرب الجمركي والقرار بالتصالح نيابة عن الشركة أمام وزارة التجارة وجميع الجهات الحكومية والغير 

حكومية, وله حق التوقيع نيابة عن الشركة في التنازل وقبول التنازل أمام الجمارك . وله حق تفويض وتوكيل 

الغير في كل أو بعض ما ذكر عدا الشركاء الموصين.

1139 - وحيد محمد حسن محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    71542   وتم ايداعه بتاريخ    2014-02-09 

برقم ايداع   3106 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2014  بــ :  تفويض السيد / وحيد محمد حسن محمد  - مدير 

فرع الشركة الكائن / القطعة رقم )بدون( والقطعة رقم و – جنوب المنطقة الصناعية الخامسة – مدينة السادات - 

المنوفية ويحمل بطاقة رقم قومي 27302181701836  في التعامل امام التأمينات الجتماعية و البيئة ومكتب 

العمل والقوي العاملة والهيئة العامة للتنمية الصناعية  ووزارة الزراعة و جهاز مدينة السادات و المسطحات المائية 

و الجهات الشرطية والمصالح الحكومية والغير حكومية والمسئول أمام جميع الجهات سالفة الذكرو 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.

1140 - وحيد محمد حسن محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    71543   وتم ايداعه بتاريخ    2014-02-09 

برقم ايداع   3107 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2014  بــ :  تفويض السيد / وحيد محمد حسن محمد  - مدير 

فرع الشركة الكائن / القطعة رقم )بدون( والقطعة رقم و – جنوب المنطقة الصناعية الخامسة – مدينة السادات - 

المنوفية ويحمل بطاقة رقم قومي 27302181701836 في التعامل امام التأمينات الجتماعية والبيئة ومكتب 

العمل والقوي العاملة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة الزراعة و جهاز مدينة السادات و المسطحات المائية 

والجهات الشرطية والمصالح الحكومية والغير حكومية والمسئول أمام جميع الجهات سالفة الذكرو 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

2550 - ابراهيم حسن على عشماوى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    152768   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-2020 برقم ايداع   27189 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2020  بــ :  غير تنفيذى . ممثل عن جهاز 

تنمية التجارة الداخلية - إضافة توقيع السيد الدكتور / إبراهيم حسن علي عشماوي رئيس مجلس الدارة كتوقيع 

أول وتوقيع السيد / خالد محمد عبد المنعم - نائب العضو المنتدب رقم قومي 26807260100831 كتوقيع ثان 

على أن يكون التوقيع على الشيكات والتحويلت والمعاملت المالية المختلفة توقيع مشترك أحدهما على القل 

توقيع أول

2551 - سامى عبد الصادق محمد موسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    152768   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-2020 برقم ايداع   27189 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2020  بــ :  ممثل للبنك الزراعى بدل من 

السيد / علء فاروق زكى
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2552 - مهند بن نعيم بن عبد الرزاق الشيخ  مدير   المقيد برقم قيد    32137   وتم ايداعه بتاريخ    

08-11-1997 برقم ايداع   6037 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2020  بــ :  

2553 - ابراهيم حسن ابراهيم سالم  مدير   المقيد برقم قيد    32137   وتم ايداعه بتاريخ    1997-11-08 

برقم ايداع   6037 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2020  بــ :  

2554 - وائل ثروت توفيق محمد عارف  مدير   المقيد برقم قيد    32137   وتم ايداعه بتاريخ    

08-11-1997 برقم ايداع   6037 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2020  بــ :  

2555 - محمد عزت أبو غزالة  مدير   المقيد برقم قيد    32137   وتم ايداعه بتاريخ    08-11-1997 برقم 

ايداع   6037 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2020  بــ :  

2556 - ايمن محمد عثمان محمد عثمان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    32137   وتم ايداعه بتاريخ    

08-11-1997 برقم ايداع   6037 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2020  بــ :  

2557 - محمد حسنى احمد يونس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    32137   وتم ايداعه بتاريخ    1997-11-08 

برقم ايداع   6037 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2020  بــ :  

2558 - محمد سيد عيد صالح  مدير فرع   المقيد برقم قيد    32137   وتم ايداعه بتاريخ    1997-11-08 

برقم ايداع   6037 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2020  بــ :  

2559 - احمد محمد جلل  امين الليثى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    32137   وتم ايداعه بتاريخ    

08-11-1997 برقم ايداع   6037 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2020  بــ :  

2560 - الفريد ريمون الفريد فوزى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    153257   وتم ايداعه بتاريخ    

03-09-2020 برقم ايداع   28947 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2020  بــ :  ممثل عن شركة  اركورب 

للشراف على المشروعات Arcorp For Project Supervision - واستقالة - شركة سيزر للستيراد 

والتصدير )ش.م.م (
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1141 - اشرف يوسف كمال عبد المسيح سليمان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    71656   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-02-2014 برقم ايداع   3475 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2014  بــ :  تم تجديد مده المجلس 

مده اخري - تمت الموافقة علي تعيين السيدة/ دينا يوسف كمال عضو مجلس ادارة منتدب للشئون الفنية والتسويقية 

-  اعادة تحديد اختصاصات مجلس الدارة :يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية لي من اعضاء مجلس الدارة 

بالشركة , ولهم حق الدارة والتوقيع عن الشركة وباسمها علي كافة العقود والمشارطات والمعاملت والتعاقدات 

والتعامل امام الجهات الحكومية وغير الحكومية والفراد والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية مجتمعين او منفردين 

وكذلك  لهم حق التوقيع علي عقود شراء الصول الثابتة للشركة وباسمها ولصالحها مجتمعين او منفردين اما في 

الصول الخاصة مثال الممتلكات العقارية والراضي والسيارات باسم ولصالح الشركة فيكون بموجب قرار 

الجمعية العمومية .ولهم الحق في تعيين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهما ايضا حق التوقيع عن 

الشركة مجتمعين او منفردين , والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات 

وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن والتسهيلت الئتمانية وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها , وفوض الحضور 

بالجماع السيد رئيس مجلس الدارة و)او( العضاء المنتدبين ممثلين لدي البنوك وذلك في القتراض والرهن 

والتسهيلت البنكية والئتمانية وفي السحب واليداع وكافة التعاملت البنكية وذلك ايضا مجتمعين او منفردين , 

ويحق لي من اعضاء المجلس التوقيع علي الشيكات والسحب من البنوك منفردين بحد اقصي 100,000 ج.م )

مائة الف جنيه( او ما يعادلها بالعملت الجنبية , وفيما يزيد علي ذلك يكون التوقيع علي الشيكات والسحب بتوقيع 

اي عضوين اثنين من اعضاء المجلس المنتدبين مجتمعين .ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم , وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة , ولهم الحق في توكيل او تفويض الغير 

في كل او بعض ما ذكر - ويمثل الشركة امام القضاء رئيس مجلس الدارة فقط - الموافقة علي صرف شهرين 

للعاملين لمواجهة ارتفاعات السعار وغلء المعيشة علي العاملين وذلك كتوزيعات الرباح عن السنوات السابقة .  

يتم عرض القرارات علي اقرب اجتماع للجمعية العمومية للتصديق عليه .  ولما لم يستجد من اعمال فقد اقفل  -4

المحضر علي ذلك وفوض المجلس كل من السادة/ مصطفي السيد محمد , عبير يوسف حنا , ابراهيم خالد ابراهيم 

)مجتمعين او منفردين( في تسليم المحضر واستلمه وانهاء كافة الجراءات اللزمة له في هيئة الستثمار 

والمناطق الحرة .

1142 - محمد  يس على  عثمان  مدير   المقيد برقم قيد    71811   وتم ايداعه بتاريخ    18-02-2014 برقم 

ايداع   4087 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2014  بــ :  ايماء الى خطاب اللجنة رقم 7 بتاريخ 1/1/2023 

بشأن مستشفى مكة الفيوم سجل تجارى رقم 71811 والمتضمن اضافة الدكتور / محمد يس على عثمان مدير 

المستشفى بدل من الدكتور اسلم ربيع عبدالعزيز مع ابقاء الستاذ/ محمد عبدالسميع مبروك المراقب المالى 

مجتمعين امام جميع البنوك العاملة فى ج.م.ع والول حق التوقيع على معاملت المستشفى ومتعهداتها وله حق 

تعيين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يوقع عن المستشفى منفرد وله كافة الصلحيات والختصاصات فى 

ادارة المستشفى والتعامل مع جميع الجهات الخارجية باسمها وفى حدود اغراضها وفى ما عدا ذلك من اختصاصات 

يتم الرجوع الى اللجنة والفادة

1143 - اسامه عبدالمعبود عيد عبدالجواد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    72193   وتم ايداعه بتاريخ    

05-03-2014 برقم ايداع   5388 تم التأشير فى تاريخ 05-03-2014  بــ :  

1144 - محمد قيس عبدالمقصود هللى  مدير   المقيد برقم قيد    72306   وتم ايداعه بتاريخ    2014-03-10 

برقم ايداع   5848 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2014  بــ :  
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1145 - اشرف الجيوشي عبد الوهاب محمد  مدير   المقيد برقم قيد    72306   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2014 برقم ايداع   5848 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2014  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة - يمثل المديران الشركة  فى علقتها مع الغير ولهما فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل بأسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - 

وللمديران منفردين أو مجتمعين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وللسيد/ اشرف الجيوشى عبدالوهاب محمد منفردا حق القتراض 

والرهن وبيع اصول الشركة 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 وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله 

حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

1146 - حاتم محمد ابو السعود حافظ  مدير فرع   المقيد برقم قيد    72347   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2014 برقم ايداع   5985 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2014  بــ :  

1158 - محمد رضا صبحى ابراهيم غزال  مدير   المقيد برقم قيد    72523   وتم ايداعه بتاريخ    

18-03-2014 برقم ايداع   6663 تم التأشير فى تاريخ 18-03-2014  بــ :  تعديل صلحيات المديران 

لتصبح كما يلى - يمثل المديران  السيد / رضا صبحى إبراهيم غزال  و السيد / محمد رضا صبحى إبراهيم غزال 

الشركة في علقتها مع الغير ولهم في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل بإسمها فيما عدا ما احتفظ 

به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - ولهم منفردين الحق في التعامل باسم الشركة 

وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية و القطاع العام وقطاع العمال و القطاع الخاص و 

المرور  بكافة أشكالهم وكذلك فتح وغلق حسابات البنوك والمصارف فقط الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم و أجورهم و إبرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد أو بالجل ولهم منفردين حق التعامل مع جميع الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية والتأمينات والداخلية 

والمرور وكذلك لهم منفردين  حق التعامل مع جميع الهيئات والمؤسسات و الجهات الحكومية و التأمينات و 

الداخلية ولهم منفردين حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر - ويختص السيد رضا صبحى ابراهيم 

غزال  منفردا بالسحب و التوقيع على الشيكات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكذلك الفراج عن رأسمال 

الشركة من البنك وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها والتوقيع على عقود القرض و الرهن من البنك التوقيع 

على عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية و الراضى و السيارات و المنقولت وكل 

ذلك باسم الشركة وكذلك الحق في قبض ودفع المبالغ وتوقيع و تحويل و بيع وتسجيل كافة السندات الذنية و 

التجارية   ويتولى السيد / محمد رضا صبحى ابراهيم غزال المدير التشغيلى والداره الفنيه والتى تتمثل فى اداره 

العمليات واداره الصيانه والتطوير ومتابعه الفراد العاملين بالشركة من حيث الداء والمهمات واللتزام بلوائح 

الشركة وقوانين العمل وتوقيع العقود مع العملء وادارة التسويق وتمثيل الشركة امام الجهات الحكوميه وغير 

الحكوميه .

1159 - على مصطفى موسى محمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    72535   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-03-2014 برقم ايداع   6684 تم التأشير فى تاريخ 19-03-2014  بــ :  تجديد مدة مجلس 

الدارة الحالى من تاريخ 2020/9/2

1160 - ايهاب ملك اسكندر سليمان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    72668   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2014 برقم ايداع   7143 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2014  بــ :  وافق المجلس علي تجديد مده 

تولي مجلس الدارة لثلث سنوات اخري وبذات الصلحيات السابقة بالمجلس
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1161 - علي حسن محمد المليجي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    73204   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-04-2014 برقم ايداع   9187 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2014  بــ :  إضافة سلطات 

وصلحيات للدكتور/ علي حسن محمد المليجي رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب ليصبح على النحو التي: 

بأن يكون له حق التوقيع على بيع أصول الشركة وممتلكاتها وبيع وشراء المنقولت والتوقيع عن الشركة على 

جميع عقود البيع والشراء الصادرة من الشركة إلى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والشخاص الطبيعية 

والعتبارية وعلى عقود البيع والشراء أمام مكاتب الشهر العقاري والتوثيق وعلى عقود البيع والشراء للصول 

الثابتة والمتحركة, مع إبقاء كافة السلطات والصلحيات السابق منها لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب 

والمؤشر بها في السجل التجاري كما هي دون تعديل.

1162 - نفين محمد يحى احمد رزق  مدير فرع   المقيد برقم قيد    73204   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-2014 برقم ايداع   9187 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2014  بــ :  

1163 - ماهر اميل ثابت بشاي  مدير   المقيد برقم قيد    73654   وتم ايداعه بتاريخ    07-05-2014 برقم 

ايداع   10954 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2014  بــ :  

1164 - ايرينى وجيه شاكر جبره  مدير   المقيد برقم قيد    73654   وتم ايداعه بتاريخ    07-05-2014 برقم 

ايداع   10954 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2014  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة . يمثل 

المديران الشركة في علقتها مع الغير وله منفردين او مجتمعين  في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ بة صراحة عقد الشركة او القانون او لئحتة التنفذية للجمعية العامة. وللمدير 

منفردين او مجتمعين 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 و التوقيع علي الشيكات وفتح وغلق حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان وحق 

القتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما حق  التوقيع علي عقود الشراء والبيع و الرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق 

توكيل او تفويض الغيرفي كل او بعض ما ذكر .

1165 - احمد جمال الدين محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    73813   وتم ايداعه بتاريخ    2014-05-14 

برقم ايداع   11514 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2014  بــ :  
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1170 - عبدالحميد سعودي عبدالحميد رزق  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    74355   وتم 

ايداعه بتاريخ    05-06-2014 برقم ايداع   13787 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2014  بــ :  يملك حق 

التوقيع علي معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس 

الدارة ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن 

الشركة منفردين أو مجتمعين - ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب أو نائب رئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب أو العضو المنتدب مجتمعين او منفردين حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها إمام جميع الجهات 

الحكومية  وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان 

وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك حق التوقيع علي 

عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك 

حق التوقيع علي عقود القرض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها والحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكذلك حق 

توكيل وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر - وكذلك التعامل مع مصلحة الشهر العقاري والهيئة العامة للستثمار 

والمناطق الحرة  والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك 

ومصلحة الضرائب المصرية والتأمينات الجتماعية ووزارة الزراعة والصناعة وكافة الوزارات الخرى والسجل 

التجاري والصناعي والغرف التجارية والصناعية وشركات تداول الوراق المالية وإبرام كافة العقود والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة النقدية والجلة وعقود البيع والشراء والستبدال والتنازل الكلي والجزئي وقرارات 

التخصيص والترتيب للصول الثابتة والمحلت والعقارات اللزمة لمباشرة نشاط الشركة والتنازل والتفويض ) 

للنفس أو للغير كليا أو جزئيا ( عن الراضي المخصصة للشركة أمام الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجميع 

الجهات الحكومية ذات الصلة وتفويضه في كفالة الغير والشركات الشقيقة وله الحق في تفويض الغير في كل أو 

بعض ما ذكر أعله

1171 - محمد شفيق السيد ابو الليف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    74380   وتم ايداعه بتاريخ    

05-06-2014 برقم ايداع   13847 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2014  بــ :  يكون للسيد محمد شفيق السيد 

أبو الليف رئيس مجلس الدارة والسيد مجدي محمود كامل عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدارة مجتمعين حق 

التوقيع على عقود القتراض والرهن للنفس والغير ولهم الحق في توكيل البنوك والغير في كل او بعض ما ذكر- 

يكون للسيد محمد شفيق السيد أبو الليف رئيس مجلس الدارة مجتمع مع أي من السيد مجدي محمود كامل عبد 

الحميد نائب رئيس مجلس الدارة او السيد محمد مجدي محمود كامل عبد الحميد عضو مجلس الدارة المنتدب حق 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار 

خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها - 

يكون للسيد مجدي محمود كامل عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدارة مجتمع مع أي من السيد محمد شفيق السيد 

أبو الليف رئيس مجلس الدارة او السيد وليد محمد شفيق السيد أبو الليف عضو مجلس الدارة المنتدب للشئون 

المالية حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات 

واستصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

أغراضها.

1172 - خليل  عيد  لوندي  كامل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    74380   وتم ايداعه بتاريخ    2014-06-05 

برقم ايداع   13847 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2014  بــ :  

1173 - ماريان مجدى فايز قدس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    74679   وتم ايداعه بتاريخ    

18-06-2014 برقم ايداع   15085 تم التأشير فى تاريخ 18-06-2014  بــ :  

1174 - نادر مجدى فايز قدس  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    74679   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-06-2014 برقم ايداع   15085 تم التأشير فى تاريخ 18-06-2014  بــ :  - تجديد مدة مجلس 

الدارة لفترة جديدة مدتها 3 سنوات
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1175 - عبدا سالم عبدا القراضى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    74679   وتم ايداعه بتاريخ    

18-06-2014 برقم ايداع   15085 تم التأشير فى تاريخ 18-06-2014  بــ :  

1176 - احمد محمد عبدالمنعم ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    74679   وتم ايداعه بتاريخ    

18-06-2014 برقم ايداع   15085 تم التأشير فى تاريخ 18-06-2014  بــ :  بالخبرة للشئون الدارية

1177 - جرجس جندى جرجس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    74679   وتم ايداعه بتاريخ    

18-06-2014 برقم ايداع   15085 تم التأشير فى تاريخ 18-06-2014  بــ :  للشئون الداخلية

1207 - هانى محمود احمد ابو المجد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    78048   وتم ايداعه بتاريخ    

24-11-2014 برقم ايداع   28175 تم التأشير فى تاريخ 24-11-2014  بــ :  

1208 - مى محمد حسين جعفر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    78696   وتم ايداعه بتاريخ    2014-12-17 

برقم ايداع   30593 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2014  بــ :  

1209 - احمد عبد العزيز عزت زغلول  مدير   المقيد برقم قيد    78722   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-2014 برقم ايداع   30702 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2014  بــ :  استقالة

1299 - ايهاب ربيع محمد السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    85398   وتم ايداعه بتاريخ    2015-08-16 

برقم ايداع   22746 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2015  بــ :  استقالة

1334 - محمد أشرف السيد محمد مصطفى الشاذلي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    87025   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-10-2015 برقم ايداع   28768 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2015  بــ :  استقالة

1335 - ايه اشرف السيد الشاذلي  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    87025   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2015 برقم ايداع   28768 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2015  بــ :  استقالة

1178 - محمد احمد عوض ا احمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    74716   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-06-2014 برقم ايداع   15242 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2014  بــ :  يملك حق على 

معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذة المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة , 

ولمجلس الدارة الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة 

منفردين أو مجتمعين .  ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن 

أغراضها أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم 

وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن باسم الشركة و لمصلحتها وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع 

والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات 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 الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد أو بالجل وله الحق فى انشاء فروع أو وكالت عن الشركة داخل جمهوريه مصر العربية أو خارجها وحق 

التوقيع عن الشركة على عقود تأسيس جميع أنواع الشركات الموال والشخاص بجمهوريـه مصـر العربيه او 

خارجها  وبكافه انواعها وتعديلها - والتخارج منهـا - وفسـخها أمـام الجهـات الحكوميـه وغيـر الحكوميـه داخـل 

جمهوريـه مصر العربيه وخارجها وتغيير الشكل القانونى وإندماج وتصفيه وتوفيق الوضـاع وذلـك كلـه فـى 

ضـوء أحكـام القـوانين واللـوائح الساريه والحصول على التراخيص الخاصه بمزاوله النشاط والتوقيع على كافه 

التعهدات والقرارات والمستندات وتسـليم وتسلم كافه المستندات واجراءات التسجيل والعتمـاد والـدفاتر التجاريـه 

والتوقيـع امـام مكاتـب مصـلحه الشـهر العقـارى ومصلحه التسجيل التجارى ومكاتب السجل التجارى وكذا التوقيع 

على اتخاذ ا اجراءات أو عقود الزمـه لفسـخ الشـركة أو المنشأه أو انهاء نشاطهما والتوقيع بالنيابه عنهما  كما له 

حق تفويض وتوكيل الغير في كل او بعض ما سبق
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1179 - دوجلس دريسدل رانكين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    74722   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2014 برقم ايداع   15254 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2014  بــ :  - الموافقة على منح السيد 

رئيس مجلس الدارة صلحية التنازل والتصالح في كافة القضايا المدنية و/أو الجنائية المرفوعة من أو على 

الشركة ويكون يحق له تفويض أو توكيل الغير في اتخاذ أي إجراءات قانونية في سبيل تحقيق ذلك, كما تم الموافقة 

على البقاء على كافة الصلحيات الممنوحة لمجلس الدارة والمؤشر بها في السجل التجاري كما هي بدون تعديل.

2518 - احمد على عبد ا القطب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    151746   وتم ايداعه بتاريخ    

04-08-2020 برقم ايداع   23706 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2020  بــ :  للفرعين

2519 - محمود فؤاد احمد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    151886   وتم ايداعه بتاريخ    05-08-2020 برقم 

ايداع   24138 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2020  بــ :  - ويباشر المدير وظائفه لمده غير محددة - يمثل 

المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهم الحق منفردين او مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات الدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . 

سحب العامة وللمديرين منفردين او مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من ب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات و شهادات 

الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافه الصور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك البامين? وضمن 

اغراضها وكذلك لهما الحق في التوقيع على العقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشر تركية 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق في تعيين وعزل . يد 

مي وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتحديد كافة 

السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل 

ولهما توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

2520 - ايمن محمد احمد عفيفى  مدير   المقيد برقم قيد    151886   وتم ايداعه بتاريخ    05-08-2020 برقم 

ايداع   24138 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2020  بــ :  

2521 - عمرو محمد السيد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    152001   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-09 

برقم ايداع   24439 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2020  بــ :  استقالة

2522 - احمد محمد عبدالمنعم الشاذلى  مدير   المقيد برقم قيد    152001   وتم ايداعه بتاريخ    

09-08-2020 برقم ايداع   24439 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2020  بــ :  
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1180 - على حاتم على الشيشينى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    74756   وتم ايداعه بتاريخ    

23-06-2014 برقم ايداع   15452 تم التأشير فى تاريخ 23-06-2014  بــ :  تجديد تعيين اعضاء مجلس 

الداره - له كافة السلطات المقررة لرئيس مجلس الداره بعقد الشركة ونظامها الساسي ويقوم باجراء كافة 

التحويلت البنكية وفتح العتمادات المستندية وإصدار الشيكات المصرفية وجميع العمليات المصرفية من جميع 

البنوك وفتح وإغلق الحسابات في جميع البنوك والتوقيع منفردا على الشيكات فيما ل يتجاوز اربعه مليون جنيه 

للشيك الواحد وفي حالة التوقيع على شيك يزيد عن اربعه مليون جنيه فيلزم توقيع السيد/ محمد يوسف عبد العظيم 

ابو جازيه او السيد/ محمد علي عبد العظيم ابو جازيه كتوقيع ثاني وله الحق في تمثيل الشركة والتوقيع عنها امام 

الجهات الحكومية والغير حكومية وجميع الوزارات وهيئاتها وقطاع العمال العام والخاص بكافة أشكاله والتوقيع 

على شراء الصول والسهم والممتلكات العقارية والراضي والتوقيع على كافة العقود المبرمة مع الشركة امام 

الشهر العقارى وله الحق في تعيين وعزل وكلء مستخدمي الشركة وتحديد رواتبهم واجورريهم والتوقيع على كافة 

العقود المبرمة من الشركة امام الشهر العقارى وله الحق في قبض ودفع المبالغ  وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية وإبرام والتوقيع على كافة العقود والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة سواء 

بالنقض او الجل وله الحق في التوقيع على كافة عقود التأسيس والشهار والفسخ والتخارج والتعديل امام الشهر 

العقارى والسجل التجاري والغرفة التجاريةوا تحاد الصناعات بكافة أنواعها والضرائب وهيئة الستثمار والهيئة 

العامة للرقابة على الصادرات والورادات والهيئه العامه لسوق المال والبورصة أوراق المالية وتمثيل الشركة امام 

هيئه التأمينات وله الحق في توكيل الغير او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر. للسيد / محمد يوسف عبد 

العظيم ابو جازيه نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب ( وله الحق في إجراء كافة التحويلت البنكيه وفتح 

العتمادات المستندية وإصدار الشيكات المصرفية وجميع العمليات المصرفية من جميع البنوك وفتح وإغلق 

الحسابات في جميع البنوك والتوقيع على الشيكات ما ل يتجاوز إثنان مليون جنيه للشيك الواحد وفي حالة التوقيع 

على شيك يزيد عن إثنان مليون جنيه فيلزم توقيع السيد / على حاتم على الشيشيني او السيد/ محمد علي عبد 

العظيم ابو جازيه او السيد / على محمد عادل مسعد الكردائي كتوقيع ثاني وله الحق في تمثيل الشركة والتوقيع 

على كل أمور الستيراد والتصدير وتمثيل الشركه امام جميع الوزارات وكافه هيئاتها وبيع وشراء السيارات وله 

الحق في توكيل او تفويض الغير في كل أو بعد ما ذكر.

1181 - محمد على عبدالعظيم ابوجازيه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    74756   وتم ايداعه بتاريخ    

23-06-2014 برقم ايداع   15452 تم التأشير فى تاريخ 23-06-2014  بــ :  له الحق في إجراء كافة 

التحويلت البنكية وفتح العتمادات المستندية وإصدار الشيكات المصرفية وجميع العمليات المصرفية من جميع 

البنوك وفتح وإغلق الحسابات في جميع البنوك والتوقيع على الشيكات فيما ل يتجاوز إثنان مليون جنيه للشيك 

الواحد وفي حالة التوقيع على شيك يزيد عن إثنان مليون جنيه فيلزم توقيع السيد / على حاتم على الشيشيني او 

السيد / محمد يوسف عبدالعظيم ابو جازيه او السيد / على محمد عادل مسعد الكرداني كتوقيع ثاني ويقوم بتمثيل 

الشركه والشراف على إدارة الصيانه والتعامل مع الجهات حكومية في هذا الختصاص وله الحق في تقويض 

الغير وبيع وشراء السيارات وله الحق في توكيل الغير او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.السيد / على محمد 

عادل مسعد الكرداني )عضو( مجلس الداره وله الحق في إجراء كافة التحويلت البنكيه وفتح العتمادات 

المستندية وإصدار الشيكات المصرفية وجميع العمليات المصرفية من جميع البنوك وفتح وإغلق الحسابات في 

جميع البنوك والتوقيع على الشيكات فيما ل يتجاوز اثنان مليون جنيه للشيك الواحد وفي حالة التوقيع على شيك 

يزيد عن إثنان مليون جنيه فيلزم توقيع السيد على حاتم علي الشيشيني او السيد / محمد يوسف عبد العظيم ابو 

جازيه او السيد/ محمد علي عبد العظيم ابو جازيه كتوقيع ثاني ويقوم بتمثيل الشركة والشراف على إدارة الجودة 

وسلمة الغذاء والتعامل مع الجيهات الحكوميه في هذا الختصاص وبيع وشراء السيارات وله الحق في توكيل او 

تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر السيد / اسماعيل حسن احمد معبد ( عضو مجلس الداره ويختص بالشراف 

على مصنع الصفيح القائم بمدينه سمنود ومصنع الصفيح القائم بمدينة 6 اكتوبر وله في ذلك أوسع السلطات ما عدا 

منح اي تسهيلت للعملء والتي يجب عرضها على مجلس الدارة وبيع وشراء السيارات وله الحق في تو كيل 

الغير او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.
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1182 - محمد كامل مصطفى علبه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    75250   وتم ايداعه بتاريخ    

16-07-2014 برقم ايداع   17194 تم التأشير فى تاريخ 16-07-2014  بــ :  أستقاله

1183 - سامي فتحي حسين مصطفي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    75250   وتم ايداعه بتاريخ    

يكون  16-07-2014 برقم ايداع   17194 تم التأشير فى تاريخ 16-07-2014  بــ :  من ذوى الخبره -

لرئيس مجلس الدارة من ذوى الخبرة السيد الستاذ / سامي فتحي حسين مصطفي الحق منفردا  في تمثيل الشركة 

امام القضاء , ول يحق له توكيل الغير إل مجتمعا مع الستاذ / اسماعيل احمد محمد عبد الجواد بصفته  - مدير 

يكون لرئيس مجلس الدارة من ذوى الخبرة السيد الستاذ / سامي فتحي حسين مصطفي  الشئون القانونية .  -

ولعضو مجلس الدارة   من ذوى الخبرة السيد الستاذ / عصام محمد رجب عمران – منفردين -كافة الصلحيات 

وأوسع السلطات في اداره الشركة وفروعها المختلفة بكافه أنواعها , والتوقيع نيابة عنها في كافه المجالت امام 

كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاعين العمال العام والخاص , وكذلك يمثل رئيس مجلس الدارة امام 

هيئة المجتمعات العمرانية ومديريات السكان والمرافق المختلفة والتعامل مع كافة الحياء والدارات الهندسية 

التابعة لها وذلك لكافة مشاريع الشركة , وكذلك مسئول عن تنفيذ كافة المشروعات , وكذلك مسئول عن إدخال 

المرافق لكافة مشاريع الشركة التي تقوم بتشييدها أو إدارتها أو المشاركة في أي منها ,   وعلى الخص شركه 

الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز والشركة المصرية للتصالت وكذا التعامل مع مديرية الشئون 

الجتماعية والتأمينات الجتماعية ومكاتب العمل داخل جمهورية مصر العربية , ول يحق له توكيل الغير في كل 

أو بعض مما ذكر إل مجتمعا مع السيد الستاذ / اسماعيل احمد محمد عبد الجواد بصفته مدير الشئون القانونية .  -

ويكون لرئيس مجلس الدارة من ذوى الخبرة السيد الستاذ / سامي فتحي حسين مصطفي ولعضو مجلس 

الدارة من ذوى الخبرة السيد الستاذ / عصام محمد رجب عمران  – منفردين - , الحق في إبرام كافه العقود 

والتصرفات الناقلة شراء لملكية الوحدات الخاصة بكافه مشاريع الشركة , و التعامل علي السيارات أو المعدات 

سواء بالشراء أو الترخيص والتوقيع   باسم الشركة بالشهر العقاري , والتعامل مع إدارات ونيابات المرور 

واستلم الوراق والمستندات اللزمة لنقل ملكيه الصول باسم الشركة امام الجهات الحكومية والشهر العقاري , 

ول يحق له توكيل الغير في كل أو بعض مما ذكر إل مجتمعا مع   الستاذ / اسماعيل احمد محمد عبد الجواد 

يكون لعضو مجلس الدارة السيد الستاذ / عصام محمد رجب عمران –  بصفته  - مدير الشئون القانونية.    -

منفردا  - الحق في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف والتوقيع علي عقود 

القتراض والرهن وذلك اجمال  باسم الشركة وضمن اغراضها.

1184 - كريم هشام احمد رضوان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    75704   وتم ايداعه بتاريخ    2014-08-14 

برقم ايداع   19079 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2014  بــ :  

1185 - اسلم محمود سيد عبد الرحمن  مدير   المقيد برقم قيد    76368   وتم ايداعه بتاريخ    2014-09-11 

برقم ايداع   21564 تم التأشير فى تاريخ 11-09-2014  بــ :  

1186 - محمد محمود سيد عبدالرحمن  مدير   المقيد برقم قيد    76368   وتم ايداعه بتاريخ    2014-09-11 

برقم ايداع   21564 تم التأشير فى تاريخ 11-09-2014  بــ :  
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1187 - عبد الرحمن محمود سيد عبد الرحمن  مدير   المقيد برقم قيد    76368   وتم ايداعه بتاريخ    

11-09-2014 برقم ايداع   21564 تم التأشير فى تاريخ 11-09-2014  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمده 

غير محددة - للسيد / عبدالرحمن محمود سيد عبدالرحمن مدير الشركة وللسيد / اسلم محمود سيد عبدالرحمن مدير 

الشركة  وللسيد / محمد محمود سيد عبدالرحمن مدير الشركة مجتمعين او منفردين حق التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضى والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك حق التوقيع على عقود القرض والرهن باسم الشركة 

ولمصلحتها والحق فى تعين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك حق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

1188 - ماجد احمد رمضان علي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    76548   وتم ايداعه بتاريخ    2014-09-17 

برقم ايداع   22262 تم التأشير فى تاريخ 17-09-2014  بــ :  

1189 - محمد السعيد صادق السعيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    76548   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-2014 برقم ايداع   22262 تم التأشير فى تاريخ 17-09-2014  بــ :  استقالة

1190 - عمرو عبداللطيف عبدالعال الشبراوي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    76548   

وتم ايداعه بتاريخ    17-09-2014 برقم ايداع   22262 تم التأشير فى تاريخ 17-09-2014  بــ :  - تجديد 

مدة مجلس الدارة لمدة اخرى مماثلة

1191 - محمد اشرف عبدالحميد عبدالفتاح  مدير   المقيد برقم قيد    77318   وتم ايداعه بتاريخ    

23-10-2014 برقم ايداع   25312 تم التأشير فى تاريخ 23-10-2014  بــ :  

1819 - مصطفى على الدمرداش عبده  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    112563   وتم ايداعه بتاريخ    

12-11-2017 برقم ايداع   43658 تم التأشير فى تاريخ 12-11-2017  بــ :  - تعيين مجلس الدارة لمدة 

ثلث سنوات تبدأ من انتهاء المدة المؤشر بها فى السجل التجارى .

1820 - احمد محمد حسين سيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    112670   وتم ايداعه بتاريخ    

13-11-2017 برقم ايداع   44039 تم التأشير فى تاريخ 13-11-2017  بــ :  تجديد مجلس اداره الشركة لمده 

ثلث سنوات

1192 - محمد حسين على محمود  مدير   المقيد برقم قيد    77318   وتم ايداعه بتاريخ    23-10-2014 برقم 

ايداع   25312 تم التأشير فى تاريخ 23-10-2014  بــ :  ويباشر المديرين وظائفهم لمدة غير محددة . يمثل 

المديريرين  الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة. 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 وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات  والفراج عن 

راس المال و حق القتراض والرهن وكفالة الغير  وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وحق التوقيع علي 

عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك 

حق التوقيع على عقود القرض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها و الحق في تعيين عزل مستخدمي ووكلء الشرکه 

وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه 

وابرام كافة العقود والمشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك حق توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

1193 - اشرف  عبدالحميد  عبدالفتاح  مرسى صيام  مدير   المقيد برقم قيد    77318   وتم ايداعه بتاريخ    

23-10-2014 برقم ايداع   25312 تم التأشير فى تاريخ 23-10-2014  بــ :  
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1194 - عمرو لبيب على محمد العكش  مدير   المقيد برقم قيد    77341   وتم ايداعه بتاريخ    2014-10-26 

برقم ايداع   25369 تم التأشير فى تاريخ 26-10-2014  بــ :  ويباشر المديران و ظائفهم لمدة غير محددة - 

يمثل المديرين الشركة في علقتها مع الغير ولهم منفردين أو مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - 

وللمديرين مجتمعين أو منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم باسم الشركة ولصالحها وللمدير/ 

عمرو لبيب علي محمد العكش منفردا حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق 

الحسابات والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات 

الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها ولهم الحق في 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

1195 - نائل حبيب رحمان  مدير   المقيد برقم قيد    77341   وتم ايداعه بتاريخ    26-10-2014 برقم ايداع   

25369 تم التأشير فى تاريخ 26-10-2014  بــ :  

1196 - وائل عيسى احمد عيسى  مدير   المقيد برقم قيد    77505   وتم ايداعه بتاريخ    02-11-2014 برقم 

ايداع   26027 تم التأشير فى تاريخ 02-11-2014  بــ :  استقالة

1197 - باتريسيا اجنيس كارولين يانسينسPATRICIA AGNES CAROLINE JANSSENS  مدير   

المقيد برقم قيد    77505   وتم ايداعه بتاريخ    02-11-2014 برقم ايداع   26027 تم التأشير فى تاريخ 

02-11-2014  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة -* يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير 

ولهم منفردين / مجتمعين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة  وللسيدة / باتريسيا اجنيس كارولين يانسينس 

MAGALI   والسيدة / ماجالى انجيل م. فيرين PATRICIA AGNES CAROLINE JANSSENS

ANGELA M. FERYN مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق حسابات واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك  باسم 

الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع  لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت بأسم الشركة ولصالحها ولهما الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم  ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة  العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل ولهم حق توكيل اوتفويض الغير في كل او بعض ماذكر . ولهما حق التعامل أمام وزارة الثقافة والسياحة 

واستخراج التراخيص اللزمة .

1198 - ماجالى انجيل م. فيرين  مدير   المقيد برقم قيد    77505   وتم ايداعه بتاريخ    02-11-2014 برقم 

ايداع   26027 تم التأشير فى تاريخ 02-11-2014  بــ :  

1199 - احمد سمير حسن محمود رضوان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    77811   وتم ايداعه بتاريخ    

13-11-2014 برقم ايداع   27203 تم التأشير فى تاريخ 13-11-2014  بــ :  استقالة
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1210 - ايمان حيدر محمود محمد  مدير   المقيد برقم قيد    78722   وتم ايداعه بتاريخ    17-12-2014 برقم 

ايداع   30702 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2014  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة - يمثل 

المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم منفردين / مجتمعين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ  به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللسيد / 

عبدالعزيز عزت زغلول مدير الشركة     وللسيدة / ايمان حيدر محمود محمد مدير الشركة وللسيدة / حنان سمير 

محمود محمود بهيج مجتمعين او منفردين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان 

وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك حق التوقيع على 

عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها لنفسه او 

للغير وكذلك حق التوقيع على عقود القرض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها والحق فى تعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك 

حق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

1211 - حنان سمير محمود محمود بهيج  مدير   المقيد برقم قيد    78722   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-2014 برقم ايداع   30702 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2014  بــ :  

1212 - عبد العزيز عزت زغلول  مدير   المقيد برقم قيد    78722   وتم ايداعه بتاريخ    2014-12-17 

برقم ايداع   30702 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2014  بــ :  

1213 - محمد يحى عبدالحميد خليل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    78802   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2014 برقم ايداع   31106 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2014  بــ :  غير تنفيذى - ممثل عن الشركة 

الوطنية للسيارات "ناتكو" - استقالة .

1214 - محمد حسين محمد جمعه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    78802   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2014 برقم ايداع   31106 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2014  بــ :  ممثل عن الشركة الوطنية 

للسيارات "ناتكو "

1215 - احمد متولى خضر الوكيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    78802   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2014 برقم ايداع   31106 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2014  بــ :  ممثل عن الشركة الوطنية 

للسيارات "ناتكو "

1216 - اسماعيل محمد محمد رمضان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    78802   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2014 برقم ايداع   31106 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2014  بــ :  ممثل عن شركة طيبة 

للستشارات

1217 - منصور عطيه قلدة انطون  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    78802   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2014 برقم ايداع   31106 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2014  بــ :  غير تنفيذى

1218 - ليليلن رينيه أرماند توفيق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    78802   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2014 برقم ايداع   31106 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2014  بــ :  ممثل عن الشركة الوطنية 

للسيارات "ناتكو "

1219 - توماس كوفال  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    11062   وتم ايداعه بتاريخ    29-03-2004 برقم 

ايداع   1586 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2014  بــ :  ممثل عن شركة تيسينكروب اندستريل سولوشنز ايه 

جى بدل من / أندرياس ألفونس بيكرز

1230 - حمدى محمود خليل ابراهيم  مصفى   المقيد برقم قيد    79304   وتم ايداعه بتاريخ    2015-01-12 

برقم ايداع   851 تم التأشير فى تاريخ 12-01-2015  بــ :  على ان يقوم المصفي بجميع العمال التي تقتضيها 

التصفيه وعلى وجه الخصوص وفاء ما على الشركه من ديون وبيع مال الشركه منقول او عقارا بالمزاد العلني او 

باي طريقه اخرى وتمثيل الشركه امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم.
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1231 - ميمي  محمد عبد العال عبد ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    74080   وتم ايداعه بتاريخ    

14-01-2015 برقم ايداع   1138 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2015  بــ :  بدل من السيد / خالد محمود محمد 

على

1232 - خالد محمد ادم بكر  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    37454   وتم ايداعه بتاريخ    2009-03-04 

برقم ايداع   4509 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2015  بــ :  ممثل عن شركة بريمكو ريدى مكس

1233 - رياض عبد الرحمن كيوان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    37454   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-2009 برقم ايداع   4509 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2015  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة ثلثة 

سنوات

1234 - عبد القادر عبد ا الزهرى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    37454   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-2009 برقم ايداع   4509 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2015  بــ :  - ممثل عن شركة الخرسانة 

سابقة الصب -بريمكو مصر ) استقالة (

1235 - الطنطاوى عبدالعزيز الطنطاوى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    43063   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-2009 برقم ايداع   26512 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2015  بــ :  للفروع

1236 - احمد على محمد حسن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    79872   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-2015 برقم ايداع   2740 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2015  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة لمدة 3 

سنوات

1237 - ايمن قطب عبد الغنى قطب شلبي  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    79906   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-2015 برقم ايداع   2821 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2015  بــ :  للشئون الفنية

1238 - نهي حسن زكي عماره  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    79906   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-2015 برقم ايداع   2821 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2015  بــ :  استقالة

1239 - علي محمود حسن هاشم  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    79906   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-2015 برقم ايداع   2821 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2015  بــ :  والعضو المنتدب للشئون المالية

1240 - ابراهيم حسن عبد الرؤوف سويلم  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    79906   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-2015 برقم ايداع   2821 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2015  بــ :  للشئون الفنية

1241 - اسامه قطب عبد الغنى شلبى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    79906   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-2015 برقم ايداع   2821 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2015  بــ :  

1242 - احمد محمود شاكر محمد الكناري  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    79906   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-2015 برقم ايداع   2821 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2015  بــ :  

1243 - محمد على حسين على القليوبى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    80065   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2015 برقم ايداع   3443 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2015  بــ :  الموافقة بالجماع على تجديد 

تعيين مجلس الدارة لفترة أخرى مع إبقاء التشكيل والختصاصات كما هى

1244 - محمد خيري معوض السيد البطراوي  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    80065   وتم 

ايداعه بتاريخ    09-02-2015 برقم ايداع   3443 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2015  بــ :  

2887 - احمد محمد احمد المعداوى  مدير   المقيد برقم قيد    166134   وتم ايداعه بتاريخ    2021-05-18 

برقم ايداع   21902 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2021  بــ :  ويباشر المديران وظائفهما لمدة غير محددة .

2888 - أحمد محمد أحمد خالد  مدير   المقيد برقم قيد    166176   وتم ايداعه بتاريخ    19-05-2021 برقم 

ايداع   22036 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2021  بــ :  

2889 - احمد محمد فريد كمال شلبي  مدير   المقيد برقم قيد    166176   وتم ايداعه بتاريخ    2021-05-19 

برقم ايداع   22036 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2021  بــ :  

2890 - احمد عمرو كمال الدين حسن الصويني  مدير   المقيد برقم قيد    166176   وتم ايداعه بتاريخ    

19-05-2021 برقم ايداع   22036 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2021  بــ :  و يباشر المديرين وظائفهما لمدة 

غير محددة .
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1220 - ثور لومان Thore Lohmann  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11062   وتم ايداعه بتاريخ    

29-03-2004 برقم ايداع   1586 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2014  بــ :  ممثل  لشركة تيسينكروب 

اندستريل سولوشنز ايه جي - إلغاء كافة الصلحيات الممنوحة مسبقا للسيد/ أندرياس ألفونس بيكرز بصفته عضو 

مجلس الدارة المنتدب ممثل عن شركة تيسينكروب اندستريل سولوشنز ايه جى - وإعادة وتعديل سلطات 

واختصاصات السادة رئيس وأعضاء مجلس الدارة لتصبح على النحو التالي : يملك حق التوقيع على معاملت 

الشركة وتعهداتها الشخاص الذين ينتدبهم المجلس لهذا الغرض ولمجلس الدارة الحق في ان يعين عدة مديرين او 

وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة - ويكون لي عضوين ممثلين لشركة تيسينكروب 

اندستريل سولوشنز ايه جى بمجلس إدارة الشركة مجتمعين الحق في تمثيل الشركة وفي التوقيع نيابة عنها امام 

كافة الجهات الحكومية والدارية )فيما عدا التمثيل أمام القضاء يكون لرئيس مجلس الدارة فقط( وكذلك تمثيل 

الشركة في تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ويكون لهما الحق في توكيل 

المحامين في كافة الجراءات القضائية - كما يكون لي عضوين ممثلين لشركة تيسينكروب اندستر سولوشنز 

ايه جى بمجلس إدارة الشركة مجتمعين الحق في تفويض الغير في كل أو بعض مما تقدم. كذلك يكون لي عضوين 

ممثلين لشركة تيسينكروب اندستر سولوشنز ايه جى بمجلس إدارة الشركة مجتمعين الحق في تمثيل الشركة 

مجتمعين في سحب الموال من البنوك وفي التوقيع على الشيكات والكمبيالت وتظهيرها وفي التوقيع على 

الضمانات المالية وغيرها والتي ل تتجاوز مبلغ خمسة مليين يورو أو ما يعادلها باي عملة اخري, وكذا التوقيع 

على العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة والتي ل تجاوز قيمتها مبلغ خمسة مليين يورو او ما يعادلها 

باي عملة اخري باستثناء الرهون او عقود الشراء او التصرف الخرى الواقعة على العقارات او على المساهمة 

في راس مال الشركات - كما يكون لي من السيد/ توماس كوفال أو السيد/ ثور لومان مجتمعا مع أي من الستاذ/ 

ماجد ملتيادي أسطاس ملتيادي أو الستاذ/ أحمد السيد محمد النبراوي أو السيد/ يورج ريتزمان الحق في تمثيل 

الشركة امام البنوك في فتح وغلق الحسابات البنكية واليداع بها والسحب منها والتوقيع على الشيكات والكمبيالت 

وتظهيرها والتوقيع على الضمانات المالية وغيرها التى تجاوز قيمتها خمسة مليين يورو  او ما يعادلها باي عملة 

اخري - ويكون لي من ممثلي شركة تيسينكروب اندستريل سولوشنز ايه جى  بمجلس ادارة الشركة الحق في 

تفويض الغير في كل او بعض مما تقدم, ما عدا عقود الرهون او عقود الشراء او التصرفات الخرى الواقعة على 

العقارات او على البضائع او المساهمة في راس مال الشركات او الدخول في العقود التي تؤدي الى التزامات على 

الشركة طويلة الجل - ويكون لي من السيد/ توماس كوفال أو السيد/ ثور لومان مجتمعا مع أيا من الستاذ/ ماجد 

ملتيادي أسطاس ملتيادي أو الستاذ/ أحمد السيد محمد النبراوي أو السيد/ يورج ريتزمان الحق في التوقيع على 

العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة والتي تتجاوز قيمتها مبلغ خمسة مليين يورو او ما يعادلها باي 

عملة اخري وكذلك التوقيع على كافة انواع الرهون او عقود الشراء او التصرف الخرى الواقعة على العقارات او 

على البضائع او المساهمة في راس مال الشركات او الدخول في العقود التي تؤدي الى التزامات على الشركة 

طويلة الجل

1221 - يورج ريتز مان  Jorg Ritzmann  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11062   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-03-2004 برقم ايداع   1586 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2014  بــ :  ممثل لشركة 

تيسينكروب اندستريل سولوشنز ايه جى بدل من السيد/ أندرياس ألفونس بيكرز

1222 - سامى وهبه عوض ا جرجس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    63759   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2014 برقم ايداع   31331 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2014  بــ :  - بدل من السيد / امجد على 

عفيفى عفيفى

1223 - رانيا رمسيس فهمى جرجس  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    79136   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2015 برقم ايداع   193 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2015  بــ :  خروج من الشركة

1224 - نرمين فكرى واصف سعد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    79136   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2015 برقم ايداع   193 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2015  بــ :  خروج من الشركة
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1225 - مايكل ناجى سيد مهنى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    79163   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2015 برقم ايداع   263 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2015  بــ :  ممثل عن شركة توتى بياتى لدارة 

المطاعم ش.م.م - استقالة

1226 - عمرو محمد محمود عبده  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    79163   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2015 برقم ايداع   263 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2015  بــ :  ممثل عن شركة توتى بياتى لدارة 

المطاعم ش.م.م -  استقالة

1227 - محمد شامل عبد العزيز الشلقانى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    79163   وتم 

ايداعه بتاريخ    04-01-2015 برقم ايداع   263 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2015  بــ :  - تجديد وتمديد 

مدة مجلس الدارة .

1228 - محمد اسامه مصطفى سعاده  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    79163   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2015 برقم ايداع   263 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2015  بــ :  

1229 - محمد فتحي محمد السيد جمعة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    79163   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2015 برقم ايداع   263 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2015  بــ :  

1245 - خالد مصطفى فودة متولى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    29293   وتم ايداعه بتاريخ    

25-12-2007 برقم ايداع   26324 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2015  بــ :  حق الدارة والتوقيع: يكون حق 

الدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن: السيد/ خالد مصطفي فودة وله الحق في 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وله حق إدارة العمليات والمشروعات التي تخص الشركة منفرد ا وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكذلك له حق التوقيع على 

عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات وله حق التوقيع 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 وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله 

الحق في إنشاء فروع أو وكالت عن الشركة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها وللسيد/ خالد مصطفى فودة 

متولي - مصري الجنسية - حامل جواز سفر A25259919 الحق في فتح فرع للشركة في دولة العراق وأن يكون 

ا للفرع وتمثيل فرع الشركة في دولة العراق وتقديم طلبات تسجيل الفرع وطلبات الدخول في المناقصات  مدير 

المعلنة لدى دوائر الدولة والدوائر الخاصة وأخذ ملفات المناقصات باسم الشركة ومفوض في حضور اجتماعات 

المشاورات الحكومية أو الدوائر والمؤسسات الخاصة وفتح حسابات في المصارف الحكومية وايداع المبالغ بهذه 

الحسابات والقيام بكافة المعاملت البنكية باسم الشركة وتسجيل فرع الشركة أمام جميع الجهات والسلطات العراقية 

متضامن ا على سبيل المثال وليس الحصر: وزارة التجارة ووزارة الخارجية ونقابة المحامين وتقديم كافة الطلبات 

نيابة  عن الشركة, وتمثيل فرع الشركة أمام المحاكم العراقية وله الحق في توكيل محامي للقيام بكافة الجراءات 

القانونية اللزمة لتسجيل فرع الشركة وتفويضه في جميع الصلحيات التي تتيح له القيام بهذه الجراءات.

1246 - هانى محمود احمد ابو المجد  مدير   المقيد برقم قيد    80655   وتم ايداعه بتاريخ    2015-03-02 

برقم ايداع   5616 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2015  بــ :  
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1247 - محمد محمود  احمد أبو المجد  مدير   المقيد برقم قيد    80655   وتم ايداعه بتاريخ    2015-03-02 

برقم ايداع   5616 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2015  بــ :  ويباشر المديرين وظائفهم لمدة غير محددة . يمثل 

المديرين 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 إغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة إشكالهم وكذالك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع 

والتوقيع علي الشيكات وفتح حسابات وحق الفراج عن رأس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق 

القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراضها 

وكذلك حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها ولهم الحق في تعيين وعزل  مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم و حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية ولهم الحق فى أبرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق  القرار بالتصالح 

والنكار والبراء في جميع القضايا امام جميع المحاكم بمختلف دراجتها ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل 

أو بعض ما ذكر.

1248 - احمد تاج السر حامد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81042   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2015 برقم ايداع   7321 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2015  بــ :  ممثل عن شركة فى اى اس 

سولر ا بى

1249 - محمد أمين  الحمزاوي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81042   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2015 برقم ايداع   7321 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2015  بــ :  استقالة

1250 - تيمور شريف فؤاد ابوالخير  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81042   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2015 برقم ايداع   7321 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2015  بــ :  ممثل عن شركة فى اى اس 

سولر ا بى

1251 - خالد حسني السيد أحمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    81048   وتم ايداعه بتاريخ    2015-03-16 

برقم ايداع   7352 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2015  بــ :  

1252 - خالد فاروق ابراهيم جمعة  مدير فرع   المقيد برقم قيد    81048   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2015 برقم ايداع   7352 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2015  بــ :  استقالة

1253 - امير محمد امين عبد العال  مدير   المقيد برقم قيد    79103   وتم ايداعه بتاريخ    2015-01-01 

برقم ايداع   41 تم التأشير فى تاريخ 22-03-2015  بــ :  استقالة

1254 - عمرو مصطفي امين والي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    79948   وتم ايداعه بتاريخ    

03-02-2015 برقم ايداع   2959 تم التأشير فى تاريخ 01-04-2015  بــ :  قررت الجمعية العامة المنعقدة 

باجماع الحاضرين الموافقة على تجديد مدة عضوية مجلس الدارة الحالى لمدة  ثلث سنوات قادمة وتحديد 

اختصاصاته  يختص السيد /  عمرو مصطفى امين والى بصفته رئيس مجلس الداره منفردا حق التوقيع على 

الشيكات والمعاملت المالية الداخلية والخارجية فى تعيين وعزل وتحديد المرتبات والجور والمكافأت وابرام 

جميع العقود والصفقات بالنقد والجل وشراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والصول الثابتة 

والتصرف فيها بالبيع او التنازل والرهن وفى القتراض والرهن وجميع الضمانات والعتمادات المستندية وفى 

شراء وبيع كافة اصول الشركة من العقارات والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وفى 

التوقيع على عقود البيع وتوكيلت البيع امام الشهر العقارى وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض مما 

ذكر.
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1255 - عصام مكاوى زكى مكاوى  مدير   المقيد برقم قيد    74273   وتم ايداعه بتاريخ    2014-06-03 

برقم ايداع   13455 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2015  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير 

وللسيد / عصام مكاوي زكي مكاوي في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا مااحتفظ 

به صراحة عقد الشركة او القانون اولئحته التنفيذية للجمعية العامة وله حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها 

امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار 

خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها اما حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها  يكون لكل المديرين مجتمعين فقط وله الحق 

منفردا  في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد اوبالجل وكذلك حق توكيل اوتفويض الغير في كل او بعض ماذكر.

1256 - عابد محمد رزق على  مدير   المقيد برقم قيد    74273   وتم ايداعه بتاريخ    03-06-2014 برقم 

ايداع   13455 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2015  بــ :  

1257 - محمود خلف محمد حسن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    75123   وتم ايداعه بتاريخ    

09-07-2014 برقم ايداع   16621 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2015  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة  لمدة 

ثلث سنوات قادمة

1258 - حسين خلف محمد حسن  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    75123   وتم ايداعه بتاريخ    

09-07-2014 برقم ايداع   16621 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2015  بــ :  

1259 - مصطفى خلف محمد حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    75123   وتم ايداعه بتاريخ    

09-07-2014 برقم ايداع   16621 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2015  بــ :  

1260 - خلف حسن خلف محمد حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    75123   وتم ايداعه بتاريخ    

09-07-2014 برقم ايداع   16621 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2015  بــ :  

1261 - على صديق مراد تمام  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    75123   وتم ايداعه بتاريخ    

09-07-2014 برقم ايداع   16621 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2015  بــ :  

1262 - احمد حسين خلف محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    75123   وتم ايداعه بتاريخ    

09-07-2014 برقم ايداع   16621 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2015  بــ :  

1263 - محمد محمد محمد عبد ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    82198   وتم ايداعه بتاريخ    

23-04-2015 برقم ايداع   11665 تم التأشير فى تاريخ 23-04-2015  بــ :  

1264 - محمد محمد عبد ا عيسى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    82198   وتم ايداعه 

بتاريخ    23-04-2015 برقم ايداع   11665 تم التأشير فى تاريخ 23-04-2015  بــ :  ممثل لشركة اتصال 

الدولية ش . م .م - تجديد مدة مجلس الدارة .

1265 - غادة احمد رجب اسماعيل  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    82198   وتم ايداعه بتاريخ    

23-04-2015 برقم ايداع   11665 تم التأشير فى تاريخ 23-04-2015  بــ :  

1821 - سليمان محمد محمد سليمان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    112688   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-2017 برقم ايداع   44059 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2017  بــ :  تجديد عضوية مجلس الدارة 

لمدة ثلث سنوات جديدة بنفس الختصاصات والصلحيات

1822 - نهاد محمد عبدالفتاح حسن شراره  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    112812   

وتم ايداعه بتاريخ    15-11-2017 برقم ايداع   44599 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2017  بــ :  
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1872 - سمير اسامه الدرنلى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115780   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2018 برقم ايداع   2824 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2018  بــ :  تفويض السيد/ سمير اسامه 

الردنلي رئيس مجلس الداره والسيد/ امين اسامه الردنلي العضو المنتدب )منفردين( في شراء وبيع السيارات 

المملوكه للشركه والتوقيع امام الشهر العقاري وادارات المرور

1873 - محمد فريد محمد قاسم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115813   وتم ايداعه بتاريخ    

18-01-2018 برقم ايداع   3007 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2018  بــ :  - تجديد مدة وصلحيات مجلس 

الدارة

1874 - اسلم عبدالعزيز صالح محمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    115884   وتم 

ايداعه بتاريخ    21-01-2018 برقم ايداع   3172 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2018  بــ :  - تجديد تشكيل 

مجلس الدارة الحالى لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ التأشير فى السجل التجارى .

1875 - باسم العرباوى عبد الحميد عبد ا البيض  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115884   وتم 

ايداعه بتاريخ    21-01-2018 برقم ايداع   3172 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2018  بــ :  

1876 - محمد توفيق المرسى الصفطى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115884   وتم ايداعه بتاريخ    

21-01-2018 برقم ايداع   3172 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2018  بــ :  

1877 - ايناس احمد حامد قطب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115884   وتم ايداعه بتاريخ    

21-01-2018 برقم ايداع   3172 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2018  بــ :  

1266 - نبيل بدر مصطفى محمد المقشاتى  مدير   المقيد برقم قيد    50010   وتم ايداعه بتاريخ    

09-01-2011 برقم ايداع   655 تم التأشير فى تاريخ 28-04-2015  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى علقتها 

مع الغير ولهما منفردين / مجتمعين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما 

احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وللسيد / نبيل بدر مصطفى محمد 

المقشاتى او السيد / محمد احمد سامى عبدالرحمن نوح او السيد / محمد نبيل على محمد سليم مجتمعين او منفردين 

حق التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية و القطاع العام وقطاع 

العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب وايداع والتوقيع 

على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان والفراج عن رأس المال وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم حق التوقيع على عقود 

القتراض و الرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات وكذلك لهم حق التوقيع على 

عقود الشراء و العقود بكافة انواعها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتابتهم 

واجورهم ولهم قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود 

و المشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل وتفويض الغير فى كل 

اوبعض ما ذكر وكل ماسبق باسم الشركة ولمصلحتها - وللسيد / على الدين نبيل على محمد سليم ادارة العلقات 

العامة للشركة.

1267 - على الدين نبيل على محمد سليم  مدير علقات عامة   المقيد برقم قيد    50010   وتم ايداعه بتاريخ    

09-01-2011 برقم ايداع   655 تم التأشير فى تاريخ 28-04-2015  بــ :  

1268 - عاطف محمد عبدالفتاح دعبس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    83058   وتم ايداعه بتاريخ    

21-05-2015 برقم ايداع   14700 تم التأشير فى تاريخ 21-05-2015  بــ :  

1269 - نانسى على نصر على المغربى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    83058   وتم ايداعه بتاريخ    

21-05-2015 برقم ايداع   14700 تم التأشير فى تاريخ 21-05-2015  بــ :  استقالة

1270 - شريف محمد محمود جبر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    83058   وتم ايداعه بتاريخ    

21-05-2015 برقم ايداع   14700 تم التأشير فى تاريخ 21-05-2015  بــ :  استقالة

1271 - يوسف فاضل على عبد الرازق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    83058   وتم ايداعه بتاريخ    

21-05-2015 برقم ايداع   14700 تم التأشير فى تاريخ 21-05-2015  بــ :  
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1272 - على نصر على المغربى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    83058   وتم ايداعه بتاريخ    

21-05-2015 برقم ايداع   14700 تم التأشير فى تاريخ 21-05-2015  بــ :  

1273 - محمود عماد محمد محمود محمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    83262   وتم 

ايداعه بتاريخ    27-05-2015 برقم ايداع   15364 تم التأشير فى تاريخ 27-05-2015  بــ :  تمت الموافقة 

على تجديد مدة اعضاء مجلس الدارة والبقاء علية كما هو

1274 - حمدى محمد محمد على الدين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    83621   وتم 

ايداعه بتاريخ    02-06-2015 برقم ايداع   15923 تم التأشير فى تاريخ 02-06-2015  بــ :  تجديد مدة 

مجلس الدارة ثلثة سنوات بذات العضاء وذات التشكيل وذات الصلحيات

1275 - محمد شاكر عباس احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    83657   وتم ايداعه بتاريخ    2015-06-03 

برقم ايداع   16051 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2015  بــ :  

1276 - حسين امير عبدالحق عبدا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    44503   وتم ايداعه بتاريخ    

11-09-2002 برقم ايداع   4084 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2015  بــ :  

1277 - عاطف محمود عبدالكريم محمد عبدالعزيز  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    

84384   وتم ايداعه بتاريخ    29-06-2015 برقم ايداع   18769 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2015  بــ :  

1278 - عبدا بن محمد بن احمد ال حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    84384   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-2015 برقم ايداع   18769 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2015  بــ :  

1279 - مصطفى سعيد سالم سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    84384   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-2015 برقم ايداع   18769 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2015  بــ :  

1280 - محمد محمود عبد الكريم محمد عبد

العزيز  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    84384   وتم ايداعه بتاريخ    29-06-2015 برقم ايداع   

18769 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2015  بــ :  خروج للوفاه

1281 - عبدا بن سلطان بن عبدا الحسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    84384   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-06-2015 برقم ايداع   18769 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2015  بــ :  

1282 - خالد بن محسن بن على فارس الحازمي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    84384   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-06-2015 برقم ايداع   18769 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2015  بــ :  

1283 - زيد بن سلطان بن عبدا الحسين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    84384   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-2015 برقم ايداع   18769 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2015  بــ :  الموافقة على تجديد مدة المجلس

1284 - احمد نصر عبداللطيف ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    84427   وتم ايداعه بتاريخ    

01-07-2015 برقم ايداع   18920 تم التأشير فى تاريخ 01-07-2015  بــ :  

1285 - ربيع السعيد السعيد بدران  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    84427   وتم ايداعه بتاريخ    

01-07-2015 برقم ايداع   18920 تم التأشير فى تاريخ 01-07-2015  بــ :  

2863 - خالد محمد عارف الدجوى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    165359   وتم ايداعه بتاريخ    

21-04-2021 برقم ايداع   19139 تم التأشير فى تاريخ 21-04-2021  بــ :  قررت الجمعية العامة العادية 

للشركة بالجماع تفويض رئيس مجلس الدارة منفردا  في البيع والشراء والتنازل للنفس وللغير والتوقيع على 

عقود البيع والشراء البتدائية والنهائية والرهن بكافة انواعه للنفس او للغير وكذلك في استخراج تراخيص المباني 

وتعديلها والتنازل عنها للنفس او للغير والتنازل عن جميع عدادات المرافق امام الشركة المصرية لتوزيع الكهرباء 

والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة الغاز الطبيعي للنفس او للغير وله حق القرار والصلح 

والبراء والتنازل وتوكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر, مع بقاء كافة الصلحيات الواردة بالسجل التجاري كما 

هي.

2864 - محمد فتحى محمد مشرف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9825   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-2003 برقم ايداع   2156 تم التأشير فى تاريخ 26-04-2021  بــ :  ممثل عن شركة مجموعة 

امريكانا للغذية والمشروعات السياحية بدل من السيد / محمد على حسن على

Page 1134 of 1644 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

1286 - محمد عبد المطلب جاد جاد عيسي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    84427   وتم ايداعه بتاريخ    

01-07-2015 برقم ايداع   18920 تم التأشير فى تاريخ 01-07-2015  بــ :  الموافقة علي تجديد مدة مجلس 

الدارة واعادة تشكيلة - الموافقة علي اعظاء صلحيات لمجلس الدارة - يمتلك حق التوقيع على معاملت الشركه 

وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق فى 

ان يعين عده مديرين او وكلء مفوضين وان تخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركه منفريين او مجتمعين .وللسيد / 

رئيس مجلس الدارة السيد / محمد عبد المطلب جاد جاد حق التعامل بأسم الشركه وضمن أغراضها أمام جميع 

الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه أشكالهم والهيئه العامه 

للستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه ومصلحه التسجيل التجارى والغرف التجاريه ومصلحه 

الضرائب المصريه وهيئه التنميه الصناعيه والهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات ومصلحه الشهر 

العقارى والتوثيق ومصلحه الجمارك وهيئه التامينات الجتماعيه وكذلك وترخيص وتجديد السيارات أمام كافه 

وحدات وادارات المرور وشركات التأمين باسم الشركه ولمصلحتها وحق تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم وأجورهم و له حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات . وللسيد / رئيس مجلس الدارة السيد / 

محمد عبد المطلب جاد جاد وعضو مجلس الدارة السيد / ربيع السعيد السعيد بدران منفردين حق التوقيع علي  

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أوبالجل وحق التوقيع على أوامر ومستندات 

بيع وشراء السهم أمام شركات تداول الوراق الماليه والبورصه المصريه والحق فى التعامل باسم الشركه مع كافه 

البنوك والمصارف والمؤسسات الماليه من السحب واليداع و الفراج عن راس المال المودع لدى البنك والتوقيع 

على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن أغراضها وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافه السندات 

الذنية والتجارية وكذلك التوقيع على عقود الشراء وله الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل أو بعض ماذكر . 

اما  حق والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضى والمنقولت و القتراض يكون اعضاء مجلس 

الدارة مجتمعيين فقط .

1287 - عبدا جاد جاد عيسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    84427   وتم ايداعه بتاريخ    

01-07-2015 برقم ايداع   18920 تم التأشير فى تاريخ 01-07-2015  بــ :  استقالة

1288 - محمد سيد محمد صادق عطوه  مخلص جمركى   المقيد برقم قيد    84427   وتم ايداعه بتاريخ    

01-07-2015 برقم ايداع   18920 تم التأشير فى تاريخ 01-07-2015  بــ :  للشركه - استقالة

1289 - محمد محمد حافظ محمود حسين  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    84464   

وتم ايداعه بتاريخ    05-07-2015 برقم ايداع   19084 تم التأشير فى تاريخ 05-07-2015  بــ :  

1290 - محمود محمد حافظ محمود حسين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    84464   وتم 

ايداعه بتاريخ    05-07-2015 برقم ايداع   19084 تم التأشير فى تاريخ 05-07-2015  بــ :  وقد تم تحديد 

اختصاصات مجلس ادارة الشركة على النحو التالى :-يمتلك 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 

والعضو المنتدب منفردا او للسيد/نائب رئيس مجلس الدارة مجتمعا مع السيد/محمد حافظ محمود عبدالحميد عضو 

مجلس الدارة الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

من سحب وايداع وفتح حسابات والقتراض والرهن اصول الشركة وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله 

الحق فى تعين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود المشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر .

1291 - هاله  اشرف عبد الظاهر  سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    84464   وتم ايداعه بتاريخ    

05-07-2015 برقم ايداع   19084 تم التأشير فى تاريخ 05-07-2015  بــ :  
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1292 - مياده  محمد حافظ  محمود حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    84464   وتم ايداعه بتاريخ    

05-07-2015 برقم ايداع   19084 تم التأشير فى تاريخ 05-07-2015  بــ :  

1293 - احمد محمد احمد صقر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85201   وتم ايداعه بتاريخ    

05-08-2015 برقم ايداع   21901 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2015  بــ :  

1294 - ايهاب عبدالسميع خليل السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85201   وتم ايداعه بتاريخ    

05-08-2015 برقم ايداع   21901 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2015  بــ :  

1295 - محمد سعيد عبدالغني الحسيني  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85201   وتم ايداعه بتاريخ    

05-08-2015 برقم ايداع   21901 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2015  بــ :  

1296 - عادل حامد يمني محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85201   وتم ايداعه بتاريخ    

05-08-2015 برقم ايداع   21901 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2015  بــ :  وفد تم انتخاب مجلس الدارة 

بالتذكيه نظرا لعدم وجود مرشحين آخرين - إضافة صلحيات لرئيس مجلس الدارة بالتصالح والتنازل عن 

القضايا الخاصة بالشركة أمام المحاكم

1297 - خالد محمود عبد العال حسين  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    85201   وتم ايداعه بتاريخ    

05-08-2015 برقم ايداع   21901 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2015  بــ :  

1298 - اسلم نورالدين مصطفى كامل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    85398   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2015 برقم ايداع   22746 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2015  بــ :  

1300 - بيرويرنر انكارلو Per werner ankarlou  مدير   المقيد برقم قيد    85630   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2015 برقم ايداع   13689 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2015  بــ :  يمثل المديرين الشركة فى 

علقاتها مع الغير و لهم منفردين او مجتمعين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما 

عدا ما احتفظ بيه صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وللمديرين السيد/ بير ويرنر 

انكارلو والسيد/ بيرتوماس انكالو مجتمعين او منفردين حق التعامل بإسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات 

وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وحق 

التوقيع علي عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها 

وكذلك الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك حق توكيل وتفويض الغير في كل او بعض ماذكر - وللمدير 

المصري السيدة / ناهد حسن عبد الرحمن عثمان حق ادارة الشئون الدارية وحق التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وحق فتح الحسابات في البنوك وايداع و سحب وصرف الشيكات

1301 - شرين رضا محمود مصطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85836   وتم ايداعه بتاريخ    

01-09-2015 برقم ايداع   24537 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2015  بــ :  غير تنفيذى

1302 - احمد مصطفى علي عامر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85836   وتم ايداعه بتاريخ    

01-09-2015 برقم ايداع   24537 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2015  بــ :  مستقل غير تنفيذى

1303 - عبد ا عبد العزيز حسين على رشدى  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    

85836   وتم ايداعه بتاريخ    01-09-2015 برقم ايداع   24537 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2015  بــ :  

التنفيذى

1304 - ثناء عبد المجيد محفوظ الكربيجى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85836   وتم ايداعه بتاريخ    

01-09-2015 برقم ايداع   24537 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2015  بــ :  غير تنفيذى
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1305 - محمد فتحى محمد عبد الرحمن الكربجى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85836   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-09-2015 برقم ايداع   24537 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2015  بــ :  الغير تنفيذى - اعادة 

تشكيل المجلس والتجديد لهم

1306 - هويدا  فتحى  محمد  عبدالرحمن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85836   وتم ايداعه بتاريخ    

01-09-2015 برقم ايداع   24537 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2015  بــ :  غير تنفيذى

1307 - عونى فتحى هاشم عثمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85836   وتم ايداعه بتاريخ    

01-09-2015 برقم ايداع   24537 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2015  بــ :  مستقل غير تنفيذى

1308 - احمد زكى محمود  عبدالمجيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    63759   وتم ايداعه بتاريخ    

30-01-2013 برقم ايداع   12441 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2015  بــ :  فرع انوش الكائن بالعنوان 

الوحدة رقم FC03 الدور الرضي اوبن اير مول - مدينتي - القاهرة الجديدة - استقالة - محو اسمه من السجل 

التجاري.

1309 - حسام عبدالعظيم حسين محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    63759   وتم ايداعه بتاريخ    

30-01-2013 برقم ايداع   12441 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2015  بــ :  الشركة الكائن 3 شارع 

كليوباترا مصر الجديدة )ايادينا( بدل من السيد / خالد محمود محمد علي.

1310 - احمد على عفيفي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    63759   وتم ايداعه بتاريخ    30-01-2013 برقم 

ايداع   12441 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2015  بــ :  الكائن بالمول جاليريا 40 - 6 اكتوبر )ايادينا( ومحو 

اسمه من السجل التجاري للشركة نظرا لسبق اغلق الفرع-  استقالة

1311 - مروان محمود علي متولي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    63759   وتم ايداعه بتاريخ    

30-01-2013 برقم ايداع   12441 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2015  بــ :  الشركة الكائن بالمشاه السياحية 

)بوليفار( منطقة مصطفى كامل السكندرية )بليز( ومحو اسمه من السجل التجاري للشركة نظرا لسبق اغلق 

الفرع- استقالة

1312 - اسامة ثابت واصف بشارة  مدير فرع   المقيد برقم قيد    63759   وتم ايداعه بتاريخ    

30-01-2013 برقم ايداع   12441 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2015  بــ :  لفرع الشركة الكائن بالمحل 

التجاري )G-02( المول التجاري )Point90( التجمع الخامس - القاهرة الجديدة )ايادينا وبليز( بدل من السيد / 

حمدي عبد النبي عبد العاطي

1313 - محمد عاشور عبدالعظيم محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    63759   وتم ايداعه بتاريخ    

30-01-2013 برقم ايداع   12441 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2015  بــ :  لفرع الشركة الكائن بالمركز 

التجاري مول العرب 6 اكتوبر )مطعم ايادينا( بدل من السيد / احمد محمد احمد محمد

1314 - مصطفي  محمود بدري  مرسي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    63759   وتم ايداعه بتاريخ    

30-01-2013 برقم ايداع   12441 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2015  بــ :  لفرع الشركة الكائن بالمركز 

التجاري مول العرب 6 اكتوبر )مطعم بليز( بدل من السيد / طلعت محمد يوسف عبد ا

1315 - عبد الفتاح  ممدوح  عبد الفتاح  يوسف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    63759   وتم ايداعه بتاريخ    

30-01-2013 برقم ايداع   12441 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2015  بــ :  الشركة الكائن 9 شارع النزهة 

مصر الجديدة )بليز( بدل من السيد / احمد علي عفيفي

1316 - سامى وهبه عوض ا جرجس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    63759   وتم ايداعه بتاريخ    

30-01-2013 برقم ايداع   12441 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2015  بــ :  لفرع الشركة الكائن بالدور 

الول الترفيهي - سيتي استارز مدينة نصر )ايادينا( بدل من السيد / امجد علي عفيفي عفيفي

1317 - ميمي  محمد عبد العال عبد ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    63759   وتم ايداعه بتاريخ    

30-01-2013 برقم ايداع   12441 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2015  بــ :  فرع ايادينا وبليز الكائن في 

الموقع رقم 11 الدور الرضي بمشروع تلل الساحل - الضبعة - مطروح  -استقالة - محو اسمه من السجل 

التجاري.
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1318 - امجد على عفيفى عفيفى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    63759   وتم ايداعه بتاريخ    2013-01-30 

برقم ايداع   12441 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2015  بــ :  الكائن بالمول جاليريا 40 - 6 اكتوبر )ايادينا( 

ومحو اسمه من السجل التجاري للشركة نظرا لسبق اغلق الفرع-  استقالة

1319 - مارى تريز نبيل فكرى بشاى  مدير   المقيد برقم قيد    85985   وتم ايداعه بتاريخ    2015-09-06 

برقم ايداع   25112 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2015  بــ :  تمثل المديرة الشركة فى علقتها مع الغير ولها 

منفرده في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او 

القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  وللمديرة السيدة / مارى تريز نبيل فكرى بشاى منفرده 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 على 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان والفراج عن راس المال وكافة صور التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وحق التوقيع على عقود الشراء والبيع 

لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولمصلحتها ولها حق التوقيع 

عن الشركة فى الشهر العقارى والضرائب والتامينات والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة 

للصادرات والواردات والسجل التجارى والغرفة التجارية وضرائب المبيعات واتحاد المقاولين والعلمات التجارية 

وعقود التعديل فى الشهر العقارى وعقود تاسيس الشركات التى تساهم فيها الشركة باسم الشركة ولها الحق فى 

تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة  وتحديد مرتباتهم واجورهم ولها حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه  والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل و لها حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر.

1320 - ساميه رزق نسيم مرقس  مدير   المقيد برقم قيد    85985   وتم ايداعه بتاريخ    06-09-2015 برقم 

ايداع   25112 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2015  بــ :  للوفاه

1321 - اميره مصطفي يوسف نجاتي  مدير   المقيد برقم قيد    85985   وتم ايداعه بتاريخ    2015-09-06 

برقم ايداع   25112 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2015  بــ :  أستقاله
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1322 - محمد ابراهيم محمود يس  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    85996   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-09-2015 برقم ايداع   25134 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2015  بــ :  يكون لرئيس مجلس 

الداره والعضو المنتدب السيد/ محمد ابراهيم محمود يس  )منفردآ( او  لعضوى مجلس الداره السيد/ احمد ابراهيم 

محمود يس و السيده / شيرين شريف شحاته فهمى ابو جندى )مجتمعين(   حق  التوقيع على معامل ت الشركه 

وتعهداتها لدارة الشركه وتمثيلها والتعامل باسمها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه  والجهات الرسميه  

وجميع الجهزه التنفيذي التابعه للدوله  والمحليات والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص والهيئه العامه 

للرقابه على الصادرات والواردات والهيئه العامه للستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه وهيئة 

التأمينات الجتماعيه والسجل التجارى والشهر العقارى ومصلحة الضرائب المصريه وضرائب القيمه المضافه 

والجمارك والهيئه العامه للتنميه الصناعيه ووزارة السكان وهيئة المجتمعات العمرانيه وفتح وغلق الحسابات 

البنكيه والتوقيع على الشيكات والسحب واليداع والصرف من جميع البنوك والمصارف بدون حد اقصى وفتح 

الحسابات فى جميع البنوك واستلم كروت الفيزا ودفاتر الشيكات البنكيه والفراج عن رأس المال لدى البنك باسم 

الشركه وضمن أغراضها وفتح العتمادات المستنديه والحصول على التسهيلت الئتمانيه باسم الشركه والتوقيع 

على جميع العقود الصادره باسم ولصالح الشركه والتى تتعلق بنشاط الشركه وتمثيل الشركه والتوقيع نيابة عنها 

والتوقيع امام الجهات التى تتعلق بترخيص انشطة الشركه وتسجيل السماء والعلمات التجاريه والتوقيع على 

عقود تأسيس المنشآت والشركات وتعديلها بكافة انواعها  وتعديلها وتصفيتها بكافة انواعها امام الشهر العقارى وبيع 

وشراء السهم و الحصص والتخارج للسهم والحصص المملوكه للشركه ودمج الشركات والتخارج منها التوقيع 

امام مكاتب المرور واصدار شهادات وخطابات الضمان والتوقيع على عقود القرض والرهن وعقود التأجير 

التمويلى وعقود الندماج والنقسام وعقود التحالف والتوقيع على جميع العقود الشراء وكذلك التوقيع على العقود 

امام مصلحة السجل التجارى والشهر العقارى وكافة الجهات لحكومية و حق كفالة وضمان الغير باسم الشركة 

ولمصلحتها وكذلك لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب السيد/ محمد إبراهيم محمود يس منفردا حق التوقيع 

على عقود الشراء والبيع والرهن  لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات واللت والمعدات 

والمهمات والمنقولت وذلك  للنفس او للغير وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها والحق فى تعين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع  المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنيه والتجاريه ولبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل و 

لرئيس مجلس الداره والعضو المنتدب السيد/ محمد ابراهيم محمود يس  )منفردآ( حق الصلح والقرار والتنازل 

عن القضايا وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر .

1323 - يارا عصام محمد محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    85996   وتم ايداعه بتاريخ    2015-09-06 

برقم ايداع   25134 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2015  بــ :  

1324 - محمد يحيى نجيب سلو  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    75244   وتم ايداعه بتاريخ    

16-07-2014 برقم ايداع   17160 تم التأشير فى تاريخ 16-09-2015  بــ :  يكون حق الداره و التوقيع و 

المسئوليه أمام الجهات الرسميه للشركاء المتضامنين و هم محمد يحيي نجيب سلو  و أحمد نجيب سلو و نجيب 

محمد زكريا سلو و حسن محمد عارف ياقدى  ومحمد عبد القادر سلو و لهم مجتمعين أو منفردين الحق فى التعامل 

بأسم الشركه و ضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه و الغير الحكوميه و القطاع العام و قطاع العمال و 

القطاع الخاص بكافه أشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع و التوقيع علي 

الشيكات و فتح و غلق الحسابات و أستصدار خطابات و شهادات الضمان و حق القتراض و الرهن لصول 

الشركه و ممتلكاتها العقاريه و السيارات بأسم الشركه و لصالحها و لهم الحق فى تعيين و عزل مستخدمي و وكلء 

الشركه و تحديد مرتباتهم و أجورهم و لهم حق قبض و دفع المبالغ  توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافه السندات 

الذنيه و التجاريه و أبرام كافه العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد أو بالجل و 

لهم حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر عدا الشركاء الموصيين حال دخولهم الشركه .

1325 - محمد  عبدالقادر سلو  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    75244   وتم ايداعه بتاريخ    

16-07-2014 برقم ايداع   17160 تم التأشير فى تاريخ 16-09-2015  بــ :  
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1326 - هانى سعيد عبدالحليم عثمان  مدير   المقيد برقم قيد    86479   وتم ايداعه بتاريخ    2015-09-22 

برقم ايداع   26860 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2015  بــ :  يمثل المديرين الشركة في علقاتها مع الغير 

ولهم منفردين او مجتمعين في هذا الصدد اوسع السلطات للتعامل باسمها وإجراء كافة العقود والمعاملت الداخلية 

ضمن غرض الشركة وللمديرين مجتمعين او منفردين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغرضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات 

وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغرضها 

وللمديرين مجتمعين او منفردين حق التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وللمديرين مجتمعين او منفردين حق البيع و التنازل للنفس وللغير 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات وكذلك لهما حق التوقيع على عقود القرض والرهن باسم 

الشركة ولمصلحتها والحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارة وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك حق توكيل وتفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

1327 - دينا منير فوزى مراد  مدير   المقيد برقم قيد    86479   وتم ايداعه بتاريخ    22-09-2015 برقم 

ايداع   26860 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2015  بــ :  

1328 - جمال حسين محمد خليل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    86812   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-10-2015 برقم ايداع   27933 تم التأشير فى تاريخ 08-10-2015  بــ :  تم التي:ـ  ?1- اول - 

أصبح حق التوقيع عن الشركة علي  الشيكات وتحويلت البنوك لثنين مجتمعين من المجموعتين التالتين بشرط 

توقيع واحد من كل مجموعة  وهم :ـ  مجموعة 1-   جمال حسين محمد خليل  26802280101271- خالد محمد 

ابراهيم محمد 27904160200179  مجموعة 2- حسام حسين محمد احمد27308080100074 – احمد نور 

الدين حسن مرسي 28612242102534 – اسامه عبدالقادر السيد علي بشر27805050100839  - محمد 

عبدالمحسن عبدالحميد   26707060102516  ثانيا    أصبح حق التوقيع عن الشركة علي شيكات وتحويلت 

المرتبات لثنين مجتمعين من المجموعتين التالتين بشرط توقيع واحد من كل مجموعة  وهم :ـ  مجموعة 1-   

جمال حسين محمد خليل  26802280101271- خالد محمد ابراهيم محمد 27904160200179  مجموعة 2- 

حسام حسين محمد احمد27308080100074 – احمد نور الدين حسن مرسي 28612242102534 – اسامه 

عبدالقادر السيد علي بشر27805050100839  - محمد عبدالمحسن عبدالحميد   26707060102516  ثالثا 

-  أصبح حق التوقيع عن الشركة علي العقود والتسهيلت البنكية والسحب علي المكشوف من البنوك والقروض  

للسيد  / جمال حسين محمد خليل  26802280101271 مجتمعا مع السيد / حسام حسين محمد احمد  

27308080100074  رابعا  : تفويض السيد / جمال حسين محمد خليل  268022101271  او الستاذ / 

اسامه عبدالقادر السيد علي بشر27805050100839 او الستاذ / كريم عبدالبديع محمد عبدالرحيم 

28205272102259 منفردين  في التوقيع علي خطابات ومراسلت البنوك    علي ان تبقي باقي حقوق التوقيع 

كما هي دون تغيير

1329 - عبدا احمد سميح عبد ا النقراشى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    280813   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-1994 برقم ايداع   264 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2015  بــ :  

1330 - احمد عمرو احمد محمد الحفنى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    87025   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2015 برقم ايداع   28768 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2015  بــ :  

1331 - عمر احمد عمرو احمد الحفنى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    87025   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2015 برقم ايداع   28768 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2015  بــ :  

1332 - محمد احمد عمرو احمد الحفنى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    87025   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2015 برقم ايداع   28768 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2015  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة لمدة 

جديدة بذات الصلحيات والختصاصات
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1333 - محمد طارق أحمد محمد الحفني  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    87025   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2015 برقم ايداع   28768 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2015  بــ :  

1342 - هبه عادل عبدا محمود  مدير   المقيد برقم قيد    86617   وتم ايداعه بتاريخ    30-09-2015 برقم 

ايداع   27330 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2015  بــ :  - يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهم 

منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيها عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركة 

او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللمديران منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها 

امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 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 لهم الحق منفردين في التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود و المشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

1343 - محروس شفيق متى سنتاؤوس  مدير   المقيد برقم قيد    87957   وتم ايداعه بتاريخ    2015-11-18 

برقم ايداع   32889 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2015  بــ :  

1344 - فرانسيس جوزفين ارسكين Frances Josephine Erskine  مدير   المقيد برقم قيد    87957   

وتم ايداعه بتاريخ    18-11-2015 برقم ايداع   32889 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2015  بــ :  استقالة

1345 - روبرت جون دزيلك Robert John Dzielak  مدير   المقيد برقم قيد    87957   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-11-2015 برقم ايداع   32889 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2015  بــ :  

1346 - لنس الن سوليداى Lance Allen Soliday  مدير   المقيد برقم قيد    87957   وتم ايداعه بتاريخ    

18-11-2015 برقم ايداع   32889 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2015  بــ :  

1347 - مايكل ستيفن مارون  Michael Stephen Marron  مدير   المقيد برقم قيد    87957   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-11-2015 برقم ايداع   32889 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2015  بــ :  ويباشر المديرون 

وظائفهم لمدة غير محددة. يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم منفردين أو مجتمعين في هذا الصدد 

أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته 

التنفيذية للجمعية العامة. وللسيد/ روبرت جون دزيلك Robert John Dzielak, والسيد/ مايكل ستيفن مارون 

Michael Stephen Marron, والسيد/ لنس الن سوليداي Lance Allen Soliday منفردين أو 

مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع 

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 اغراضها 

وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات باسم الشركة ولصالحها. ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل. وللسيد/ محروس شفيق متى 

سنتاؤس الحق فقط في القيام بالعمال الدارية وتسيير اعمال الشركة اليومية والتعامل مع الهيئات الحكومية 

بالنيابة عن وباسم الشركة. ولكل من السادة المديرين حق تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر.

1348 - نوران علي محمود البوصيلي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    88050   وتم ايداعه بتاريخ    

22-11-2015 برقم ايداع   33214 تم التأشير فى تاريخ 22-11-2015  بــ :  ممثل عن شركة ماريكو الشرق 

الوسط - بدل من السيد / ايمن سامح عبد السميع ابراهيم
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1349 - ايمن سامح عبدالسميع ابراهيم زكى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    88050   وتم ايداعه بتاريخ    

22-11-2015 برقم ايداع   33214 تم التأشير فى تاريخ 22-11-2015  بــ :  ممثل عن المساهم شركة 

ماريكو الشرق الوسط - استقالة

1350 - احمد محمد نصر سرحان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    88122   وتم ايداعه بتاريخ    2015-11-24 

برقم ايداع   33519 تم التأشير فى تاريخ 24-11-2015  بــ :  

1351 - المير يحيي ابراهيم الكيال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    88226   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2015 برقم ايداع   33956 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2015  بــ :  

1352 - حازم صلح الدين ابو اليزيد حسن ابو سنه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    88226   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-11-2015 برقم ايداع   33956 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2015  بــ :  

1993 - محمد محمد علي عبد الرازق  مدير فرع   المقيد برقم قيد    112945   وتم ايداعه بتاريخ    

11-06-2018 برقم ايداع   25672 تم التأشير فى تاريخ 11-06-2018  بــ :  استقالة

1994 - محمد صبرى فرج مصطفى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    112945   وتم ايداعه بتاريخ    

11-06-2018 برقم ايداع   25672 تم التأشير فى تاريخ 11-06-2018  بــ :  

1353 - مجدى عبد الستار محمد الحلفاوى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    88226   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2015 برقم ايداع   33956 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2015  بــ :  تحديد اختصاصات وصلحيات 

المجلس علي النحو التالي :  السيد / مجدي عبد الستار محمد الحلفاوي ) رئيس مجلس الداره ( يمثل رئيس مجلس 

الداره الشركه امام القضاء وله حق التوقيع علي معاملت الشركه وتعهداتها كما له الحق في تعيين عده مديرين او 

وكلء مفوضين وان يخوله ايضا حق التوقيع عن الشركه منفردا وله 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 وكل ذلك باسم الشركه وضمن 

اغراضها وكذلك له الحق في التوقيع علي عقود الشراء وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه 

وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ الماليه وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه 

والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله منفردا 

الحق في القتراض والرهن والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت باسم 

الشركه ولصالحها وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر  .

1354 - محمد عبد الستار محمد الحلفاوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    88226   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2015 برقم ايداع   33956 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2015  بــ :  

1355 - عبد المنعم مصطفي احمد يوسف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    88226   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2015 برقم ايداع   33956 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2015  بــ :  ) استقالة (

1356 - مجدى عبد الحليم محمد مصطفى العطفى  مدير   المقيد برقم قيد    88247   وتم ايداعه بتاريخ    

29-11-2015 برقم ايداع   34008 تم التأشير فى تاريخ 29-11-2015  بــ :  مسئول با لشركه وله الحق فى 

التعامل والتوقيع منفردا مع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والتعامل وانهاء كافه الجراءات بالهيئه العامه 

للتأمينات الجتماعيه وجميع الدارات والمكاتب التابعه لها والتوقيع علي كافة نماذج التامينات ووزارة التربية 

والتعليم والتعليم الفني والدارة المركزية للتعليم الخاص والدولي و مديرية التربية والتعليم وادارة شرق مدينة نصر 

التعليمية وهيئة البنية التعليمية والتعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهزة التابعه لها والهيئه العامه 

للمساحه والدفاع المدنى وكافه الدارات التابعه لها وهيئه التنميه الصناعيه ومكاتب العمل ووزاره القوى العامله 

وجميع مكاتب العمل التابعه لها وشركه الغاز وشركه مياه الشرب والصرف الصحى وشركه الكهرباء والهيئه 

العامه لشئون البيئه ومصلحه الضرائب والمأموريات التابعه لها ولة حق تفويض او توكيل الغير في كل او بعض 

ما ذكر.

1357 - احمد مصطفى عبد الباقى البكرى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    88247   وتم ايداعه بتاريخ    

29-11-2015 برقم ايداع   34008 تم التأشير فى تاريخ 29-11-2015  بــ :  الموافقة بالجماع علي تجديد 

الثقة في مجلس الدارة الحالي
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1358 - جونج هاين كيم JONG HYUN KIM  مدير فرع   المقيد برقم قيد    80248   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2015 برقم ايداع   4126 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2015  بــ :  

1359 - جونج هاين كيم JONG HYUN KIM  مدير فرع   المقيد برقم قيد    80248   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2015 برقم ايداع   4126 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2015  بــ :  

1360 - كيونج تاى كيم KYOUNG  TAE KIM  مدير فرع   المقيد برقم قيد    80248   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2015 برقم ايداع   4126 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2015  بــ :  

1361 - شهاب الدين علي محمد علي جلب  مدير عام   المقيد برقم قيد    88789   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-2015 برقم ايداع   36069 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2015  بــ :  و يباشر المديران وظائفهم لمده 

غير محدده -يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهما مجتمعين اومنفردين في هذا الصدد اوسع السلطات 

لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية 

العامة  وللمديران مجتمعين اومنفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع 

علي الشيكات والفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك  لهما حق التوقيع على عقود 

الشراء ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم  وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل  ولهما مجتمعين او منفردين حق 

القتراض وحق التوقيع على عقود البيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

1362 - نرمين محمد محمد ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    88789   وتم ايداعه بتاريخ    2015-12-15 

برقم ايداع   36069 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2015  بــ :  

1363 - عمرو السعيد عبد الرحيم المرشدى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    23383   وتم 

ايداعه بتاريخ    19-03-2007 برقم ايداع   5162 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2015  بــ :  اعادة تشكيل 

مجلس الدارة وتحديد صلحياتة

1364 - على تونى محمد على  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    88974   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2015 برقم ايداع   36795 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2015  بــ :  يملك حق التوقيع على معاملت 

الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة 

الحق فى ان يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين 

- ولرئيس مجلس الدارة والعضوين المنتدبين مجتمعين او 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 واصدار 

خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

أغراضها وحق التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم 

الشركة ولمصلحتها والحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التة تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكذلك حق توكيل وتفويض الغير فى ذكر كل أو بعض ما ذكر - يحق 

لرئيس مجلس الدارة في افتتاح فروع لها داخل وخارج جمهورية مصر العربية أو انشاء شركات جديدة خارج 

جمهورية مصر العربية متى اقتضت مصلحة الشركة كما يحق له الستثمار فى شركات جديدة فى المناطق الحرة 

داخل وخارج جمهورية مصر العربية وذلك بعد موافقة الجمعية العامه بالشركة - ويحق لرئيس مجلس اداره 

الشركة التصالح فى القضايا المرفوعه من الشركة ضد الغير ومن الغير ضد الشركة واتخاذ كافة الجراءات 

القانونية الخاصه بالشركة وله فى ذلك كافة الصلحيات
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1494 - محمود موسي احمد اسماعيل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    96509   وتم 

ايداعه بتاريخ    24-08-2016 برقم ايداع   26459 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2016  بــ :  اعادة تشكيل 

مجلس الدارة - يمثل رئيس مجلس الدارة الشركة السيد / محمود موسى أحمد اسماعيل والسيد / حاتم محمد عبد 

الغفار عضو مجلس الدارة الشركة مجتمعين في علقاتها مع الغير ولهما في هذا الصدد أوسع السلطات للتعامل 

بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة أشكالهم و ضمن اغراضها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل . وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء 

باسم الشركة ولصالحها ولهم حق التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى 

والسيارات باسم الشركة ولصالحها ولهما حق التوقيع امام الشهر العقارى والتوثيق على جميع انواع العقود 

واشهارها وتسجيلها وللسيد / محمود موسى أحمد اسماعيل رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب ) منفردا حق 

التوقيع على الشيكات والسحب واليداع من الحساب الجارى للشركة لدى البنوك بدون حد اقصى وحق التوقيع 

منفردا عن الشركة وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة 

. ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.

1495 - السيد محمد المرسى الحناوى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    96509   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-08-2016 برقم ايداع   26459 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2016  بــ :  

1496 - مروه موسي احمد اسماعيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    96509   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2016 برقم ايداع   26459 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2016  بــ :  أستقاله

2891 - اسلم احمد فؤاد عبدالعظيم حافظ  مدير   المقيد برقم قيد    166176   وتم ايداعه بتاريخ    

19-05-2021 برقم ايداع   22036 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2021  بــ :  استقالة

2892 - محمد مصطفى زكى مصطفى  مدير   المقيد برقم قيد    166176   وتم ايداعه بتاريخ    

19-05-2021 برقم ايداع   22036 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2021  بــ :  استقالة

2893 - هبه عبد المنعم محمد شفيق  مدير   المقيد برقم قيد    166522   وتم ايداعه بتاريخ    2021-05-26 

برقم ايداع   23322 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2021  بــ :  

2912 - نرمين حمدى بدوي الطاهرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    166883   وتم ايداعه بتاريخ    

02-06-2021 برقم ايداع   24616 تم التأشير فى تاريخ 02-06-2021  بــ :  مستقل

2913 - عمرو محمد جلل الدين ابراهيم حجازى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    166883   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-06-2021 برقم ايداع   24616 تم التأشير فى تاريخ 02-06-2021  بــ :  تنفيذي مسئول عن 

نشاط تمويل متناهي الصغر

2914 - احمد حسين على فرغل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    166878   وتم ايداعه بتاريخ    2021-06-03 

برقم ايداع   24578 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2021  بــ :  للفروع
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1365 - عمر وجدى عبد العال عباس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    89368   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2016 برقم ايداع   141 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2016  بــ :  وافق المجلس على انه يحق لرئيس 

مجلس الدارة اتخاذ كافة القرارات الخاصة بادارة الشركة والتى تندرج ضمن العمال والمهام التية منفردا :  أ. 

تمثيل الشركة فى علقتها مع الغير وله فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما 

احتفظ به صراحة النظام الساسى للشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية لمجلس الدارة , كما يحق له التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية .  ب . وتمثيل الشركة فى التعاملت مع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات باسم الشركة , واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن بكافة انواعه وأشكاله , وذلك لصالح الشركة .  ج . والتوقيع على عقود 

الشراء وابرام العقود والصفقات التى تتعلق بنشاط الشركة - بالنقد أو بالجل .  د . وعزل وتعيين موظفى 

ومستشارى الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم و مكافأتهم وأتعابهم والمزايا الممنوحة لهم .  ر. وله حق توكيل او 

تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر.  كما وافق المجلس على انه يحق للسيد/ عليوه ابراهيم عليوه شلبى )عضو 

مجلس الدارة ( و السيد / عاطف زكى محمد السيد )عضو مجلس الدارة المنتدب( مجتمعين اتخاذ كافة القرارات 

الخاصة بادارة الشركة والتى تندرج ضمن العمال والمهام التية :-  أ . تمثيل الشركة فى التعاملت مع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات باسم الشركة بدون حد اقصى وكذلك كافة 

المعاملت البنكية الخرى وعلى ان يكون ذلك بتوقيع كليهما مجتمعين .  ب . استصدار والتوقيع على خطابات 

وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن بكافة انواعة واشكاله  لصالح الشركة بدون حد اقصى , على ان يكون 

ذلك بتوقيع كليهما مجتمعين .  د . ولهم الحق منفردين او مجتمعين فى ابرام كافة العقود والصفقات التى تتعلق 

بنشاط الشركة بالنقد او بالجل بدون حد اقصى وكذلك التوقيع على عقود الشراء و عقود التسهيلت الئتمانية 

وكافة الوراق المتعلقة بها .  ح . ولهم الحق منفردين او مجتمعين عزل وتعين موظفى ومستشارى الشركة وتحديد 

مرتباتهم اجورهم و مكافاتهم و اتعابهم و المزايا الممنوحة لهم .  ر . ولهما الحق مجتمعين مع رئيس مجلس الدارة 

فى توكيل او تفويض الغير فى بعض ما ذكر من اخصاصاتهم الممنوحة اليهم .  كما وافق المجلس على تفويض 

السيد / حسام الدين محمد عباس مهران  - مجتمعا مع السيد / عاطف زكي محمد السيد )عضو مجلس الدارة 

المنتدب( فى تمثيل الشركة و اتخاذ كافة القرارات الخاصة بادارة الشركة والتى تندرج ضمن العمال والمهام 

التية:-  أ . تمثيل الشركة فى التعاملت مع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

الحسابات باسم الشركة بدون حد اقصى وكذلك كافة المعاملت البنكية الخرى وعلى ان يكون ذلك بتوقيع كليهما 

مجتمعين .  ب . استصدار والتوقيع على خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن بكافة انواعة 

واشكاله  لصالح الشركة بدون حد اقصى وعلى ان يكون ذلك بتوقيع كليهما مجتمعين.  ج . فى ابرام وتوقيع كافة 

العقود والصفقات التى تتعلق بنشاط الشركة بالنقد او بالجل بدون حد اقصى وكذلك التوقيع على عقود الشراء و 

عقود التسهيلت الئتمانية وكافة الوراق المتعلقة بها وعلى ان يكون ذلك بتوقيع كليهما مجتمعين .

1396 - احمد حسنى محمد محمد شرف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    91204   وتم ايداعه بتاريخ    

29-02-2016 برقم ايداع   6734 تم التأشير فى تاريخ 29-02-2016  بــ :  منح صلحيات لرئيس مجلس 

الدارة منفردا حق التخالص والتصالح والتنازل وابراء الذمة عن القضايا أمام مصلحة الشهر العقارى وامام 

المحاكم والجهات المختصة الخرى ومنها مصلحة الضرائب المصرية والهيئة القومية للتأمينات الجتماعية وله 

حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر . تمثيل الشركة امام القضاء لرئيس مجلس الدارة منفردا

1397 - رضا عبد الرحمن محمد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    14997   وتم ايداعه بتاريخ    2005-06-08 

برقم ايداع   7555 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2016  بــ :  مسئول بالشركة .  استقالة
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1398 - احمد البكرى على البلط  مدير   المقيد برقم قيد    14997   وتم ايداعه بتاريخ    08-06-2005 برقم 

ايداع   7555 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2016  بــ :  مسئول بالشركة - ويباشر المدير وظائفه لمدة خمس 

سنوات من تاريخ التعيين وله الحق منفردا في تمثيل الشركة أمام القضاء ومأموريات الشهر العقاري ووزارة القوى 

العاملة ومكاتب العمل ووزارة التأمينات الجتماعية وفروعها ومكاتبها والتوقيع على إستمارات الشتراك بها 

وإستمارات النهاء للعاملين بالشركة وله الحق في تمثيل الشركة أمام الحياء وأجهزة المدن والوزارات والهيئة 

العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية مدينة العبور والهيئة العامة للصادرات والواردات ومصلحة الدمغة والموازين 

ومصلحة الضرائب ومصلحة الموانئ والجمارك وجميع المصالح والهيئات الحكومية وغير الحكومية ووزارة 

الداخلية واداراتها المختلفة والدارة العامة للمرور وإداراتها وله الحق في إستلم السيارات وترخيصها وإبرام 

توكيلت للمحامين أو للغير للقيام بإجراءات نيابة عن الشركة كله بإسم الشركة وضمن أغراضها وقررت الجمعية 

تعيين التي أسمائهم مفوضين عن الشركة في الختصاصات التالية : 1- سليم شدياق . 2- أيمن جميل سالم عمار. 

3- إيهاب إبراهيم إسحق . 4- أيمن سيد إبراهيم أحمد . 5- مصطفى على محمد على . 6- ماجد فرج ميخائيل 

سمعان . ثانيا  : المعاملت البنكية: - يكون للسيد / سليم شدياق توقيع أول وأساسي مجتمعا مع أيا من )كتوقيع ثانى( 

السيد/ أيمن جميل سالم عمار أو السيد/ إيهاب إبراهيم إسحق أو السيد/ مصطفى على محمد على أو السيد/ أيمن سيد 

إبراهيم أحمد حق التوقيع على فتح الحسابات البنكية وغلقها والتوقيع على الشيكات وخطاب الضمان ولهم التوقيع 

على التحويلت البنكية بحد أقصى إثنى عشر مليون جنيه مصري أما التحويلت إلى شركة لزوردى للمجوهرات 

شركة مساهمة سعودية والتوقيع على نموذج 4 بدون حد أقصى. - يكون للسيد / إيهاب إبراهيم إسحق أو السيد/ 

ماجد فرج ميخائيل سمعان حق توقيع أول وأساسي مجتمعا مع حق توقيع ثانى للسيد/ مصطفى على محمد على أو 

السيد/ أيمن سيد إبراهيم أحمد على فتح الحسابات البنكية وغلقها والتوقيع على الشيكات وخطابات الضمان 

والتوقيع على التحويلت البنكية بحد أقصى إثنى عشر مليون جنيه مصري أما التحويلت إلى شركة لزوردى 

للمجوهرات شركة مساهمة سعودية والتوقيع على نموذج 4 بدون حد أقصى وتحقيقا لغرضها. - يكون للسيد / 

إيهاب إبراهيم إسحق أو السيد/ ماجد فرج ميخائيل سمعان حق توقيع أول وأساسي مجتمعا مع حق توقيع ثانى 

للسيد/ مصطفى على محمد على أو السيد/ أيمن سيد إبراهيم أحمد على التحويلت البنكية لشركة لزوردى مصر 

للمجوهرات من وإلى حساباتها بين البنوك المختلفة بجمهورية مصر العربية بالجنيه المصرى أو ما يقابلها من 

العملت الجنبية بدون حد أقصى كل ما سبق بإسم الشركة وتحقيقا لغرضها.  تكون التوقيعات على العقود كالتالي: 

التوقيع على عقود اليجار وعقود الموردين وأوامر الشراء وعقود بيع السيارات والمنقولت والصول المتداولة 

يكون للسيد/ إيهاب إبراهيم إسحق توقيع أول واساسي مجتمعا مع السيد/ مصطفى على محمد على أو السيد/ أيمن 

سيد إبراهيم أحمد.  العتمادات المستندية :يكون للسيد/ إيهاب إبراهيم إسحق مجتمعا مع السيد/ مصطفى على محمد 

على أو السيد/ أيمن سيد إبراهيم أحمد حق التوقيع على طلبات إستخراج العتمادات المستندية بإسم الشركة 

وإستخراجها وإلغائها وإستلمها على أن يكون ذلك بحد أقصى إثنى عشر مليون جنيه مصري ل غير.  بطاقات 

الئتمان: يكون للسيد/ إيهاب إبراهيم إسحق أو السيد/ ماجد فرج ميخائيل سمعان مجتمعا مع السيد/ مصطفى على 

محمد على  أو السيد/ أيمن سيد إبراهيم أحمد حق التوقيع على طلبات إستخراج بطاقات الئتمان بإسم الشركة 

وإستلمها وإلغائها على أن يكون ذلك بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه مصري للبطاقة الواحدة.  عقود اليجار 

التمويلي:- يكون للسيد/ إيهاب إبراهيم إسحق مجتمعا مع السيد/ مصطفى على محمد على أو السيد/ أيمن سيد 

إبراهيم أحمد حق التوقيع على عقود اليجار التمويلي بإسم الشركة وإلغائها على أن يكون ذلك بحد أقصى خمسة 

مليون جنيه مصري للعقد الواحد.  حق القتراض والرهن:- يكون للسيد/ إيهاب إبراهيم إسحق مجتمعا مع السيد/ 

مصطفى على محمد على أو السيد/ أيمن سيد إبراهيم أحمد حق القتراض والرهن والتوقيع على القروض أو 

مستندات القروض أو الرهن بإسم الشركة وإلغائها على أن يكون ذلك بحد أقصى مائة مليون جنيه مصري ويكون 

للسيد/ سليم شدياق مجتمعا مع السيد/ أيمن جميل سالم عمار حق القتراض والرهن والتوقيع على القروض أو 

مستندات القروض أو الرهن بإسم الشركة وإلغائها على أن يكون ذلك بحد أقصى مائتان مليون جنيه مصري .  

المدفوعات الحكومية والجمارك والتأمينات الجتماعية والضرائب ومصلحة الدمغة والموازين:  يكون للسيد/ إيهاب 

إبراهيم إسحق أو السيد/ ماجد فرج ميخائيل سمعان توقيع أول وأساسي مجتمعا مع السيد/ أيمن سيد إبراهيم أحمد 

أو السيد/ مصطفى على محمد على )كتوقيع ثان( على الشيكات لتلك الجهات الحكومية بدون حد أقصى. شراء وبيع 
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ورهن الصول الثابتة: يكون للسيد/ إيهاب إبراهيم إسحق توقيع أول واساسي مجتمعا مع السيد/ مصطفى على 

محمد على حق التوقيع على عقود شراء وبيع ورهن الصول الثابتة بحد أقصى خمسون مليون جنيه مصرى أو ما 

يقابلها من العملت الجنبية ويكون يكون للسيد/ إيهاب إبراهيم إسحق توقيع أول واساسي مجتمعا مع السيد/ أيمن 

سيد إبراهيم حق التوقيع على عقود شراء وبيع ورهن الصول الثابتة التى تزيد عن خمسون مليون جنيه وبحد 

أقصى مائة مليون جنيه مصرى أو ما يقابلها من العملت الجنبية ويكون للسيد/ إيهاب إبراهيم إسحق توقيع أول 

واساسي مجتمعا مع السيد/ أيمن جميل سالم عمار حق التوقيع على عقود شراء وبيع ورهن الصول الثابتة التى 

تزيد عن مائة مليون جنيه مصرى وبحد أقصى مائتان مليون جنيه مصرى أو ما يقابلها من العملت الجنبية

1399 - حسين على محمد العلى  مدير   المقيد برقم قيد    91311   وتم ايداعه بتاريخ    02-03-2016 برقم 

ايداع   7142 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2016  بــ :  استقاله

1400 - عبدالخالق عبدالحفيظ غنيم  مدير   المقيد برقم قيد    91311   وتم ايداعه بتاريخ    2016-03-02 

برقم ايداع   7142 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2016  بــ :  استقاله

1401 - مصطفى محمد صلح الدين عبد الغفار  مدير   المقيد برقم قيد    91311   وتم ايداعه بتاريخ    

02-03-2016 برقم ايداع   7142 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2016  بــ :  

1451 - عامر الصديق مقبل على الدولة Amer Al Sadik Mokbel Ala Al D  مدير   المقيد برقم قيد    

94480   وتم ايداعه بتاريخ    14-06-2016 برقم ايداع   19000 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2016  بــ :  

استقالة

1452 - ياسر محمد ابراهيم صقر  مدير   المقيد برقم قيد    94782   وتم ايداعه بتاريخ    23-06-2016 برقم 

ايداع   20085 تم التأشير فى تاريخ 23-06-2016  بــ :  استقالة

2923 - حسن  محمد  صلح الدين  حسن  مكاوي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    167480   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-06-2021 برقم ايداع   27080 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2021  بــ :  ممثل عن شركة 

نيووم نيو كايرو للتنمية السياحية

2924 - محمد  ابو اليزيد  امين  احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    167480   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2021 برقم ايداع   27080 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2021  بــ :  ممثل عن شركة دلمار للتنمية 

العقارية
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1366 - عادل  السعودى السنوسى علم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    89379   وتم 

ايداعه بتاريخ    04-01-2016 برقم ايداع   161 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2016  بــ :  - اعادة تشيكل 

مجلس الدارة وتعيينه لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ التاشير في السجل التجاري وتحديد اختصاصات كالتى - 

يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من 

مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع 

عن الشركة منفردين أو مجتمعين ولكل من : السيد الستاذ / عادل السعودى السنوسى علم رئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب والسيد الستاذ / تامر حازم قناوى الشرم نائب رئيس مجلس الدارة مجتمعين اومنفردين جميع 

الصلحيات لتصريف أعمال الشركة والتعامل باسمها وإجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض 

الشركة وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه التجارية وإبرام جميع العقود والمشاركات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل والتوقيع على جميع التعاقدات والبيع والشراء وإسناد العمال للغير 

والتفاوض مع الشركات المماثلة التي لها ارتباط بنفس اغراض الشركة . وايضا التوقيع على عقود الشراء 

البتدائية والنهائية للراضي والعقارات والسيارات للشركة وباسم الشركة أمام وزارة العدل - مصلحة الشهر 

العقاري والتوثيق - وأمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية التى تتطلب ذلك مجتمعين اومنفردين . وايضا 

التوقيع على كافة المعاملت المالية والبنكية وربط الودائع وحلها وفتح الحسابات واغلقها والسحب واليداع وفتح 

العتمادات المستندية وخطابات الضمان والتوقيع على الشيكات مجتمعين اومنفردين . واما التوقيع على المعاملت 

المالية والبنكية بالرهن والقتراض من البنوك والمصارف بموافقة مجلس الدارة . واما التصرف فى بيع أصول 

الشركة وأملكها فيكون بموافقة الجمعية العمومية للشركة . ولي منهما الحق في توكيل أو تفويض الغير بعد 

موافقة مجلس الدارة على الشخص المفوض في كل أو بعض ما ذكر على أن يراعي من يقوم بذلك مصلحة 

الشركة بهذا الخصوص .

1367 - ماركو ايهاب سمير رزق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    89379   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2016 برقم ايداع   161 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2016  بــ :  

1368 - تامر حازم قناوى الشرم  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    89379   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2016 برقم ايداع   161 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2016  بــ :  

1369 - كريم على فريد على الحديدى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    89379   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2016 برقم ايداع   161 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2016  بــ :  استقالة

1370 - احمد مصطفى على الفرماوى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    89379   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2016 برقم ايداع   161 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2016  بــ :  استقالة

1371 - حاتم مجدى السيد عيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    89379   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2016 برقم ايداع   161 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2016  بــ :  استقالة

1372 - مروه كامل محمد سالوسه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43076   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-2009 برقم ايداع   26545 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2016  بــ :  

1373 - عليه مصطفى محمد الطويل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43076   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-2009 برقم ايداع   26545 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2016  بــ :  استقالة .

1374 - مريم وديع عوض ا سعد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90312   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-2016 برقم ايداع   3422 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2016  بــ :  

1375 - يوحنا عبد المسيح عطيه سعد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90312   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-2016 برقم ايداع   3422 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2016  بــ :  
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1376 - ميلد المصرى عبدالمسيح عطيه سعد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    90312   

وتم ايداعه بتاريخ    02-02-2016 برقم ايداع   3422 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2016  بــ :  يملك حق 

التوقيع على معاملت الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس 

الدارة ولمجلس الدارة الحق فى ان يعين عده مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن 

الشركه مجتمعين.  وللسيد / رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب والسيد / نائب رئيس مجلس الداره مجتمعين 

حق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع 

على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن راس المال وكافه 

صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق فى التوقيع على 

عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت 

باسم الشركه ولصالحها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما 

حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه 

العقودوالمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى 

كل او بعض ما ذكر

1377 - نواف خليف عبد ا محمد العنزي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90358   وتم ايداعه بتاريخ    

03-02-2016 برقم ايداع   3568 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2016  بــ :  البقاء علي ذات الصلحيات 

الممنوحة للسيد/ نواف خليف عبدا محمد العنزي )بصفته رئيس مجلس الدارة ممثل  عن شركة المخابز الحديثة 

بيكرى( ويحمل جواز سفر رقم PO5765878  المولود في 1976/11/2 - الواردة بالسجل التجارى للشركة - 

البقاء علي ذات الصلحيات الممنوحة للسيد/ جيلبار سليم حبيقه )المدير التنفيذى للشركة( ويحمل جواز سفر رقم 

LR1655932 المولود في 1971/10/27 - الواردة بالسجل التجارى للشركة - تفويض كل  من: مجموعة )أ( 

السيد/ نواف خليف عبد ا محمد العنزي )1962/11/2( الكويت جواز سفر P05765878 - -السيد/ جيلبار 

سليم حبيقه )لبناني الجنسية( ويحمل جواز سفر رقم LR1655932 المولود في 1971/10/27 - الستاذ/ ناصر 

صلح الدين عبد العزيز مؤنس )1958/10/3( بطاقة رقم قومى 25810030100111- مجموعة )ب( الستاذ/ 

هانى سليمان عتريس )1977/7/30( بطاقة رقم قومى 27707302101432 - الستاذ/ عمرو محروس 

عبدالفتاح حسانين )1986/3/21( بطاقة رقم قومى 28603218800434 -  بواقع اثنان منهم مجتمعين احدهما 

من المجموعه )أ( والخر من المجموعه )ب( وذلك فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف وشركات التمويل من 

سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق حسابات الشركة واستصدار خطابات وشهادات الضمان وفتح 

العتمادات المستندية باسم الشركة ولحسابها والتوقيع علي كافة العقود والوراق اللزمة لذلك وفي قبض وتسوية 

كافة مستحقات الشركة وموزعي وعملء الشركة والتوقيع على عقود القروض والرهن لدي البنوك وشركات 

التمويل, على ان يكون التوقيع على عقود الرهن والقروض بعد موافقة مجلس ادارة الشركة على القرض أو 

الرهن بموجب محضر مجلس الدارة معتمد من الهيئة العامة للستثمار.

1378 - محمد احمد كامل دكرورى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    90413   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-2016 برقم ايداع   3831 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2016  بــ :  

1379 - مؤمن مصطفى احمد يوسف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    90413   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-2016 برقم ايداع   3831 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2016  بــ :  

1380 - عمرو محمود عبد العزيز محمود الجمل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    90413   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-2016 برقم ايداع   3831 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2016  بــ :  
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1381 - محمد احمد عبد الرحمن حامد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    90440   وتم 

ايداعه بتاريخ    07-02-2016 برقم ايداع   3964 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2016  بــ :  تعديل 

صلحيات التوقيع :   يمتلك السيد / محمد احمد عبد الرحمن منفردا حق التعامل باسم الشركة امام جميع الهيئات 

الحكومية وغير الحكومية وإدارة الشركة وتمثيل الشركة ويشمل ذلك حق تعيين وعزل الموظفين والتعاقد باسم 

الشركة ولصالحها وضمن أغراضها وحق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات 

وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات و الفراج عن رأس المال وحق 

القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والرهن لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية وله حق قبض ودفع المبالغ النقدية وتحويل وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية 

وجميع معاملت الشركة بالنقد وبالجل والشراء والرهن والضمان وفتح وغلق الحسابات والعتمادات المستنديه 

وخطابات الضمان والقتراض وكذلك فى التوقيع على عقود تعديل الشركة وفى تمثيل الشركة امام القضاء فى 

الصلح والقرار والبراء فى جميع الدعاوى والمحاضر والجنح وفى جميع القضايا المدنية والعمالية والتجارية 

وجميع القضايا امام القضاء العادى ومجلس الدولة بجميع درجاتهم وله حق تفويض او توكيل الغير في كل او 

بعض ما ذكر.وتمثيل الشركة امام القضاء لرئيس مجلس الدارة . وللسيد / هشام احمد عبد الرحمن حامد و السيد / 

محمد سيد محمد سلمة - رقم قومى ) 27509101701397 (  - مجتمعين الحق في التوقيع عن الشركة في 

تعاملتها مع الغير والتعاقد باسم الشركة امام الجهات الحكومية والغير حكومية ولهما مجتمعين حق السحب واليداع 

والتوقيع على الشيكات والتحويلت البنكية وفتح العتمادات المستندية وخطابات الضمان والفراج عن رأس المال 

ولهما مجتمعين الحق في التوقيع عن الشركة في تعاملتها في الضرائب والجمارك.وللسيد/ محمد سيد محمد سلمة 

والسيد / اسامة محمد عبد الحق - رقم قومى ) 28002200106154 ( مجتمعين الحق في التوقيع عن الشركة في 

تعاملتها مع الغير والتعاقد باسم الشركة امام الجهات الحكومية والغير حكومية ولهما مجتمعين حق السحب واليداع 

والتوقيع على الشيكات والتحويلت البنكية وفتح العتمادات المستندية وخطابات الضمان ولهما مجتمعين الحق في 

التوقيع عن الشركة في تعاملتها في الضرائب والجمارك.

1382 - وليد سيد محمد على شحاته  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90440   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2016 برقم ايداع   3964 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2016  بــ :  استقالة

1383 - احمد سليم غانم سليمان سعد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90440   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2016 برقم ايداع   3964 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2016  بــ :  استقالة

1384 - اسلم لملوم عبد الوهاب ميهوب  مدير   المقيد برقم قيد    90512   وتم ايداعه بتاريخ    

08-02-2016 برقم ايداع   4238 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2016  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 الحق في التعامل باسم الشركة وضمن 

أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم وكذلك الحق في تمثيل الشركة اما هيئة الستثمار وكذلك له الحق في التوقيع على عقود تأسيس الشركات 

باسم الشركة وعمل جميع الجراءات الخاصة بتأسيس الشركات والتعامل مع جميع الجهات المتعلقه بتأسيس 

الشركات كنقابة المحامين ومصلحة الضرائب والشهر العقارى والسجل التجارى وغيرها وكذلك حق التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات 

الضمان وحق الفتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة 

ولمصلحتها وضمن أغراضها وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن للصول والممتلكات 

العقارية والراضي والسيارات باسم ولصالح الشركة وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك له الحق في استخراج 

شهادات الخبره من مقار الشهر العقارى وعمل جميع المستندات والمستخرجات من الشهر العقارى بما فيها شهادات 

الخبرة وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر
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1385 - احمد حاتم عبدالعزيز السيد ابراهيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    66319   وتم ايداعه بتاريخ    

16-05-2013 برقم ايداع   11098 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2016  بــ :  - تجديد مدة مجلس الدارة

1386 - وهيب فوزى فهمى برسوم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8716   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-1997 برقم ايداع   2286 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2016  بــ :  

1387 - صفوت منير مهاود  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8716   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-1997 برقم ايداع   2286 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2016  بــ :  ممثل  عن الشركة الدولية القابضة 

للفنادق.-تجديد  مده المجلس -  كما قررت الجمعية العامة العادية بالجماع الموافقة علي إعتماد كافة توقيعات 

الشركة بالبنوك بفتح الحسابات و السحب و اليداع و التحويلت و أي إجراءات بنكية أخري بمختلف البنوك و 

ذلك علي النحو التالي :-   المجموعة )أ( :- صفوت منير مهاود – وليد مجدي محمد محمد عرفان – محمد عادل 

محمد عبدالوهاب محمد عامر.  المجموعة )ب( :- أشرف سور نسيم عازر – محمد فؤاد علي السيد جمعة – 

عماد أحمد إبراهيم أبوسليمان – يعقوب جرجس عياد مليكة.  علي أن تكون جميع التوقيعات موقعة بتوقيع أحد 

السادة المجموعة )أ( مع أحد السادة المجموعة )ب( مجتمعين.   كما قررت الجمعية العامة العادية بالجماع الموافقة 

علي تفويض كل  من الستاذ / صفوت منير مهاود و الستاذ / أشرف سور نسيم عازر و الستاذ / طارق محمد 

ياسر عبدالمنعم السيد جادا و الستاذ / وهيب فوزي فهمي برسوم و الستاذ / محمد عادل محمد عبدالوهاب محمد 

عامر و الستاذ / محمد فؤاد علي السيد جمعة في التوقيع علي عقود البيع و الشراء و عقود اليجار و الرهن و 

القتراض و كفالة و ضمان الغير لكافة أصول الشركة بما فيها من ثابت أو منقول لصالح النفس أو الغير أو لصالح 

البنوك و التوقيع علي عقود التأجير التمويلي و عقود التمويل العقاري التي تكون الشركة طرفا  فيها و ذلك أمام 

مصلحة الشهر العقاري و التوثيق و كافة المصالح الحكومية و الغير حكومية التي يستلزم التوقيع أمامها علي أن 

يكون التوقيع لي إثنين منهم مجتمعين و لهم الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

1388 - اشرف سور نسيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8716   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-1997 برقم ايداع   2286 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2016  بــ :  ممثل  عن شركة أوراسكوم 

للتنمية مصر

1389 - محمد عادل محمد عبد الوهاب محمد عامر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8716   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-12-1997 برقم ايداع   2286 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2016  بــ :  ممثل  عن شركة الجونة 

للخدمات

1390 - طارق محمد ياسر عبد المنعم السيد جاد ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8716   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-12-1997 برقم ايداع   2286 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2016  بــ :  ممثل  عن شركة الجونة 

للخدمات

1391 - هيله مامون كتخدا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90982   وتم ايداعه بتاريخ    

23-02-2016 برقم ايداع   5937 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2016  بــ :  استقالة

1392 - محمد محمود اسود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90982   وتم ايداعه بتاريخ    

23-02-2016 برقم ايداع   5937 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2016  بــ :  استقالة

1393 - محمد عبدا اسود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90982   وتم ايداعه بتاريخ    

23-02-2016 برقم ايداع   5937 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2016  بــ :  استقالة

1394 - اسلم طارق انور سيد  مدير   المقيد برقم قيد    91102   وتم ايداعه بتاريخ    25-02-2016 برقم 

ايداع   6441 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2016  بــ :  - ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محدودة.

1395 - يوسف عصام الدين فايز فؤاد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    91170   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-2016 برقم ايداع   6631 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2016  بــ :  - استقالة
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1402 - عمرو سعد زغلول عبد الغفور  مدير   المقيد برقم قيد    91311   وتم ايداعه بتاريخ    2016-03-02 

برقم ايداع   7142 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2016  بــ :  يمثل  المدير الشركة في علقتها مع الغير وله في 

هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او 

لئحته التنفذية للجمعية العامة   وللمديران السيد / مصطفى محمد صلح الدين عبد الغفار والسيد / عمرو سعد 

زغلول عبدالغفور مجتمعين أو منفردين الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكوميه و غير الحكوميه و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و الفراج عن رأس 

المال وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه ولهما الحق 

في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن لصالحها و 

لهما حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل وبيع و تسديد كافه السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و 

المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او الجل و لهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او 

بعض ماذكر.  وللمديران  السيد / مصطفى محمد صلح الدين عبد الغفار والسيد / عمرو سعد زغلول 

عبدالغفورمنفردين التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و و فتح حسابات وكافة صور التعامل 

مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع على الشيكات وذلك فى حدود مبلغ 100 الف جنيها مصريا واذا زاد عن 

ذلك فيلزم أن يكونوا مجتمعين وكل ذلك باسم الشركة وضمن و لصالحها .

1403 - طارق وحيد احمد هاشم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    91417   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-03-2016 برقم ايداع   7606 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2016  بــ :  تجديد مدة مجلس 

الدارة ثلث سنوات اخرى بنفس التشكيل وبنفس الختصاصات

1404 - بيتر مجدى بطرس كيرلس  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    91417   وتم 

ايداعه بتاريخ    07-03-2016 برقم ايداع   7606 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2016  بــ :  

1405 - عمر طارق وحيد احمد هاشم  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    91417   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2016 برقم ايداع   7606 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2016  بــ :  

1406 - مصطفى عصام الدين احمد خيرت  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    91441   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2016 برقم ايداع   7698 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2016  بــ :  تجديد مدة رئيس وأعضاء مجلس 

الدارة لمدة جديدة وتجديد الصلحيات الممنوحة

1407 - عماد على عمارة ربيع  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    91558   وتم ايداعه بتاريخ    

13-03-2016 برقم ايداع   8275 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2016  بــ :  

1408 - محمد على عمارة ربيع  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    91558   وتم ايداعه بتاريخ    

13-03-2016 برقم ايداع   8275 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2016  بــ :  غير متفرغ

1409 - على عماره ربيع  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    91558   وتم ايداعه بتاريخ    

13-03-2016 برقم ايداع   8275 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2016  بــ :  

1410 - علء على عمارة ربيع  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    91558   وتم ايداعه بتاريخ    

13-03-2016 برقم ايداع   8275 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2016  بــ :  

1411 - طارق على عمارة ربيع  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    91558   وتم ايداعه بتاريخ    

13-03-2016 برقم ايداع   8275 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2016  بــ :  تجديد تعيين مجلس الدارة لمدة 

مماثلة - اضافة الى صلحيات اعضاء مجلس الدارة مجتمعين او منفردين للشركة الحق فى كفالة الغير لدى 

البنوك

1412 - احمد دمرداش محمد علء الدين حسين بدراوى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    91583   وتم 

ايداعه بتاريخ    13-03-2016 برقم ايداع   8358 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2016  بــ :  الموافقة على 

تفويض السيد / أسامة إبراهيم على إبراهيم - رقم قومى 25810110100953 -  في التوقيع على عقود البيع 

الخاصة بكافة السيارات المملوكة للشركة أمام جميع الجهات المختصة وقبض ثمن البيع و وله الحق في التجديد 

والترخيص والتوقيع نيابة عن الشركة أمام كافة الجهات المختصة بسيارات الشركة.
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1413 - محمد  سعد  محمد  محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    92157   وتم ايداعه بتاريخ    2016-03-30 

برقم ايداع   10658 تم التأشير فى تاريخ 30-03-2016  بــ :  

1414 - محمد السيد محمد سليمان  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    88984   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2015 برقم ايداع   36832 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2016  بــ :  

1415 - محمد حسن حسن القل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    88984   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2015 برقم ايداع   36832 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2016  بــ :  ممثل عن شركة القاهرة 

للستثمار و التنمية العقارية

1416 - محمد  توفيق   مصطفى    خطاب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    88984   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2015 برقم ايداع   36832 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2016  بــ :  

1417 - ابراهيم جمعه ابراهيم اسماعيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    88984   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2015 برقم ايداع   36832 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2016  بــ :  
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2017 - محمد عبد الحليم عرفة عرفة  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    123556   وتم ايداعه بتاريخ    

30-07-2018 برقم ايداع   32437 تم التأشير فى تاريخ 30-07-2018  بــ :  غير تنفيذى - أول : الموافقة 

علي اعادة تشكيل المجلس والتجديد لهم - تمت الموافقة علي تحديد اختصاصات المجلس لتصبح :- للسيد/ محمد 

عبدالحليم عرفة عرفة رئيس مجلس الدارة غير تنفيذي– يملك حق التوقيع علي معاملت الشركة وتعهداتها كل 

شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت و التعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق في ان يعين عدة 

مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين ويمتلك كل من السيد / 

محمد محمد صلح الدين احمد الحسيني بصفته نائب رئيس مجلس الدارة والرئيس التنفيذي  او السيد / احمد علي 

محمد ابوالحمايل بصفتة عضو مجلس الدارة المنتدب  )منفردين ( أوسع السلطات والصلحيات للتعامل باسم 

الشركة والتوقيع نيابة عنها امام جميع الجيهات الحكومية والغير حكومية والبنوك والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم بما في ذلك الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية 

والغرف التجارية والسجل التجاري ومصلحة الضرائب والرقابة العامة علي الصادرات والواردات ووزارة الصحة 

والسكان وامام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والجمارك والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية ومكاتب العمل 

ومصلحة الحوال المدنية وبورصتي الوراق المالية بالقاهرة والسكندرية وشركة مصر المقاصة واليداع والقيد 

المركزي وهيئة الدواء المصرية والتوقيع علي كافة محررات عقود التعديل الخاصة بالشركة امام كافة الجهات 

الحكومية والغير حكومية وعلي كافة التعاقدات وحق دفع وسداد وقبضة كافة المبالغ المالية سواء من او الي كافة 

الشركات او الشخاص العتبارية او الفراد او الجهات الحكومية والغير حكومية ومن جميع خزائن الحكومية 

والغير حكومية والشركات وكافة الهيئات الحكومية والغير حكومية وكذلك التعامل مع جميع  البنوك والمصارف 

من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

والعتمادات المستندية والقتراض وكافة صور التعامل مع البنوك وتسوية جميع المبالغ ونقل وبيع وسداد 

الكمبيالت والشيكات والسندات الذنية  و حق كفالة الغير . باسم الشركة وضمن اغراضها وتسجيل كافة المقومات 

المادية والمعنوية والعقارات والسيارات والمركبات المملوكة للشركة بكافة أنواعها امام كافة مكاتب الشهر العقاري 

وترخيصها وتجديدها امام كافة جهات المرور المختصة والحق في بيع المركبات والسيارات والتوقيع علي العقود 

بيعها امام كافة مكاتب الشهر العقاري وادارات المرور المختصة الحق في التفويض او توكيل الغير في كل او 

بعض ما ذكر , مع مراعاه التي : )أ( يكون لي منهما الحق في الموافقة علي تسوية أي نزاع تعد الشركة طرفا 

فيه بما ل تزيد قيمته عن خمسمائة الف جنيه مصري ) 500000 جنيه مصري (.)ب(يكون لي منهما الحق في 

تعين او عزل اي عامل او موظف يتقاضى اجر سنوي من الشركة ل يجاوز ثمانمائة الف جنيه مصري 

)800000جنيه مصري (.)ت(ل يكون لي  منهما الحق في الموافقة علي ابرام أي اتفاقيه او اتخاذ اي خطوات 

بشأن إعادة هيكله الشركة او شركاتها التابعة ال بعد الحصول علي موافقه مجلس إدارة الشركة .)ث( ل يكون لي 

منهما الحق في الموافقة علي الستحواذ علي أي اسهم مملوكه للشركة في شركات اخري ال بعد الحصول علي 

موافقة مجلس إدارة الشركة .)ج( ل يكون لي منهما الحق في الموافقة علي انشاء او تصفية أي شركة تابعة 

للشركة ال بعد الحصول علي موافقه مجلس إدارة الشركة .)ح( ل يكون لي منهما الحق في الموافقة علي دخول 

الشركة في تحالف او ابرام عقد امتياز او دخولها في مشروع مشترك ال بعد الحصول علي موافقة مجلس إدارة 

الشركة.)خ( يكون لي منهما الحق في الموافقة علي القتراض والرهن بكافة انوعها لكافة أصول الشركة بما فيها 

من ثابت او منقول وذلك للنفس او الغير وامام كافة الجهات الحكومية والغير الحكومية الخاصة بذلك ولهم الحق في 

توكيل او تفويض الغير وذلك لصالح البنوك او الغير او نكبد اي شكل اخرمن اشكال تمويل الديون ) بما في ذلك, 

البيع وإعادة التأجير او الترتيبات الخاصة بالتأجير التمويلي (, او اصدار سندات بما ل يجاوز مبلغ عشرة مليون 

جنيه مصري )10000000جنية مصري (. ودون الخلل بما سبق, يملك كل من السيد / محمد محمد صلح 

الدين أحمد الحسيني بصفته نائب رئيس مجلس الدارة والرئيس التنفيذي  او السيد / احمد علي محمد أبو الحمايل 

بصفته عضو مجلس الدارة المنتدب –)منفردين(- او أي شخصين )مجتمعين( من السادة / هشام عبدا  بكر 

مبروك بصفته المدير المالي, والسيد / محمد محمد صلح الدين احمد الحسيني بصفته نائب رئيس مجلس الدارة 

والرئيس التنفيذي, والسيد / احمد علي محمد أبو الحمايل بصفته عضو مجلس الدارة المنتدب حق تمثيل والتوقيع 

ب النيابة عن الشركة في التي: )أ( الحق في الموافقة علي سحب او الفراج عن الموال في الحسابات المصرفية 
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الخاصة بالشركة؛ )ب( الحق في الموافقة علي القتراض من البنوك او تكبد أي شكل اخر من اشكال تمويل الديون 

)بما في ذلك, البيع وإعادة التأجير او الترتيبات الخاصة بالتأجير التمويلي(, او اصدار سندات بما ل يجاوز مبلغ 

عشرة مليون جنية مصري )10000000 جنية مصري (؛ )ت( الحق في الموافقة علي الستحواذ او التصرف في 

أي اصل او أصول مادية , علي أي منشأة او جزء جوهري من المنشأة بما ل يجاوز مبلغ خمسة مليون جنيه 

مصري ) 5000000 جنية مصري ( للصفقة الواحدة . كما يملك كل من السيد / محمد محمد صلح الدين احمد 

الحسيني بصفته نائب رئيس مجلس الدارة والرئيس التنفيذي  او السيد / احمد علي محمد أبو الحمايل بصفته 

عضو مجلس الدارة المنتدب -)منفردين(- او أي شخصين )مجتمعين( من السادة / هشام عبدا بكر مبروك  

بصفته المدير المالي, , والسيد / محمد محمد صلح الدين احمد الحسيني بصفته نائب رئيس مجلس الدارة 

والرئيس التنفيذي والسيد / احمد علي محمد أبو الحمايل بصفته عضو مجلس الدارة المنتدب حق التمثيل والتوقيع 

بالنيابة عن الشركه في التي: الحق في الموافقة علي ابرام او تعديل او انهاء أي عقد او اتفاقيه في حدود نطاق 

العمل والمعتاد

2018 - محمد محمد صلح الدين احمد الحسينى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    123556   وتم 

ايداعه بتاريخ    30-07-2018 برقم ايداع   32437 تم التأشير فى تاريخ 30-07-2018  بــ :  والرئيس 

التنفيذى

2019 - احمد على محمد ابو الحمايل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    123556   وتم ايداعه بتاريخ    

30-07-2018 برقم ايداع   32437 تم التأشير فى تاريخ 30-07-2018  بــ :  المنتدب

2020 - شريف صفى الدين اشرف صفى الدين سالم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    123556   وتم 

ايداعه بتاريخ    30-07-2018 برقم ايداع   32437 تم التأشير فى تاريخ 30-07-2018  بــ :  

2021 - محمد عدلى احمد محمد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    123946   وتم ايداعه بتاريخ    

08-08-2018 برقم ايداع   33967 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2018  بــ :  

2022 - اسامة مدحت ابراهيم احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    123946   وتم ايداعه بتاريخ    

08-08-2018 برقم ايداع   33967 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2018  بــ :  استقالة

2023 - عبد الرحيم محمد عبد الرحيم حجازي  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    123946   وتم 

ايداعه بتاريخ    08-08-2018 برقم ايداع   33967 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2018  بــ :  

2024 - شروق نبيل عبدالرحمن عبدالباقى

احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    123946   وتم ايداعه بتاريخ    08-08-2018 برقم ايداع   

33967 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2018  بــ :  استقالة

2025 - صلح محمود ابراهيم سالم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    123946   وتم ايداعه بتاريخ    

08-08-2018 برقم ايداع   33967 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2018  بــ :  استقالة
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1418 - حسن حسن حسن القل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    88984   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2015 برقم ايداع   36832 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2016  بــ :  ممثل عن شركة القاهرة 

للستثمار والتنمية العقارية ش.م.م - الموافقة على ان تكون صلحيات واختصاصات مجلس الدارة كالتالى يمثل 

الشركة السيد الستاذ الدكتور / حسن حسن حسن القل  بصفته رئيس مجلس الدارة في علقتها مع الغير وامام 

القضاء - يملك حق الدارة والتوقيع عن الشركة السيد الستاذالدكتور / حسن حسن حسن القل  بصفته رئيس 

مجلس الدارة ممثل عن شركة القاهرة للستثمار والتنمية العقارية منفردا  وله  أوسع الصلحيات والسلطات في 

إدارة الشركة وله تمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع على كافة عقود التأسيس 

والشهار والفسخ والتخارج والتعديل أمام الشهر العقارى والسجل التجارى والغرفة التجارية والضرائب وهيئة 

الستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتمثيل الشركة أمام 

التأمينات الجتماعية وذلك أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع على هذا العقود أمام الشهر 

العقارى وله الحق فى التعامل وتمثيل الشركة والتوقيع عنها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع 

العمال العام والخاص بكافة اشكاله وفي التعامل باسم الشركة والقيام بأعمال الدارة اليومية وتعيين وفصل 

العاملين وتحديد المكافآت لجميع الموظفين في الشركة وله الحق في اجراء المعاملت وللسادة اعضاء مجلس 

الدارة مجتمعين الحق فى التوقيع على عقود لصول الشركة والتوقيع على عقود الشراء لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات  باسم الشركة ولمصلحتها وكذا التوقيع على عقود تأسيس الشركات بكافة 

انواعها بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على ذلك ولهم الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما 

ذكر . اما فيما يخص التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبخاصة فيما يتعلق بالتوقيع على عقود القروض 

والتسهيلت الئتمانية و التوقيع على كافة  المعاملت البنكية من شيكات ومخاطبات ومراسلت بما تشمله من 

سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات البنكية  وتوقيع الشيكات والتوقيع على تحويلت البنوك وكافة صور التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف والتي تتعلق بخطة العمل المعتمدة للشركة يعتمد توقيعان  مجتمعان يكون التوقيع 

الول للسيد الدكتور / محمد السيد محمد سليمان  منفردا  ويكون التوقيع الثانى  لى من أحد السادة  اعضاء مجلس 

الدارة التى اسمائهم   السيد الستاذ / حسن حسن حسن القل ممثل عن شركة القاهرة للستثمار والتنمية العقارية )

ش.م.م( او السيد الستاذ / ابراهيم جمعة ابراهيم اسماعيل .

1419 - عمر غسان على البرازى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    92639   وتم ايداعه بتاريخ    2016-04-13 

برقم ايداع   12488 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2016  بــ :  

1420 - عاطف السيد محمود مرشد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    190584   وتم 

ايداعه بتاريخ    25-07-1978 برقم ايداع   11338 تم التأشير فى تاريخ 17-04-2016  بــ :  ممثل عن 

شركة المعادى للتنمية و التعمير - تم الموافقة على اضافة صلحية القرار بالتصالح والبراء للسيد المهندس / 

رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب بالسجل التجارى

1421 - احمد شحاته معوض  مدير فرع   المقيد برقم قيد    92768   وتم ايداعه بتاريخ    18-04-2016 برقم 

ايداع   12904 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2016  بــ :  

1422 - اسلم محى محمد السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    92768   وتم ايداعه بتاريخ    2016-04-18 

برقم ايداع   12904 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2016  بــ :  

1423 - روضه  عادل  حسنى عبدالعزيز  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    92955   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-2016 برقم ايداع   13564 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2016  بــ :  

1424 - محمد عبدالعظيم عبداللطيف الجروانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    92955   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-04-2016 برقم ايداع   13564 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2016  بــ :  

1425 - احمد عادل حسني عبدالعزيز  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    92955   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-2016 برقم ايداع   13564 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2016  بــ :  

1426 - عمرو عادل حسنى عبد العزيز  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    92955   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-2016 برقم ايداع   13564 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2016  بــ :  
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1427 - محمود محمد مصطفى كامل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    92955   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-2016 برقم ايداع   13564 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2016  بــ :  

2925 - علء الدين  ابراهيم  حلمي  جويده  محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    167480   وتم 

ايداعه بتاريخ    16-06-2021 برقم ايداع   27080 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2021  بــ :  ممثل عن 

شركة نيووم نيو كايرو للتنمية السياحية

2926 - رانية  مصطفي  دامس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    167480   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2021 برقم ايداع   27080 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2021  بــ :  ممثل عن شركة دلمار للتنمية 

العقارية

2936 - على احمد حسين فايق صبور  شريك موصى   المقيد برقم قيد    166329   وتم ايداعه بتاريخ    

23-05-2021 برقم ايداع   22539 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2021  بــ :  

2937 - احمد حسين فايق صبور  شريك موصى   المقيد برقم قيد    166329   وتم ايداعه بتاريخ    

23-05-2021 برقم ايداع   22539 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2021  بــ :  خروج

2938 - حسين احمد حسين صبور  شريك موصى   المقيد برقم قيد    166329   وتم ايداعه بتاريخ    

23-05-2021 برقم ايداع   22539 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2021  بــ :  

2939 - ماجد فوزى بهنان يسى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    168245   وتم ايداعه بتاريخ    2021-06-30 

برقم ايداع   30155 تم التأشير فى تاريخ 30-06-2021  بــ :  

2940 - احمد  فوزي فؤاد  محمود  مصفى   المقيد برقم قيد    168396   وتم ايداعه بتاريخ    2021-07-05 

برقم ايداع   30696 تم التأشير فى تاريخ 05-07-2021  بــ :  على ان يقوم المصفى بجميع العمال التى 

تقضتيها التصفية وعلى وجه الخصوص وفاء ما على الشركة من ديون وبيع مال الشركة منقول او عقارا بالمزاد 

العلنى او بتايه طريقة اخرى وتمثيل الشركة امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم

2941 - يوسف عبد المنعم محمد عزمي محمود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    168562   وتم ايداعه بتاريخ    

07-07-2021 برقم ايداع   31265 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2021  بــ :  

2942 - مسعد محمد مراد حسين  مدير   المقيد برقم قيد    168615   وتم ايداعه بتاريخ    07-07-2021 برقم 

ايداع   31490 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2021  بــ :  استقالة

2943 - رامز بيرجاك  شارل العيسى  مدير   المقيد برقم قيد    168615   وتم ايداعه بتاريخ    2021-07-07 

برقم ايداع   31490 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2021  بــ :  استقالة

2944 - سامى كلود فرنسوا روستان  مدير   المقيد برقم قيد    168615   وتم ايداعه بتاريخ    2021-07-07 

برقم ايداع   31490 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2021  بــ :  استقالة
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1428 - محمد همام صالح على  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    93069   وتم ايداعه بتاريخ    

27-04-2016 برقم ايداع   13899 تم التأشير فى تاريخ 27-04-2016  بــ :  - يملك حق التوقيع على 

معاملت الشركة رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب ولهما حق التوقيع عن الشركة منفردين امام كافة الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والرسمية والوزارات والجهزة التنفيذية التابعة للدولة وكافة الجهزة التابعة للحياء 

وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة اجهزاتها بكافة محافظات الجمهورية منفردين الحق في اجراء كافة العقود 

والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة على الخص تعيين ووقف وعزل ومستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية  والتجارية وإبرام 

جميع العقود والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وشراء جميع المواد والمهمات 

والبضائع والمنقولت والتعامل منفردين مع مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للتامينات 

الجتماعية وكافة ادارات المرور ولهما منفردين حق تفويض او توكيل الغير في بعض أو كل ماذكر . اما 

بخصوص التعامل مع البنوك فى فتح والغاء الحسابات بجميع انواعها ) حسابات جارية - اعتمادات - خطابات 

ضمان ... الخ ( يكون لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعين او منفردين وكذلك لهما الحق في شراء 

وبيع الصول الثابته بكافة انواعها والسيارات بكافة انواعها مجتمعين او منفردين والتوقيع على العقود امام الشهر 

العقارى والتوثيق ولهما مجتمعين او منفردين حق تفويض او توكيل الغير في بعض أو كل ماذكر اما بخصوص 

القتراض والرهن وتجديد عقود وتقرير حق عينى فيكون بتوقيع رئيس مجلس الدارة منفردا ولمجلس الدارة 

الحق ان يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وان يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين .

تمثل الشركة امام القضاء لرئيس مجلس الدارة فقط  .

1429 - احمد صلح الدين محمد احمد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    93069   وتم ايداعه بتاريخ    

27-04-2016 برقم ايداع   13899 تم التأشير فى تاريخ 27-04-2016  بــ :  

1430 - ولء اسامه محمد ابوالفتح ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    93069   وتم ايداعه بتاريخ    

27-04-2016 برقم ايداع   13899 تم التأشير فى تاريخ 27-04-2016  بــ :  

1431 - هيثم عبد الفتاح محمد رياض  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    93135   وتم ايداعه بتاريخ    

03-05-2016 برقم ايداع   14141 تم التأشير فى تاريخ 03-05-2016  بــ :  

1432 - هانى عبدالفتاح محمد رياض  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    93135   وتم ايداعه بتاريخ    

03-05-2016 برقم ايداع   14141 تم التأشير فى تاريخ 03-05-2016  بــ :  

1433 - خالد محمد رشاد محمد السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    93135   وتم ايداعه بتاريخ    

03-05-2016 برقم ايداع   14141 تم التأشير فى تاريخ 03-05-2016  بــ :  

1434 - هشام عبدالفتاح محمد رياض  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    93135   وتم ايداعه بتاريخ    

03-05-2016 برقم ايداع   14141 تم التأشير فى تاريخ 03-05-2016  بــ :  

1435 - اشرف محمد حامد شريف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    93135   وتم ايداعه بتاريخ    

03-05-2016 برقم ايداع   14141 تم التأشير فى تاريخ 03-05-2016  بــ :  

1436 - ايمن محمد حامدمحمد شريف  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    93135   وتم 

ايداعه بتاريخ    03-05-2016 برقم ايداع   14141 تم التأشير فى تاريخ 03-05-2016  بــ :  
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1437 - عبدالعزيز  فريد حامد المصرى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    93433   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2016 برقم ايداع   15170 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2016  بــ :  قررت الجمعية العامة غير 

العادية بالجماع الموافقة علي كفالة كل من الشركات التالية : أول  : الشركة الوطنية للصناعة والتجارة الدولية )

جرافينا( فيما يخص اللتزامات المالية الممنوحة لها من البنك العربي حتي مبلغ 30000000 جنيها  مصريا  لغير 

)فقط وقدره ثلثون مليونا  مصريا  لغير( وفيما يخص اللتزامات المالية الممنوحة لها من البنك المصري لتنمية 

الصادرات حتي مبلغ 148788000 جنيها  مصريا  لغير )فقط وقدره مائة وثمانية وأربعون مليونا  وسبعمائة 

وثمانية وثمانون ألفا  جنيها  مصري لغير( - ثانيا  : الشركة الوطنية لصناعة الدوات الصحية )جرافينا( فيما 

يخص اللتزامات المالية الممنوحة لها من البنك المصري لتنمية الصادرات حتي مبلغ 21600000 جنيها  مصريا  

لغير )فقط وقدره واحد وعشرون مليونا  وستمائة ألف جنيها  مصري لغير( - ثالثا  : شركة جرافينا للستيراد فيما 

يخص اللتزامات المالية الممنوحة لها من البنك المصري لتنمية الصادرات حتي مبلغ 10000000 جنيها  )فقط 

عشرة مليون جنيه مصري لغير( وفيما يخص اللتزامات المالية الممنوحة لها من البنك العربي حتي مبلغ 

10000000 جنيه )فقط عشرة مليون جنيه مصري لغير( وإعطاء حق التوقيع بكفالة هذه الشركات عن الشركة 

للسيد الستاذ / كريم عبدالعزيز فريد المصري العضو المنتدب والسيد / ميجل انجل مونار ساورا نائب رئيس 

مجلس الدارة )مجتمعين(

1438 - محمود سامى شكرى عبدالمقصود  مدير   المقيد برقم قيد    82385   وتم ايداعه بتاريخ    

29-04-2015 برقم ايداع   12244 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2016  بــ :  

1439 - حازم طه ادم مسعود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    93625   وتم ايداعه بتاريخ    

17-05-2016 برقم ايداع   15729 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2016  بــ :  

1440 - هانى محمد برعى جلل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    93625   وتم ايداعه بتاريخ    

17-05-2016 برقم ايداع   15729 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2016  بــ :  

1441 - هوارى عبد العظيم ابو الحسن حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    93625   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-05-2016 برقم ايداع   15729 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2016  بــ :  ممثل  شركة / النماء 

الهلية للتشييد و البناء

1442 - عصام عبدالمحسن ابوالحسن حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    93625   وتم ايداعه بتاريخ    

17-05-2016 برقم ايداع   15729 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2016  بــ :  ممثل شركة / النماء الهلية 

للتشييد و البناء

1443 - محمد عبد الصالحين علي ابو العل  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    93625   

وتم ايداعه بتاريخ    17-05-2016 برقم ايداع   15729 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2016  بــ :  استقالة

1444 - عبد المحسن ابو الحسن حسن

هريدى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    93625   وتم ايداعه بتاريخ    2016-05-17 

برقم ايداع   15729 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2016  بــ :  ممثل شركة النماء الهلية للتشييد والبناء ش.م.

ك  - واعادة تشكيل مجلس الدارة وتحديد صلحيات الدارة والتوقيع- تجديد مده مجلس الدارة - صلحيات 

الدارة والتوقيع عن الشركة /يكون حق الدارة والتوقيع لكل من رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب )منفردا ( 

أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل 

مع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات 

الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن غرضها وكذلك حق 

التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة 

ولمصلحاتها وكذلك حق التوقيع على عقود القرض و الرهن باسم الشركة ولمصلحتها و الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنىة والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل وكذلك حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .
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1445 - ياسر  حمدي عبد الحميد عبدالوهاب  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    93752   

وتم ايداعه بتاريخ    19-05-2016 برقم ايداع   16179 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2016  بــ :  بشأن 

اضافة اختصاصات السيد/ رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب :  وافقت الجمعيه العامه بالجماع على تعديل 

حق التوقيع عن الشركه و لدى البنوك على أن يكون حق التوقيع عن الشركه و لدى البنوك السيد / ياسر حمدى 

عبدالحميد عبدالوهاب سلمه ) رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب ( توقيعا منفردا و كذلك بالنسبة للتوقيع أمام 

الجهات الرسمية و الحكومية و قطاع العمال العام و القطاع الخاص و كذلك فى التوقيع امام البنوك و المصارف و 

الهيئات المالية و أى نوع من أنواع المعاملت المالية و كذلك التوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية و الرهن و 

القرض و الصرف و اليداع و السحب و التوقيع على الشيكات و الفراج على رأس المال المصدر و كذلك 

التوقيع  على التنازل و عقود البيع و الشراء للعقارات و المنقولت و الصول الثابتة و غيرها للنفس و للغير و 

كذلك فى التنازل و عقود البيع و الشراء للراضى و السيارات التى تملكها الشركة للنفس و للغير و أبرام توكيلت 

بيعها و التوقيع على عقود التأسيس  و التعديلت أمام الشهر العقارى و التوقيع على عقود الصفقات و المشارطات 

و كذلك التوقيع أمام ادارة المرور و مصلحة الضرائب بكافة انواعها و اللجان الداخلية و لجان الطعن و مصلحة 

التسجيل التجارى و الهيئة العامة للستثمار و المناطق الحرة و الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية و له حق توكيل 

أو تفويض الغير فى بعض أو كل ما ذكر .

1446 - احمد محمد  احمد الجزار  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    86973   وتم ايداعه بتاريخ    

13-10-2015 برقم ايداع   28545 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2016  بــ :  يملك حق التوقيع علي معاملت 

الشركه  وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعلملت والتعهدات من مجلس الداره ولمجلس الداره 

الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركه منفردين او مجتمعين 

- وللسيد رئيس مجلس الداره منفردا وله منفردا الحق في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح الحسابات واصدار الخطابات وشهادات 

الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه 

ولمصلحتها وضمن اغراضها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع للصول والممتلكات العقاريه 

والراضي والسيارات باسم ولصالح الشركه وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في 

كل او بعض ما ذكر - وللسيده / رانيا محمد كامل ابراهيم مشرف  عضو مجلس الداره صلحية الرهن 

والقتراض باسم الشركه ولصالحها

1447 - سهير مصطفى اسماعيل سرى  مدير   المقيد برقم قيد    94096   وتم ايداعه بتاريخ    2016-05-31 

برقم ايداع   17036 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2016  بــ :  

1448 - وائل محمد نبيل لطفى محمد كامل  مدير   المقيد برقم قيد    94096   وتم ايداعه بتاريخ    

31-05-2016 برقم ايداع   17036 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2016  بــ :  ويباشر المديران وظائفهما لمدة 

غير محدودة

1449 - عاطف صلح أبو الحسن السيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    94151   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-2016 برقم ايداع   17760 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2016  بــ :  اعادة تجديد مدة مجلس الدارة 

الحالى لمدة ثلث سنوات تبدا من 2021/6/1 بنفس التشكيل والصفات والصلحيات كما هى دون تغير

1450 - اسامة ثابت واصف بشارة  مدير فرع   المقيد برقم قيد    63759   وتم ايداعه بتاريخ    

13-06-2016 برقم ايداع   18810 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2016  بــ :  بدل من السيد / حمدى عبدالنبى 

عبدالعاطى
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1453 - خالد عبد العزيز عثمان محمد  مدير   المقيد برقم قيد    94782   وتم ايداعه بتاريخ    2016-06-23 

برقم ايداع   20085 تم التأشير فى تاريخ 23-06-2016  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة - يمثل 

المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وللسيد/ خالد عبدالعزيز عثمان 

محمد مدير الشركة )منفردا ( الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات 

واستصدار شهادات وخطابات الضمان والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك 

باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او 

تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

1454 - ايرينى طلعت صادق حنا  مدير   المقيد برقم قيد    94802   وتم ايداعه بتاريخ    26-06-2016 برقم 

ايداع   20220 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2016  بــ :  استقالة

1455 - طارق سعد شحاته عبدالملك  مدير   المقيد برقم قيد    94802   وتم ايداعه بتاريخ    2016-06-26 

برقم ايداع   20220 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2016  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة . وللمدير 

منفرد حق التعامل بأسم 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 

والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وحق الفراج عن راس المال وضمن اغراضها وكذلك له الحق في 

التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة ممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت بأسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم و لهما 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 .

1456 - مصطفى أمين حسانين داود مدكور  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    85604   وتم 

ايداعه بتاريخ    24-08-2015 برقم ايداع   23562 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2016  بــ :  تجديد مدة 

مجلس الدارة الحالى لمدة ثلث سنوات قادمة بنفس تشكيله الحالى وبذات الصلحيات المنصوص عليها بالسجل 

التجارى

3071 - ولء عبد الحميد محمد عبد الحميد

 سلم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    175476   وتم ايداعه بتاريخ    08-11-2021 برقم ايداع   

53040 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2021  بــ :  اضافة حق التوقيع على معاملت الشركة - حق التوقيع  

مجتمعين أو منفردين لــــ :-    السيد/ ولء عبدالحميد محمد عبدالحميد سلم .  -   رئيس مجلس الدارة   2 - 

السيد / ماجد عبدالرحمن مصطفى هوانه  .  -  عضو مجلس الدارة  3- السيد / حاتم عبدالعزيز محمد محرم  . -  

عضو مجلس الدارة   وذلك فى فتح الحسابات بأسم الشركة فى جميع البنوك ولهم الحق فى السحب واليداع 

والتعامل على الحسابات بجميع انواعها ولهم ايضا الحق فى  الفراج عن رأس المال المودع بالبنك .

3072 - أحمد سيد أحمد أبو زيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    175566   وتم ايداعه بتاريخ    

09-11-2021 برقم ايداع   53503 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2021  بــ :  ممثل  عن الصندوق التأمينى 

الخاص للعاملين بالبنك الزراعى المصرى

3073 - عمرو احمد مصطفي محمد  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    175566   وتم ايداعه 

بتاريخ    09-11-2021 برقم ايداع   53503 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2021  بــ :  
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3074 - ممدوح سيد عبد ا حماده  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    175566   وتم ايداعه 

بتاريخ    09-11-2021 برقم ايداع   53503 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2021  بــ :  

3075 - البنك الزراعى المصري - عضو مجلس إداره يتم تسميته لحقا  من قبل الشخصية العتبارية  عضو 

مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    175566   وتم ايداعه بتاريخ    09-11-2021 برقم ايداع   53503 تم 
التأشير فى تاريخ 09-11-2021  بــ :  يتم تسميته لحقا 

3076 - علء عبد العليم إبراهيم عبيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    175566   وتم ايداعه بتاريخ    

09-11-2021 برقم ايداع   53503 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2021  بــ :  ممثل  عن جمعية الخدمات و 

الرعاية الجتماعية للعاملين بالبنك الزراعى المصرى

3077 - أحمد عفت محمد محمد عيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    175566   وتم ايداعه بتاريخ    

09-11-2021 برقم ايداع   53503 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2021  بــ :  ممثل عن البنك الزراعي 

المصري

3078 - محمد  شعبان  سيد  محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    175566   وتم ايداعه بتاريخ    

09-11-2021 برقم ايداع   53503 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2021  بــ :  ممثل عن البنك الزراعي 

المصري

3079 - محمد عبد الرحمن  محمد حجازى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    175566   وتم ايداعه بتاريخ    

09-11-2021 برقم ايداع   53503 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2021  بــ :  من ذوي الخبره -

3080 - اكمل يوسف احمد جمال الدين الحق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    175566   وتم ايداعه 

بتاريخ    09-11-2021 برقم ايداع   53503 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2021  بــ :  المنتدب للشئون 

المالية والتجارية والدارية- ممثل  عن البنك الزراعى المصرى

3081 - خالد يحيى صابر بدر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    175566   وتم ايداعه بتاريخ    

09-11-2021 برقم ايداع   53503 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2021  بــ :  ممثل عن البنك الزراعي 

المصري

3082 - هشام عبدالعزيز عزت نجم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    175566   وتم ايداعه بتاريخ    

09-11-2021 برقم ايداع   53503 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2021  بــ :  ممثل  عن البنك الزراعى 

المصرى

Page 1162 of 1644 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

1457 - برهانتين اوزكهرمان  مدير   المقيد برقم قيد    34823   وتم ايداعه بتاريخ    28-09-2008 برقم 

ايداع   20692 تم التأشير فى تاريخ 10-07-2016  بــ :  يمثل المدير العام الشركة في علقاتها مع الغير وله 

في هذا الصدد أوسع السلطات للتعامل باسمها وإبرام والتوقيع على كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض 

الشركة وعلى الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وقبض 

ودفع كافة المبالغ, كما له الحق في إبرام عقود بيع وشراء السيارات التي تتعلق بأعمال وأغراض الشركة بالنقد أو 

بالجل, وشراء جميع المواد والمهمات اللزمة لعمال الشركة والقتراض بطريق العتماد, وللمدير العام بقرار 

كتابي موقع منه تفويض المدير التنفيذي في بيع وشراء السيارات الخاصة بأعمال الشركة في حدود وإطار ما ورد 

في هذا التفويض وترخيصها ونقل ملكيتها وبصفة عامة التعامل مع إدارة المرور وكافة الدارات والجهزة 

الحكومية وغير الحكومية وهيئة التأمينات الجتماعية في إنجاز وتصريف أمور الشركة اليومية وفقا  للسياسات 

وقواعد ولوائح الشركة- أما القروض غير المفتوح بها اعتمادات بالبنوك والمشتريات والمبادلت وبيع المحلت 

التجارية والعقارات والرهون وكذلك الشتراك في المؤسسات الخرى فل يجوز إجراؤها إل بقرار جماعي من 

الشركاء ول يكون التصرف ملزما  للشركة إل إذا وقعه المدير العام أو المدير التنفيذي مشفوعا  بالصفة التي يتعامل 

بها, وذلك فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة- وللمدير العام 

الحق في فتح الحسابات باسم الشركة لدى البنوك- أما حق السحب من البنوك فيكون مجتمعا  بين المدير التنفيذي 

للشركة والسيد/ رمضان عوض سليمان بحد أقصى 50000 دولر )خمسون ألف دولر أمريكي( أو ما يعادله 

بالجنيه المصري- أما التوقيع على الشيكات فهي من سلطة المدير التنفيذي والسيد/ رمضان عوض سليمان )

مجتمعين( حتى 50000 دولر  )خمسون ألف دولر أمريكي( أو ما يعادله بالجنيه المصري, وفيما يزيد عن 

50000 دولر )خمسون الف دولر أمريكي( فيكون السحب والتوقيع على الشيكات من المدير التنفيذي والمدير 

العام )مجتمعين( بحد أقصى 250000 دولر )مائتين وخمسون الف دولر أمريكي( أو ما يعادله بالجنيه المصري.

1458 - محمد محمود نور الدين محمد صلح الدين  مدير   المقيد برقم قيد    95434   وتم ايداعه بتاريخ    

24-07-2016 برقم ايداع   22673 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2016  بــ :  يمثل المديرون الشركة في 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة؛  ويمثل المديران – مجتمعين - الشركة أمام 

القضاء والغير,  ولهما – مجتمعين – ما يلي:  1- الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم؛  2- الحق في 

التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

والتوقيع على الشيكات وحق القتراض والرهن كل ذلك باسم الشركة ولصالحها؛   3- حق التوقيع على عقود 

الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهم 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؛  3-حق 

التوقيع على عقود تأسيس الشركات ولهم في هذا الصدد اصدار التوكيلت الخاصة بتأسيس الشركات لوكيل 

المؤسسين أمام الشهر العقاري.  ويحق لكل منهم توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

1459 - مارك دانيال أوليفر بارتر ماس  مدير   المقيد برقم قيد    95434   وتم ايداعه بتاريخ    

24-07-2016 برقم ايداع   22673 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2016  بــ :  

1460 - رضوه محمد علي بيومي الغريب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    142800   وتم ايداعه بتاريخ    

15-02-1997 برقم ايداع   1081 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2016  بــ :  

3275 - محمد هاشم محمد جوده  مصفى   المقيد برقم قيد    182782   وتم ايداعه بتاريخ    2022-03-07 

برقم ايداع   14387 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2022  بــ :  تحديد مهام المصفى على أن تكون   حصر مال 

الشركه منقول أو عقارا أو بيعه بالمزاد العلني أو بالطريقه التى يراها فى صالح الشركه  وفاء ما على الشركه من 

ديون ثم رد باقى قيمه مال الشركه المباع إن وجد إلى الشركاء بنسبه مشاركه كل شريك فى حصص الشركه بعد 

استقطاع اتعابه   تمثيل الشركه أمام القضاء وقبول الصلح والتحكيم وتمثيل الشركه أمام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية فيما يطرأ من أعمال تخص التصفيه أثناء فتره التصفيه
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3276 - هدير سيد شعبان غيضان عشماوى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    182881   وتم ايداعه بتاريخ    

09-03-2022 برقم ايداع   14876 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2022  بــ :  

3277 - فكرى اسماعيل احمد صبح  مدير فرع   المقيد برقم قيد    182881   وتم ايداعه بتاريخ    

09-03-2022 برقم ايداع   14876 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2022  بــ :  

3278 - رامى عدلى على حسين  مدير   المقيد برقم قيد    183027   وتم ايداعه بتاريخ    10-03-2022 برقم 

ايداع   15515 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2022  بــ :  

3279 - محمود ماهر محمود السراج  مدير   المقيد برقم قيد    183027   وتم ايداعه بتاريخ    2022-03-10 

برقم ايداع   15515 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2022  بــ :  أستقاله

3280 - رضا عصام حسين عبد القادر  مدير   المقيد برقم قيد    183041   وتم ايداعه بتاريخ    

13-03-2022 برقم ايداع   15540 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2022  بــ :  عزل من الشركة

3281 - هاني زكي سيد عمر  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    183053   وتم ايداعه بتاريخ    

13-03-2022 برقم ايداع   15588 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2022  بــ :  

1461 - احمد محمد على بيومى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    142800   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-02-1997 برقم ايداع   1081 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2016  بــ :  تحديد اختصاصات 

رئيس مجلس الدارة في التوقيع عن الشركة منفردا  وله أوسع السلطات في التعامل باسمها وإجراء كافة العقود 

والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى الخص تعين وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتمويل وبيع وتسديد كافة المبالغ وكافة المستندات الذنية 

والتجارية وابرام العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد والجل امام كافة الجهات 

والمصالح الحكومية وغير الحكومية والشركات والبنوك والفراد وله حق بيع كافة الصول المنقولة للشركة 

وشراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت بمفرده وكذلك ابرام جميع التسهيلت باسم الشركة وجميع 

المعاملت التي تتم مع البنوك والقروض غير المفتوح بها اعتمادات والمشتريات والماركات وبيع المحلت 

التجارية والعقارات والراضي والمنقولت والسيارات والرهون والتوقيع على حسابات الشركة لدى البنوك وله 

منفردا  حق الشراء كما يحق له منفردا  البيع والرهن والقتراض لدى البنوك ومن أي جهة وبالنسبة للتعامل مع 

البنوك فقد تم تفويضه منفردا  في الصرف واليداع وصرف شيكات وكذلك الشتراك في تأسيس الشركات الخرى 

وله الحق في القرار بالصلح والتنازل والبراء والنكار في كافة الدعاوى والقضايا التي ترفع من أو على الشركة 

وله الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر .

1462 - عاليه محمد علي بيومي الغريب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    142800   وتم ايداعه بتاريخ    

15-02-1997 برقم ايداع   1081 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2016  بــ :  

1463 - صفوه محمد علي بيومي الغريب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    142800   وتم ايداعه بتاريخ    

15-02-1997 برقم ايداع   1081 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2016  بــ :  
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1464 - كاميل كيلر ريتز  Camilla Killer Ritz  مدير   المقيد برقم قيد    29992   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2008 برقم ايداع   1849 تم التأشير فى تاريخ 31-07-2016  بــ :  فرع الشركة بمصر بدل من 

المدير السابق ومنحها كافة الصلحيات ومنحها حق تمثيل شركة ) أف أل سميدث للتشغيل والصيانة أية / أس ( 

فرع مصر وذلك في التعامل والتفاوض وتقديم العروض / التوصيات والتعاقد أمام الجهات الحكومية وغير 

الحكومية المصرية والهيئات الحكومية و / أو الدارات والشركات العامة ومصلحة الضرائب المصرية بكافة 

مأموريتها وجميع شركات القطاع الخاص العاملة في مصر وفروع الشركات الجنبية العاملة في مصر وذلك فيما 

يخص كافة المسائل والجراءات والعمليات الزمة لتحقيق أغراض شركة أف أل سميدث للتشغيل والصيانة أية / 

أس - فرع مصر ولها في ذلك السلطات الكاملة في مصر بما في ذلك على سبيل المثال ل الحصر السلطات 

والصلحيات التية : بيع الصول والتركيبات والمنقولت والمركبات المملوكة لشركة أف أل اس  توقيع كافة 

العقود الخاصة بشركة أف أل أس فرع جمهورية مصر العربية , توقيع النماذج والطلبات المقدمة للجهات 

الحكومية , توقيع العقود  مع الموردين , توقيع عقود تأجير واليجار بجميع أنواعها , التعاقدات والمعاملت 

البنكية التي تنظم المعاملت المصرفية وتشمل على سبيل المثال ل الحصر : القتراض في ضوء التسهيلت 

الئتمانية القائمة لمبالغ ل تزيد قيمتها عن أربعة وأربعون مليون جنيه مصري , توقيع عقود وإجراءات الرهن , 

الحصول على تسهيلت ائتمانية جديدة والسحب على المكشوف لمبالغ ل تزيد قيمتها عن خمسين مليون جنيه 

مصري لكل تسهيل على حدي فتح وغلق الحسابات المصرفية , جميع المعاملت المصرفية ) التجارية , الشيكات 

( , تفويض أو إلغاء تفويض من له الحق بالتوقيع بالنيابة عن الشركة إمام البنوك على إن يتم التعامل على حسابات 

الشركة بموجب توقيع مشترك لثنان من المفوضين , استصدار خطاب الضمانات , ضمانات البنكية لتسهيلت 

ائتمانية قائمة أي مستندات أخرى متعلقة بعقود القروض والمعاملت المصرفية التي قد تنشأ عن المعاملت المالية 

للفرع المصري التوقيع والموافقة علي القوائم المالية الخاصة بفرع الشركة ويحق للوكيل تفويض الغير في كل و/

أو جزء من السلطات الممنوحة له بموجب هذا التوكيل - هذا التوكيل سارى المفعول حتى 31 ديسمبر 2024

1465 - سيد حداد ابو السعود حسب النبى  مدير   المقيد برقم قيد    95646   وتم ايداعه بتاريخ    

31-07-2016 برقم ايداع   23412 تم التأشير فى تاريخ 31-07-2016  بــ :  والغاء صلحيات التوقيع 

الممنوحه له

1466 - محمد وفاء الدين حسن محمد  مدير عام   المقيد برقم قيد    95646   وتم ايداعه بتاريخ    

31-07-2016 برقم ايداع   23412 تم التأشير فى تاريخ 31-07-2016  بــ :  تنفيذى

2210 - منصور ابراهيم محمد ابراهيم حسانين  مدير   المقيد برقم قيد    134318   وتم ايداعه بتاريخ    

16-04-2019 برقم ايداع   17618 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2019  بــ :  

2211 - محمد عبدالفتاح  المتولى  عبدالفتاح  دياب  مدير   المقيد برقم قيد    134557   وتم ايداعه بتاريخ    

22-04-2019 برقم ايداع   18620 تم التأشير فى تاريخ 22-04-2019  بــ :  

2964 - محمود شعبان خالد عبد الغني هميله  مدير   المقيد برقم قيد    168784   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-2021 برقم ايداع   32034 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2021  بــ :  - ويباشر المديرون وظائفهم 

لمدة غير محددة .

2965 - عبدالرحمن عادل  ربيع محمد كويس  مدير   المقيد برقم قيد    168784   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-2021 برقم ايداع   32034 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2021  بــ :  
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2966 - محمد احمد محمد عبدالقوى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    168929   وتم ايداعه بتاريخ    

14-07-2021 برقم ايداع   32629 تم التأشير فى تاريخ 14-07-2021  بــ :  ممثلعن الشركة المصرية 

للستثمارات الطبية The Egyptian Company For Medical Investments - يكون للسيد/ محمد 

The Egyptian Company  .أحمد محمد عبد القوى ممثل  عن الشركة المصرية للستثمارات الطبية ش.م.م

For Medical Investments بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة, منفردا , كافة الصلحيات وسلطات التوقيع 

لتمثيل الشركة, بما في ذلك الصلحيات وسلطات التوقيع التالية: )1( تمثيل الشركة أمام القضاء والتصالح 

والتنازل عن القضايا والمنازعات المرفوعة من وضد الشركة. )2( تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية 

وغير الحكومية. )3( تمثيل الشركة أمام أقسام الشرطة. )4( تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للستثمار والمناطق 

الحرة بكافة إداراتها وكافة فروعها وتقديم واستلم كافة الطلبات والمستندات والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها 

والطلع على ملف الشركة لدي الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة واستخراج صور طبق الصل. )5( 

تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية بكافة إداراتها وكافة فروعها وتقديم واستلم كافة الطلبات والمستندات 

والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها والطلع على ملف الشركة لدي الهيئة العامة للرقابة المالية واستخراج صور 

طبق الصل. )6( تمثيل الشركة أمام البورصة المصرية وتقديم واستلم كافة الطلبات والمستندات والتوقيع باسم 

الشركة ونيابة عنها والطلع على ملف الشركة لدي البورصة المصرية واستخراج صور طبق الصل. ( تمثيل 

الشركة أمام شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي بكافة إداراتها وكافة فروعها وتقديم واستلم كافة 

الطلبات والمستندات والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها بما في ذلك كافة المستندات والجراءات اللزمة لقيد أسهم 

الشركة بشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي والطلع على ملف الشركة لدي شركة مصر للمقاصة 

والتسوية والحفظ المركزي واستخراج صور طبق الصل. )8( تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة على 

الصادرات والواردات بكافة إداراتها وكافة فروعها وتقديم واستلم كافة الطلبات والمستندات والتوقيع باسم الشركة 

ونيابة عنها والطلع على ملف الشركة لدي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات واستخراج صور 

طبق الصل. )9( تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بكافة إداراتها وكافة فروعها وتقديم واستلم 

كافة الطلبات والمستندات والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها والطلع على ملف الشركة لدي الهيئة العامة للتنمية 

الصناعية واستخراج صور طبق الصل. )10( تمثيل الشركة أمام مصلحة الجمارك بكافة إداراتها وفروعها وتقديم 

واستلم كافة الطلبات والمستندات والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها والطلع على ملف الشركة لدي مصلحة 

الجمارك واستخراج صور طبق الصل. )11( تمثيل الشركة أمام مصلحة الشهر العقاري بكافة مأمورياتها وتقديم 

واستلم كافة الطلبات والمستندات والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها في كافة أمور الشركة بما في ذلك على سبيل 

المثال وليس الحصر: إثبات التاريخ على عقود اليجار وإصدار التوكيلت. )12( تمثيل الشركة أمام مصلحة 

الضرائب بكافة مأمورياتها وإداراتها وفروعها وتقديم واستلم كافة الطلبات والمستندات والتوقيع باسم الشركة 

ونيابة عنها والطلع على ملف الشركة لدي مصلحة الضرائب واستخراج صور طبق الصل. )13( تمثيل 

الشركة أمام إدارة العلمات التجارية وتسجيل وتجديد علمة الشركة التجارية واختراعات ونماذج الشركة 

الصناعية والتوقيع علي كل ما يتعلق بتقديم طلبات التسجيل ومباشرة إجراءات تسجيلها وتجديدها وكافة المور 

الخرى المتعلقة بالعلمات التجارية كإجراء التعديلت والتأشير بالترخيص بالنتفاع وغيرها وفي المعارضة في 

التسجيلت التي يري فيها مساسا  بحقوق الشركة وفي تمثيل الشركة أمام لجان المعارضات, وفى إدخال أية 

تعديلت قد يراها علي علمة الشركة التجارية واختراعات ونماذج الشركة المسجلة وعلى أية أوراق أو مستندات 

قد يري تقديمها إلى الجهات المختصة وفى كل ما يلزم لتمام تسجيل الشركة أو تجديدها أو حمايتها.)14( التعامل 

والتوقيع باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية الخرى بما في ذلك المحافظات والبلديات 

وهيئة التأمينات الجتماعية, وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة, وأجهزة المدن الجديدة. )15( التعامل والتوقيع 

باسم الشركة وضمن أغراضها لستصدار وتجديد كافة أنواع التراخيص والموافقات المطلوبة. )16( حق إبرام 

والتوقيع باسم الشركة على كافة أنواع العقود والتفاقيات والمشاركات والصفقات التي تدخل ضمن غرض الشركة 

بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر: عقود الشراء وعقود اليجار والنتفاع. )17( تمثيل الشركة أمام 

الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء بكافة إداراته وكافة فروعه وتقديم واستلم كافة الطلبات والمستندات 

والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها والطلع على ملف الشركة لدي الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء 
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واستخراج صور طبق الصل. )18( التوقيع باسم الشركة وإبرام وتجديد بوالص التأمين بكافة أنواعها. )19( 

تعيين وعزل موظفي ومستخدمي ووكلء الشركة والتوقيع وإبرام عقود العمل وعقود الستشارات وعقود تقديم 

الخدمات. )20( تمثيل الشركة في كافة الصلحيات والجراءات اللزمة لتأسيس جميع أنواع الشركات أو 

الصناديق أو الفروع أو الكيانات القانونية الخرى التي تشحقق أغراض الشركة أو في زيادة رؤوس أموالها, وذلك 

أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية, بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر: الهيئة العامة للستثمار, 

المناطق الحرة, الهيئة العامة للرقابة المالية, المناطق القتصادية, البورصة المصرية, مصلحة الضرائب, مصلحة 

الشهر العقاري والتوثيق وكافة مكاتب السجل التجاري وجميع البنوك لفتح الحسابات البنكية باسم الشركات تحت 

التأسيس وإيداع مبالغ رأس المال اللزمة وتقديم واستلم الشهادات البنكية للشركات تحت التأسيس, وله في سبيل 

ذلك اتخاذ كافة الجراءات القانونية اللزمة لغراض التأسيس, على سبيل المثال ل الحصر, استلم وتقديم 

المستندات والتوقيع على عقد التأسيس والنظام الساسي وتعديلته أمام الشهر العقاري والتوقيع على عقود اليجار 

وإثبات تاريخها, واتخاذ كافة الجراءات اللزمة بخصوص العدول عن طلبات التأسيس والحصول على شهادة من 

البنك بما يفيد ذلك. )21( حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض مما ذكر وذلك في حدود الصلحيات 

الممنوحة إليه.  ثانيا : يكون لمجلس إدارة الشركة الحق في أن تعيين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم 

أيضا  حق التوقيع عن الشركة وتمثيلها منفردين أو مجتمعين.  ثالثا : يكون للسيد/ محمد أحمد محمد عبد القوى ممثل  

The Egyptian Company For Medical  .عن الشركة المصرية للستثمارات الطبية ش.م.م

Investments بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة, مجتمعا , مع أي من السيد/ كريم بدر الدين أحمد بدر ممثل  

The Arabian Company for Logistics  .عن الشركة العربية للستثمارات اللوجستية ش.م.م

Investments بصفته عضو مجلس إدارة الشركة أو السيد اللواء/ محمد مصطفى عبد الرحمن لبن ممثل  عن 

جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة بصفته عضو مجلس إدارة الشركة صلحيات التوقيع التالية: )1( 

التصرف باسم الشركة في منقولت الشركة وممتلكاتها بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر: السيارات 

والتوقيع على كافة المستندات اللزمة لتسجيل السيارات أمام كافة الهيئات والمصالح الحكومية بما في ذلك كافة 

إدارات المرور. )2( إقامة أو تعديل أي نظام تقاعدي أو مكافأة أو خطة حوافز لموظفي الشركة. )3( حق توكيل أو 

تفويض الغير في كل أو بعض مما ذكر وذلك في حدود الصلحيات الممنوحة إليهم.  رابعا : تكون صلحيات 

التوقيع في المعاملت البنكية للشركة أمام كافة البنوك داخل أو خارج جمهورية مصر العربية على النحو التالي: 

The  .1( يكون للسيد/ محمد أحمد محمد عبد القوى ممثل  عن الشركة المصرية للستثمارات الطبية ش.م.م(

Egyptian Company For Medical Investments بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة, منفردا : - فتح 

وغلق الحسابات البنكية والتوقيع على كافة المستندات المتعلقة بذلك. - التوقيع أمام كافة البنوك باليداع والتوقيع 

على كافة المستندات المتعلقة بذلك. - سداد وتحويل أجور ومكافأت وحوافز للعاملين عن طريق التحويلت البنكية 

والنترنت البنكي وفقا  لحتياجات العمل والتوقيع على كافة المستندات المتعلقة بذلك. - حق توكيل أو تفويض 

الغير في كل أو بعض مما ذكر وذلك في حدود الصلحيات الممنوحة إليه. )2( يكون للسيد/ محمد أحمد محمد عبد 

The Egyptian Company For  .القوى ممثل  عن الشركة المصرية للستثمارات الطبية ش.م.م

Medical Investments بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة, مجتمعا , مع أي من السيد/ كريم بدر الدين أحمد 

The Arabian Company for Logistics  .بدر ممثل  عن الشركة العربية للستثمارات اللوجستية ش.م.م

Investments بصفته عضو مجلس إدارة الشركة أو السيد اللواء/ محمد مصطفي عبد الرحمن لبن ممثل  عن 

جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة بصفته عضو مجلس إدارة الشركة: - التوقيع أمام كافة البنوك بالسحب 

والتحويلت والتعامل على كافة حسابات الشركة البنكية وإصدار الشيكات وتظهيرها والتوقيع على كافة المستندات 

المتعلقة بذلك. - ربط الودائع والشهادات وأذون الخزانة وغيرها من النظمة الدخارية البنكية والتوقيع على كافة 

المستندات المتعلقة بذلك. - إنشاء وإغلق جميع أنواع التسهيلت البنكية وإعادة هيكلة وجدولة جميع التسهيلت 

البنكية والتوقيع على كافة المستندات المتعلقة بذلك. - طلب القروض والضمانات البنكية والتسهيلت الئتمانية 

وإبرام التفاقيات مع البنوك والتوقيع على عقود القروض نيابة عن الشركة واتخاذ كافة الجراءات اللزمة في 

سبيل ذلك ورهن أصول الشركة وممتلكاتها كضمانات للمبالغ المستحقة لدى البنوك والتوقيع على كافة المستندات 

المتعلقة بذلك.  خامسا : تفويض مجلس إدارة الشركة في تعديل كل أو أي من صلحيات التوقيع سالفة الذكر.
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2967 - محمد مصطفى عبدالرحمن لبن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    168929   وتم ايداعه بتاريخ    

14-07-2021 برقم ايداع   32629 تم التأشير فى تاريخ 14-07-2021  بــ :  ممثل عن جهاز مشروعات 

اراضى القوات المسلحة

2968 - احمد محمد إبراهيم الغراب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    168929   وتم ايداعه بتاريخ    

14-07-2021 برقم ايداع   32629 تم التأشير فى تاريخ 14-07-2021  بــ :  ممثل عن جهاز مشروعات 

اراضى القوات المسلحة - خروج

1467 - احمد محمد محمد حسانين كرم  مدير عام   المقيد برقم قيد    95646   وتم ايداعه بتاريخ    

31-07-2016 برقم ايداع   23412 تم التأشير فى تاريخ 31-07-2016  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهما لمدة 

غير محددة - يمثل المديرون السيد / احمد محمد محمد حسانين كرم والسيد/ محمد وفاء الدين حسن محمد الشركه 

فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما 

احتفظ به صراحه عقد الشركه اوالقانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه ولهما  مجتمعين او منفردين حق التعامل 

باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافه اشكالهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء لصول الشركه 

وممتلكاتها العقارية والراضى والمنقولت ولهما الحق فى شراء وبيع السيارات وترخيصها وتجديدها ولهما الحق 

فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهما حق 

قبض ودفع المبالغ وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما 

حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر - وللسيد / احمد محمد محمد حسانين كرم منفرد فقط حق 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه 

والتجاريه وحق القتراض والرهن وكفاله الغير وقبول الكفاله من الغير والتوقيع على عقود الكفاله امام كافه 

الجهات والبنوك والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقارية والراضى والمنقولت وله الحق فى بيع 

السيارات وترخيصها وتجديدها وله الحق فى التوقيع على عقود تاسيس الشركات وشراء اسهم شركات اخرى وله 

حق تفويض او توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر - وللسيد / محمد عبد العاطى محمد عبد العاطى  – المدير 

المسئول – حق التعامل مع كافه الجهات والهيئات الحكوميه وغير الحكوميه والصناديق العامه والحكوميه 

والنقابات وكافه الوزارات وجميع المحاكم بكافه درجاتها والجهات الرقابيه وكافه الحياء والمحليات واجهزة المدن 

الجديده والتراخيص وشركات الكهرباء والمياه والغاز والدفاع المدنى وجهاز حماية المستهلك والغش التجارى 

والمصنفات والمصرية للتصالت والتموين والحى والمرور وترخيص السيارات وتجديدها والتأمينات الجتماعيه 

ومصلحه الضرائب ومأمورياتها والجمارك والهيئة العامه للرقابه على الصادارت والواردات

2064 - محمد مصطفى عبدالفتاح مصطفى  مدير عام   المقيد برقم قيد    126784   وتم ايداعه بتاريخ    

28-10-2018 برقم ايداع   45345 تم التأشير فى تاريخ 28-10-2018  بــ :  

2065 - محمد حنفى عبدالحميد صبهى  مدير مالى   المقيد برقم قيد    126784   وتم ايداعه بتاريخ    

28-10-2018 برقم ايداع   45345 تم التأشير فى تاريخ 28-10-2018  بــ :  

2069 - نبيل عبد العزيز عبد السميع يحيى رشدان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    120712   وتم 

ايداعه بتاريخ    06-05-2018 برقم ايداع   20390 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2018  بــ :  ممثل عن 

شركة سيناتور للفنادق ش.م.م بدل من السيد/ محمود سيد عبد اللطيف

2070 - عمرو عبدالصبور قابيل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    120712   وتم ايداعه بتاريخ    

06-05-2018 برقم ايداع   20390 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2018  بــ :  ممثل عن شركه الماظه للتنميه 

السياحيه ش.م.م

2071 - حامد الشيتى محمد على الشيتى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    120712   وتم ايداعه بتاريخ    

06-05-2018 برقم ايداع   20390 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2018  بــ :  ممثل عن شركة ترافكو جروب 

انترناشيونال القابضة ش.م.م
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2072 - خالد شهدى عبد الوهاب اسماعيل خلف ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    126966   وتم 

ايداعه بتاريخ    31-10-2018 برقم ايداع   46046 تم التأشير فى تاريخ 31-10-2018  بــ :  ممثل  عن 

جهاز مشروعات الخدمه الوطنية بدل  من السيد / عادل محمود محمد مرسى

2084 - ملك عياد ميخائيل منصور  مدير   المقيد برقم قيد    127432   وتم ايداعه بتاريخ    2018-11-12 

برقم ايداع   47932 تم التأشير فى تاريخ 12-11-2018  بــ :  استقالة

2085 - محمد رزق حسن ابو زيد اعطى  مدير   المقيد برقم قيد    127514   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-2018 برقم ايداع   48350 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2018  بــ :  شريك ومدير مسئول

2119 - سلوي صلح محمد ابراهيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    129607   وتم ايداعه بتاريخ    

02-01-2019 برقم ايداع   291 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2019  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة لمدة 

اخرى مماثلة واعادة تشكيل المجلس

2120 - نبيل حمدى مصطفى سروه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    129607   وتم ايداعه بتاريخ    

02-01-2019 برقم ايداع   291 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2019  بــ :  

2121 - محمد عبدا السيد على الشربينى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    129607   وتم ايداعه بتاريخ    

02-01-2019 برقم ايداع   291 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2019  بــ :  خروج - للوفاة

2122 - محمد عمر على السيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    129669   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2019 برقم ايداع   406 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2019  بــ :  الموافقة على ان تكون سلطات 

التوقيع على الشيكات امام البنوك كتوقيعان مجتمعان لكل من : المهندس / محمد عمر على السيد رئيس مجلس 

الدارة كتوقيع اول والمهندس محمد عبدا عبدالعزيز ابراهيم أغا العضو المنتدب والمهندس / محمد نبيل إبراهيم 

عبده ) أيهما ( كتوقيع ثاني

2123 - زايد سراج الدين علي زايد  مدير   المقيد برقم قيد    129702   وتم ايداعه بتاريخ    2019-01-06 

برقم ايداع   655 تم التأشير فى تاريخ 06-01-2019  بــ :  استقالة

2124 - عبد الرحيم محمد عبد الحكيم عبد العظيم  مدير   المقيد برقم قيد    129702   وتم ايداعه بتاريخ    

06-01-2019 برقم ايداع   655 تم التأشير فى تاريخ 06-01-2019  بــ :  استقالة
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1468 - محمد ابراهيم وجدي محمد عبدالغني كرار  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    95767   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-08-2016 برقم ايداع   23865 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2016  بــ :  الموافقة بالجماع 

علي تعديل سلطات التوقيع وقد فوضت الجمعية السيد / محمد ابراهيم وجدى محمد عبد الغنى كرار رئيس مجلس 

الدارة  الحق في الدارة والتعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وله منفردا  الحق فى القتراض والرهن باسم الشركة 

ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق 

فى التوقيع على عقود البيع والشراء والرهن والقتراض أمام البنوك والشهر العقاري وامام كافة الجهات المختصة  

لجزء او كل من أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والرضى والسيارات بإسم الشركة ولصالحها وتسجيل هذه 

العقود وإبرام عقود الوكالة والتوقيع على عقود البيع النهائية امام البنوك والشهر العقارى وامام كافة الجهات 

الحكومية والغير حكومية والتوقيع على عقود الكفالت والضمنات التى تخص ذلك والتوقيع على عقود المعاوضة 

والتوقيع على جميع عقود التأجير التمويلى بكافة انواعها واغراضها ومايلزم ذلك فى التوقيع امام البنوك وكافة 

الجهات المتعلقة بعقود التأجير التمويلى وله حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع للنفس او للغير وله الحق فى 

تسجيل كافة العقود  وله حق التوقيع على عقود الكفالت والضمانات  للشركات اوالغير امام البنوك والشهر 

العقارى. وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله الحق فى التوقيع امام الجهات الرسمية الحكومية وغير الحكومية 

على عقود الشراكة والتخصيص وله الحق فى تأسيس الشركات والتوقيع على عقود تأسيس الشركات وعقود 

التعديل والندماج والتقسيم والتحارج والتوقيع على عقود اليجارات وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها كما وافقت 

الجمعية بالجماع على ان يكون  لرئيس مجلس الدارة   الحق فى التنازل والتصالح امام القضاء وله فى ذلك 

توكيل الغير كما له الحق فى الغاء كافة التوكيلت على ان تبقى التفويضات والتوقيعات الممنوحة سابقا  للسيد / 

محمد ابراهيم وجدى محمد عبد الغنى كرار – رئيس مجلس الدارة فى السجل التجارى والشركة كما هى وله فى 

كل ما ذكر توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر  ,والتاشير بذلك فى السجل التجارى   كما وافقت 

الجمعية بالجماع على قيام السيد السيد / محمد ابراهيم وجدى محمد عبد الغنى كرار  رئيس مجلس الدارة 

بتفويض السيد/ مصطفى محمد حسنى شحاته - العضو المنتدب مجتمعا  مع المدير المالى  فى التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان والتحويلت 

البنكية والتوقيع على الشيكات وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها بحد اقصى 2000000 جم ) اثنين مليون 

جنيه مصرى لغير(

1469 - محمد سمير السيد محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    95767   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-2016 برقم ايداع   23865 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2016  بــ :  

1470 - جني محمد ابراهيم وجدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    95767   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-2016 برقم ايداع   23865 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2016  بــ :  استقاله

1471 - مصطفى محمد حسنى شحاته  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    95767   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-2016 برقم ايداع   23865 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2016  بــ :  

1472 - نجلء عبد الحميد جوده السحار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    95767   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-2016 برقم ايداع   23865 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2016  بــ :  

1473 - نيللى ابراهيم وجدى محمد عبدالغني كرارا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    95767   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-08-2016 برقم ايداع   23865 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2016  بــ :  

1474 - احمد احمد عبدالحميد منصور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    95788   وتم ايداعه بتاريخ    

04-08-2016 برقم ايداع   23964 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2016  بــ :  ممثل الشركة المصرية 

للمطارات
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1475 - أمجد محمد أحمد حسنين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    95788   وتم ايداعه بتاريخ    

04-08-2016 برقم ايداع   23964 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2016  بــ :  ممثل شركة التعمير والسكان 

للستثمار العقاري

1476 - محمد احمد جمال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    95788   وتم ايداعه بتاريخ    

04-08-2016 برقم ايداع   23964 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2016  بــ :  ممثل الشركة القابضة للستثمار 

والتعمير

1477 - رانيا عبدالحليم رضا عبدالعال محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    95788   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-08-2016 برقم ايداع   23964 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2016  بــ :  ممثل بنك التعمير 

والسكان

1478 - هشام محسن احمد  عضو منتدب من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    95788   وتم ايداعه بتاريخ    

04-08-2016 برقم ايداع   23964 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2016  بــ :  

1479 - احمد عطيه محمد ابو الوفا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    95788   وتم ايداعه بتاريخ    

04-08-2016 برقم ايداع   23964 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2016  بــ :  ممثل هيئة الوقاف المصرية

1480 - أشرف محمد عبد العزيز الصياد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    95788   وتم ايداعه بتاريخ    

04-08-2016 برقم ايداع   23964 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2016  بــ :  ممثل عن شركة فينبى 

استشاريون فى المال والعمال

1481 - كمال  محمد  على  هريش  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    95788   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-08-2016 برقم ايداع   23964 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2016  بــ :  

1482 - اماني محمد متولي عبد الرحمن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    95788   وتم ايداعه بتاريخ    

04-08-2016 برقم ايداع   23964 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2016  بــ :  ممثل صندوق دعم وتطوير 

الطيران المدني

1580 - احمد تيسير ابو الجدي  مدير   المقيد برقم قيد    62734   وتم ايداعه بتاريخ    18-12-2012 برقم 

ايداع   26878 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2017  بــ :  استقالة

1581 - احمد محمد مروان الحمصى  مدير   المقيد برقم قيد    62734   وتم ايداعه بتاريخ    2012-12-18 

برقم ايداع   26878 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2017  بــ :  

1582 - احمد ممدوح برنيه  مدير   المقيد برقم قيد    62734   وتم ايداعه بتاريخ    18-12-2012 برقم ايداع   

26878 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2017  بــ :  
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1483 - كمال  محمد  على  هريش  رئيس مجلس  من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    95788   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-08-2016 برقم ايداع   23964 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2016  بــ :  وتحديد اختصاصاته 

وصلحياته علي النحو التالي :- حق تمثيل الشركة أمام القضاء والشهر العقاري والصلح والقرار والنكار 

والبراء وطلب حلف اليمين الحاسمة وردها وقبولها . التوقيع على حسابات الشركة أمام البنوك مجموعة )أ( . 

التوقيع على عقود الرهن والقرض بعد موافقة مجلس الدارة. حق إبرام العقود والتفاقيات باسم ولحساب الشركة 

بعد موافقة مجلس الدارة . حق شراء العقارات والراضي والمباني باسم الشركة بعد موافقة مجلس الدارة . حق 

التوقيع علي عقود شراء الراضي والعقارات والمباني ومباشرة إجراءات توثيقها واتخاذ كافة الجراءات اللزمة 

في التعامل بشأنها امام الجهات الحكومية وغير الحكومية والشهر العقاري . حق شراء جميع الصول المنقولة 

والسيارات بعد موافقة مجلس الدارة.  حق إصدار التوكيلت للغير عن الشركة وله حق توكيل أو تفويض الغير 

في كل أو بعض ما ذكر. ثانيا : إختصاصات وصلحيات عضو مجلس الدارة المنتدب . حق التوقيع عن الشركة 

منفردا  في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات غير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم والتأمينات الجتماعية والضرائب والشهر العقاري والتوثيق والهيئة العامة 

للستثمار والمناطق الحرة والسجل التجاري والغرفة التجارية وإدارة العلمات التجارية والهيئة العامة للرقابة 

المالية وبورصة الوراق المالية ومصر للمقاصة لليداع والحفظ المركزي واستخراج وتجديد تراخيص السيارات 

واستخراج شهادات البيانات واستلم اللوحات أمام إدارات المرور المختصة والتوقيع على عقود بيع وشراء 

السيارات أمام الشهر العقاري والتوثيق والمرور وكافة الجهات المختصة وبيع المستنقذات الناتجة عن نشاط 

التأمين والتعويضات واستئجار المخازن باسم الشركة وبما يحقق مصالحها وله حق التوقيع في كل ما يخص 

الشئون المالية والدارية والتوقيع على حسابات الشركة أمام جميع البنوك والمصارف فيما يتعلق بفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان والعتمادات والسحب واليداع والتحويلت والتوقيع على 

الشيكات وفقا  للضوابط المعمول بها بالشركة , وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم وله الحق في إدارة كافة العمال اليومية للشركة , وله الحق في التوقيع على كافة السندات 

الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله 

الحق في تعيين وأنهاء خدمة الموظفين في ضوء ما ينظمه مجلس الدارة وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل 

او بعض ما ذكر.

1484 - محمد ابراهيم وجدي محمد عبدالغني كرار  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    

95808   وتم ايداعه بتاريخ    04-08-2016 برقم ايداع   24021 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2016  بــ :  

تجديد مدة مجلس الدارة الحالى كما هو لمدة ثلث سنوات اخرى كما تبقى سلطات التوقيع والختصاصات 

الممنوحة لرئيس مجلس الدارة كما هى

1485 - محمد المين اسماعيل لطفي منصور  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    87313   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-10-2015 برقم ايداع   30576 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2016  بــ :  تجديد تعيين مجلس 

الدارة واعادة تشكيلة - مع البقاء على كافة صلحيات مجلس الدارة ورئيس مجلس الدارة كما هى

1486 - تيمور شريف فؤاد ابوالخير  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    87313   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-2015 برقم ايداع   30576 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2016  بــ :  

1487 - محمد عبد الرحيم هاشم

شحاته  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    87313   وتم ايداعه بتاريخ    27-10-2015 برقم ايداع   

30576 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2016  بــ :  

1488 - محمد عاكف امين عبد المقصود المغربى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    87313   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-10-2015 برقم ايداع   30576 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2016  بــ :  استقالة

1489 - محمود موسي احمد اسماعيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    96509   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2016 برقم ايداع   26459 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2016  بــ :  

1490 - نهال اسلم عزت ذكى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    96509   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2016 برقم ايداع   26459 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2016  بــ :  
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1491 - عبير السيد مصلح جمعه عبد الغنى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    96509   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2016 برقم ايداع   26459 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2016  بــ :  

1492 - عايدة حسن حسين اسماعيل  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    96509   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-08-2016 برقم ايداع   26459 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2016  بــ :  استقالة

1493 - مروه موسي احمد اسماعيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    96509   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2016 برقم ايداع   26459 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2016  بــ :  

1579 - محمد مازن احمد برنيه  مدير   المقيد برقم قيد    62734   وتم ايداعه بتاريخ    18-12-2012 برقم 

ايداع   26878 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2017  بــ :  - للمديرين الول والثاني والثالث  مجتمعين أو 

منفردين الحق في التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم للمديرين السيد / احمد ممدوح برنيه والسيد / محمد مازن احمد 

برنيه  فقط حق التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح حسابات واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكذلك حق التوقيع علي عقود البيع والشراء والرهن لصول 

الشركة وممتلكتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق في 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم إبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل أو تفويض الغير أوبعض ماذكر.

1497 - علي ابراهيم السيد ابراهيم محمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    96509   وتم 

ايداعه بتاريخ    24-08-2016 برقم ايداع   26459 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2016  بــ :  اعطاء السيد / 

علي ابراهيم السيد ابراهيم محمد – )رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب( و السيد/ رضا محمد طة التربى ) 

عضو مجلس الدارة ( حق التوقيع مجتمعين او منفردين على الشيكات والسحب واليداع من الحساب الجارى 

للشركة لدى البنوك بدون حد اقصى وحق التوقيع مجتمعين او منفردين بالنيابة عن الشركة والحق فى التعامل بأسم 

الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب  وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم 

الشركة و ضمن اغارضها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم 

حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل . وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية  وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولة الحق القتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها 

وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن بـاسم الشركة ولصالحها ولهم حق التوقيع على عقود الشراء 

والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والارضى والسياارت باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق في 

التوقيع امام الشهر العقارى والتوثيق لجميع انواع العقود واشهارها وتسجيلها . ولهم حق التوقيع على عقود التعديل 

والشتراك فى تاسيس الشركات ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر وذلك دون المساس 

بحقوق التوقيع الخرى الواردة بالسجل التجارى وبقائها كما هى دون الجمعية و عقود التعديل

1498 - حاتم  محمد  عبد الغفار محمد  فرج  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    96509   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2016 برقم ايداع   26459 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2016  بــ :  أستقاله

1499 - محمود محمد عبدالرؤف عبدالعظيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    96509   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2016 برقم ايداع   26459 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2016  بــ :  

1500 - رضا محمد طه التربى راس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    96509   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2016 برقم ايداع   26459 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2016  بــ :  

1501 - السيد محمد المرسى الحناوى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    96509   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-08-2016 برقم ايداع   26459 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2016  بــ :  

1502 - موسى احمد اسماعيل البطل  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    96509   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-08-2016 برقم ايداع   26459 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2016  بــ :  استقالة
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1503 - حاتم  محمد  عبد الغفار محمد  فرج  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    96509   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2016 برقم ايداع   26459 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2016  بــ :  

1504 - ايهاب فلتاؤوس تاوضروس شنوده  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3967   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-1999 برقم ايداع   5568 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2016  بــ :  اصبحت صلحيات مجلس 

الدارة كالتى - يكون للسيد / إيهاب فلتاؤوس تاوضروس شنوده رئيس مجلس الدارة والسيد / فيلوباتير ايهاب 

فلتاؤوس تاوضروس عضو مجلس ادارة ) مجتمعين أو منفردين ( ولهما  فى ذلك اوسع السلطات التي من شأنها 

تحقيق اغراض الشركة والتعامل مع كافة الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومصلحة الضرائب بكافة 

مأمورياتها و هيئة التأمينات الجتماعية  والهيئات  والوزارات  والجهات التابعة لها والمؤسسات والشركات 

والفراد  وكذلك توقيع وإبرام كافة التعاقدات والمشارطات والصفقات الخاصة بالشركة والداخلة ضمن اغراضها 

وكذلك إدارة الشركة والتعامل باسمها وعلى الخص تعيين ووقف وعزل موظفي الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم ومكافأتهم , وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية ,  

وكذلك لهما ) مجتمعين أو منفردين (  حق تمثيل الشركة في جميع المعاملت البنكية امام كافة البنوك من فتح  

وغلق الحسابات الجارية واستلم دفاتر الشيكات  واصدارها  والتوقيع عليها واصدار خطابات  وشهادات الضمان 

وفتح العتمادات المستندية وكذلك تمثيل الشركة امام مكاتب التوثيق والشهر العقارى , وكذلك حق التوقيع على 

عقود البيع و الشراء لكافة الصول الثابت منها والمنقول والراضى والسيارات  المملوكة للشركة  امام كافة 

الجهات وخاصة الشهر العقارى وكل ذلك بإسم الشركة ولمصلحتها  و التوقيع على عقود القروض والرهون امام 

كافة البنوك  كل هذا باسم الشركة ولصالحها. ةكذلك فى التوقيع على عقود التاسيس للشركات بكافة انواعها وعقود 

التعديلت . كما لهما الحق فى  توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ماذكر من الصلحيات السابق ذكرها .

1505 - على سيد محمد عبد الناصر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    96592   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2016 برقم ايداع   26797 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2016  بــ :  

1541 - حسام السيد محمد السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    99736   وتم ايداعه بتاريخ    2016-12-06 

برقم ايداع   39359 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2016  بــ :  

1542 - احمد حسن خليل جمعه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    99736   وتم ايداعه بتاريخ    2016-12-06 

برقم ايداع   39359 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2016  بــ :  

1543 - احمد محمد داود محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    99736   وتم ايداعه بتاريخ    2016-12-06 

برقم ايداع   39359 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2016  بــ :  

1544 - محمود صلح سيد عبدالغنى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    99736   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2016 برقم ايداع   39359 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2016  بــ :  

1572 - عبد الناصر محمد زيدان  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    100623   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2017 برقم ايداع   370 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2017  بــ :  ممثل عن البنك الهلى المصرى

1573 - محمد السعيد السيد تمراز  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    100623   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2017 برقم ايداع   370 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2017  بــ :  ممثل عن البنك الهلى المصرى

1574 - محمد احمد على العروسي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    100623   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2017 برقم ايداع   370 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2017  بــ :  ممثل صندوق التأمين الخاص 

بالعاملين بالبنك الهلى المصرى
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1506 - عبدا  زياد  عبد ا  قاسم الحلو  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    96843   وتم 

ايداعه بتاريخ    04-09-2016 برقم ايداع   27677 تم التأشير فى تاريخ 04-09-2016  بــ :  يملك حق 

التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس 

الدارة , و لمجلس الدارة الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين و أن يخولهم أيضا حق التوقيع عن 

الشركة منفردين او مجتمعين.وللسيد / عبد ا زياد عبد ا قاسم الحلو رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب و 

السيد / محمد زياد عبد ا قاسم الحلو  نائب رئيس مجلس الدارة والسيد / عمر زياد عبد ا قاسم الحلو عضو 

مجلس الدارة ) مجتمعين أو منفردين ( حق التوقيع بالسحب والفراج عن رأسمال الشركة المودع بالبنك. , 

وتوكيل الغير فى كل أو بعض مهام الشركة و التوقيع على معاملت و التعاهدات الخاصة برئيس مجلس الدارة 

للشركة .يمثل مجلس الدارة الشركة فى علقتها مع الغير ولهم منفردين أو مجتمعين فى هذا الصدد أوسع السلطات 

للتعامل بإسمها و إجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى الخص تعيين  و وقف وعزل 

وكلء ومستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وبيع وشراء كافة 

السيارات الخاصة بالشركة وتمثيل الشركة أمام مصلحة الشهر العقارى والسجل التجارى وقطاع شركات الموال 

وكذا الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة وهيئة التأمينات الجتماعية ومصلحة الضرائب ومأمورياتها المختلفة 

والضريبة العامة على المبيعات ومصلحة الجمارك  والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وكذلك لهم 

حق التوقيع على أذون الصرف واليداع و أبرام كافة العقود والتعاملت الخاصة بالشركة ولهم أيضا الحق فى 

تمثيل الشركة فى كافة العمال الخاصة بالبنوك وفتح الحسابات والتوقيع على الشيكات الصادرة من الشركة للغير 

واليداع و السحب و كذلك له حق تسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام جميع العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو الجل ولهم شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت 

والقتراض بطريق العتمادات وكذلك لهم حق القتراض غير المفتوح بها أعتمادات بالبنوك والمشتريات 

والمبادلت وبيع المحلت التجارية والعقارات والرهون وكذلك له حق بيع وشراء أصول وممتلكات الشركة 

والتنازل للغير وقبول التنازل من الغير كل ذلك بإسم الشركة ولمصلحتها

1507 - عبد ا فاروق عباس سيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    96982   وتم ايداعه بتاريخ    

07-09-2016 برقم ايداع   28179 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2016  بــ :  اعادة تشكيل مجلس الدارة

1508 - مريم فاروق عباس سيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    96982   وتم ايداعه بتاريخ    

07-09-2016 برقم ايداع   28179 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2016  بــ :  

1509 - احمد فاروق عباس سيد احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    96982   وتم ايداعه بتاريخ    

07-09-2016 برقم ايداع   28179 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2016  بــ :  

1510 - يوليا يابلو تشنيكوفا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    97157   وتم ايداعه بتاريخ    

20-09-2016 برقم ايداع   28802 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2016  بــ :  

1511 - رامى بديع ابراهيم خليل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    97157   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-09-2016 برقم ايداع   28802 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2016  بــ :  الموافقة علي اعاده 

تشكيل مجلس الدارة لدوره جديدة

1512 - ناجى بديع ابراهيم خليل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    97157   وتم ايداعه بتاريخ    

20-09-2016 برقم ايداع   28802 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2016  بــ :  

1513 - نادر بديع ابراهيم خليل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    97157   وتم ايداعه بتاريخ    

20-09-2016 برقم ايداع   28802 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2016  بــ :  

1514 - خميس محمد خميس عابوه  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    97259   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-09-2016 برقم ايداع   29213 تم التأشير فى تاريخ 25-09-2016  بــ :  تجديد مدة مجلس 

ادارة الشركة الى مدة جديدة

1515 - محمود سامى شكرى عبدالمقصود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    97397   وتم ايداعه بتاريخ    

28-09-2016 برقم ايداع   29669 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2016  بــ :  
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1516 - وليد  عباس  موسى سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    97476   وتم ايداعه بتاريخ    

29-09-2016 برقم ايداع   29907 تم التأشير فى تاريخ 29-09-2016  بــ :  - ممثل عن جهاز مشروعات 

الخدمة الوطنية بدل من العميد /  احمد محمد عبدالحكيم

1517 - صلح حامد محمد سعد  مدير   المقيد برقم قيد    97824   وتم ايداعه بتاريخ    13-10-2016 برقم 

ايداع   31277 تم التأشير فى تاريخ 13-10-2016  بــ :  استقالة

1518 - امال  عبد الستار  احمد  مهدي  مدير   المقيد برقم قيد    97824   وتم ايداعه بتاريخ    2016-10-13 

برقم ايداع   31277 تم التأشير فى تاريخ 13-10-2016  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 لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديرالسيده / امال عبدالستار احمد  الحق في التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات و الفراج عن راس المال 

وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وله 

الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 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 الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

1520 - محمد فكيه عبد الحليم الجبالى  مدير   المقيد برقم قيد    97878   وتم ايداعه بتاريخ    2016-10-17 

برقم ايداع   31466 تم التأشير فى تاريخ 17-10-2016  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله في 

الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او 

لئحته التنفذية 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 وكذالك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق  حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع 

علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركه 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 واصدار 

شهادات الخبره وتوثيقها امام الشهر العقارى وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما  ذكر .

1521 - هديل احمد عبد القادر احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3192   وتم ايداعه بتاريخ    1999-06-10 

برقم ايداع   3072 تم التأشير فى تاريخ 23-10-2016  بــ :  

1522 - ياسمين احمد محمد زكريا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3192   وتم ايداعه بتاريخ    1999-06-10 

برقم ايداع   3072 تم التأشير فى تاريخ 23-10-2016  بــ :  الكائن فى الدور الول - 24 شارع جزيرة العرب 

- المهندسين - الجيزة - بدل من السيدة / هديل احمد عبد القادر

1523 - سالم احمد الهجرسي قنديل  مصفى   المقيد برقم قيد    98185   وتم ايداعه بتاريخ    2016-10-25 

برقم ايداع   32204 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2016  بــ :  تحديد إختصاصات المصفى للشركة فى وفاء ما 

علي الشركة من ديون وتمثيل الشركة امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم بيع مال الشركة منقول او عقارا بالمزاد 

العلني او باي طريقة اخرى مالم ينص في وثيقة تعين المصفي علي اجراء البيع بطريقة معينة

1524 - عمرو محمد السيد ابراهيم عبدالجليل  مدير   المقيد برقم قيد    98601   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-2016 برقم ايداع   34349 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2016  بــ :  
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1525 - هيدى احمد فائق عبد الفتاح ابراهيم ابراهيم مصطفى  مدير   المقيد برقم قيد    98601   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-11-2016 برقم ايداع   34349 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2016  بــ :  يمثل المديرين 

الشركة فى علقتها مع الغير ولهم  فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ 

به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وللمديرين منفردين أو مجتمعين حق التعامل 

باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج 

عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم منفردين الحق فى التوقيع على عقود الشراء 

باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل  كما لهم حق التنازل وبيع المستحضرات الطبية والتوقيع 

على ذلك امام الشهر العقارى ولهما حق توكيل أو تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر - اما فيما يخص التوقيع 

على عقود القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم 

الشركة ولصالحها فيلزم موافقة الجمعية العامة للشركة

1526 - كريم حمدى عبدا رمضان  مدير   المقيد برقم قيد    98601   وتم ايداعه بتاريخ    2016-11-06 

برقم ايداع   34349 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2016  بــ :  

1527 - إيهاب بطرس شاكر زكى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    97289   وتم ايداعه بتاريخ    2016-09-25 

برقم ايداع   29278 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2016  بــ :  

1528 - يوستينه القس مينا  عزيز ميخائيل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    97289   وتم ايداعه بتاريخ    

25-09-2016 برقم ايداع   29278 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2016  بــ :  

1529 - باسم جلل عبد ا العربانى  مدير   المقيد برقم قيد    98751   وتم ايداعه بتاريخ    2016-11-09 

برقم ايداع   34928 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2016  بــ :  - قرر الشركاء الموافقة على صلحية التوقيع 

على عقود الكفالة للسيد / باسم جلل عبدا العربانى على ان يكون التصرف باسم الشركة ولصالحها شريطة 

موافقة الجمعية على كل عقد على حدا .
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1530 - ناديجدا موتسو نيلى Nadezhda  Motsoneli  مدير   المقيد برقم قيد    99287   وتم ايداعه 

بتاريخ    23-11-2016 برقم ايداع   36834 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2016  بــ :  للفرع - مديرة لفرع 

الشركة المساهمة "أتوم ستروى إكسبورت" فى جمهورية مصر العربية بالضافة الى مدير الفرع الحالي السيد/ 

اوليغ ياكوفليف  ويحق لها )منفردة( القيام بكافة الصلحيات والسلطات اللزمة لتنظيم وإدارة ومراقبة فرع الشركة 

المساهمة "أتوم ستروى إكسبورت" فى جمهورية مصر العربية, على سبيل المثال ل الحصر, توقيع كافة 

المستندات فى كل الجهات المعنية والمنظمات داخل جمهورية مصر العربية, بما فى ذلك المستندات التى يمكن 

طلبها و/أو التي تستخدم فيما يخص أعمال فرع الشركة المساهمة "أتوم ستروى إكسبورت" فى جمهورية مصر 

العربية , للسيدة/ ناديجدا موتسونيلي )منفردة( الحق فى تمثيل مصالح الشركة "أتوم ستروى إكسبورت" وفرع 

الشركة الموجود فى جمهورية مصر العربية أمام كافة الهيئات الحكومية والمنظمات التجارية وغير التجارية في 

أراضى جمهورية مصر العربية.  2-ضمن الصلحيات التي تحددها اللئحة الخاصة بفرع الشركة المساهمة "اتوم 

ستروي اكسبورت" فى جمهورية مصر العربية ايضا  تمنح السيدة/ ناديجدا موتسونيلي مديرة فرع الشركة المساهمة 

"اتوم ستروي اكسبورت" )منفردة( الحق في القيام بكافة العمال اللزمة لتنفيذ مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية 

"الضبعة" في جمهورية مصر العربية )المشار إليه فيما يلي _ المشروع(, وكذلك الحق في القيام بالعمل المتواصل 

الخاص بفرع الشركة المساهمة "اتوم ستروي اكسبورت" على أراضي جمهورية مصر العربية.  3-في إطار تنفيذ 

مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية "الضبعة" فى جمهورية مصر العربية )المشار إليه فيما يلي _ المشروع( تمنح 

السيدة/ ناديجدا موتسونيلي )منفردة( مديرة الفرع الشركة المساهمة "اتوم ستروي اكسبورت" الصلحيات التالية:   

3.1 تمثيل مصالح الشركة المساهمة "اتوم ستروي اكسبورت" أمام السلطات الحكومية في جمهورية مصر العربية 

فيما يتعلق بتنفيذ المشروع, بما في ذلك أمام الهيئات التنفيذية الحكومية فيما يخص إشراف الدولة وذلك فيما يخص 

النشطة المعمولة بها, الجمارك, ومصلحة الضرائب والتراخيص, والشهر العقاري, والهيئات الدارة المحلية )

البلديات(, وغيرهم من المنظمات الحكومية في جمهورية مصر العربية, وأيضا أمام صناديق الدولة الخارجة عن 

الميزانية, , وله الحق أيضا  التعامل مع أي مسؤول فيما يخص التفاوض والمراسلت, وكذلك توقيع البروتوكولت 

والخطابات باسم الشركة المساهمة "اتوم ستروي اكسبورت" وفي إطار تنفيذ أنشطة فرع الشركة المساهمة "اتوم 

ستروي اكسبورت" في جمهورية مصر العربية.   3.2 ولها حق فتح وإغلق الحسابات في البنوك والمصارف 

والمؤسسات الئتمانية الخرى في جمهورية مصر العربية )المشار إليها فيما يلي ب مصر(, وإبرام وتعديل 

واستكمال العقود الخاصة بالحساب المصرفي, وتوقيع جميع الوثائق اللزمة, وتنفيذ جميع الجراءات الرسمية 

اللزمة لتنفيذ هذا المر, استلم الموال المتعلقة بالجور والمدفوعات الخرى في حدود الميزانية المعتمدة من قبل 

الشركة المساهمة "اتوم ستروي اكسبورت" )منفردة(.  3.3 التصرف في الموال المودعة في حسابات مع البنوك 

وغيرها من المؤسسات الئتمانية وهيئات الخزانة في مصر , المفتوحة لنشطة الشركة المساهمة "اتوم ستروي 

اكسبورت" , لفرع الشركة المساهمة "اتوم ستروي اكسبورت" في مصر.  3.4 إعداد وتوقيع الوثائق المالية 

اللزمة والوثائق اللزمة المتعلقة بالمحاسبة, وتقديم التقارير )بما في ذلك مستندات المحاسبة الولية(, وتقديم 

التقارير الضريبية, والحصائية وغيرها من التقارير الخرى, وتوقيعها وتقديمها إلى الهيئات المعتمدة في مصر, 

والتقارير والمعلومات اللزمة نيابة عن الشركة المساهمة ""اتوم ستروي اكسبورت".  3.5 التصديق بتوقيعك 

على وثائق الشركة المساهمة "اتوم ستروي اكسبورت", وكذلك النسخ اللزمة لتقديمها إلى الهيئات الحكومية 

والبلدية, والمنظمات, وموظفي الشركة المساهمة "اتوم ستروي اكسبورت", وموظفي فرع الشركة المساهمة "اتوم 

ستروي اكسبورت" في مصر؛ للتصديق على نسخ  أي وثائق من الشركة المساهمة "اتوم ستروي اكسبورت".    

3.6 أن يكون ممثل  في مكاتب التوثيق, ومكاتب التوثيق في مصر بشأن قضايا التنفيذية المكتملة المتعلقة بتحصيل 

المبالغ النقدية )الديون(, بما في ذلك من أجل تلبية المتطلبات التي ل جدال فيها المنصوص عليها في القانون 

المصري, وإيداع المبالغ النقدية المحصلة )ديون( في حسابات فرع الشركة المساهمة "اتوم ستروي اكسبورت" 

الذي افتتحت في مصر. التي من أجلها تشمنح الحق في تقديم وتوقيع طلبات لجنة الوامر التنفيذية. لتقديم الشهادات 

والحسابات والمحاضر وغيرها من الوثائق اللزمة, للدلء بشهادة دقة نسخ الوثائق اللزمة للجنة الوامر 

التنفيذية, وللتوقيع على الوثائق اللزمة, و لجراء تغييرات على الوامر التنفيذية, ولتلقي الوامر التنفيذية, 

ولتلقي قرارات بشأن رفض إصدار اوامر تنفيذية, لدفع رسوم الموثق بالمكتب, وتنفيذ اي اجراءات اخرى متعلقة 

Page 1178 of 1644 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

بهذا المر .   3.7 القيام بجميع الجراءات الخرى اللزمة المتعلقة بالصلحيات المذكورة أعله, مع الحق في 

تقديم واستلم أي مستندات ضرورية لتنفيذ التعليمات المحددة في هذا التوكيل الرسمي, والتوقيع عليها, وكذلك 

تنفيذ جميع الجراءات الخرى اللزمة.  4. كما يحق للمديرة الفرع السيدة/ ناديجدا موتسونيلي )منفردة( التعامل 

مع البنوك ومؤسسات الئتمان الخرى, بما في ذلك, على سبيل المثال ل الحصر, تنفيذ إجراءات الفتح والغلق 

للحسابات المصرفية والحسابات الخرى, والدفع, والتحويل, واليداع, والسحب, وأي تصرف آخر في الموال, 

بما في ذلك استلم كشوفات/ كشوف الحسابات
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1531 - ايلينا ليبيد يفا  مدير   المقيد برقم قيد    99287   وتم ايداعه بتاريخ    23-11-2016 برقم ايداع   

36834 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2016  بــ :  للفرع - مديرة لفرع الشركة المساهمة " أتوم ستروى 

إكسبورت " فى جمهورية مصر العربية  بالضافة الى مدير الفرع الحالي السيد / اوليغ ياكوفليف, ويحق للسيدة/ 

ايلينا ليبيديفا ) منفردة( القيام بكافة الصلحيات والسلطات اللزمة لتنظيم وإدارة ومراقبة فرع الشركة المساهمة "

أتوم ستروى إكسبورت" فى جمهورية مصر العربية, على سبيل المثال ل الحصر, توقيع كافة المستندات فى كل 

الجهات المعنية والمنظمات داخل جمهورية مصر العربية, بما فى ذلك المستندات التى يمكن طلبها و/أو التي 

تستخدم فيما يخص أعمال فرع الشركة المساهمة "أتوم ستروى إكسبورت" فى جمهورية مصر العربية ولدى 

مديرة  الفرع السيدة/ ايلينا ليبيديفا )منفردة( الحق فى تمثيل مصالح فرع الشركة الموجود فى جمهورية مصر 

العربية أمام كافة الهيئات الحكومية والمنظمات التجارية وغير التجارية في أراضى جمهورية مصر العربية.2-

ضمن الصلحيات التي تحددها اللئحة الخاصة بفرع الشركة المساهمة "اتوم ستروي اكسبورت" فى جمهورية 

مصر العربية ايضا  تمنح السيدة/ ايلينا ليبيديفا مديرة الفرع الشركة المساهمة "اتوم ستروي اكسبورت" )منفردة( 

الحق في القيام بكافة العمال اللزمة لتنفيذ مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية "الضبعة" في جمهورية مصر 

العربية )المشار إليه فيما يلي _ المشروع(, وكذلك الحق في القيام بالعمل المتواصل الخاص بفرع الشركة 

المساهمة "اتوم ستروي اكسبورت" على أراضي جمهورية مصر العربية.3-في إطار تنفيذ مشروع إنشاء محطة 

الطاقة النووية "الضبعة" فى جمهورية مصر العربية )المشار إليه فيما يلي _ المشروع( تمنح السيدة/ ايلينا ليبيديفا 

)منفردة( مديرة الفرع الشركة المساهمة "اتوم ستروي اكسبورت" الصلحيات التالية: 3.1 تمثيل مصالح الشركة 

المساهمة "اتوم ستروي اكسبورت" أمام السلطات الحكومية في جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بتنفيذ 

المشروع, بما في ذلك أمام الهيئات التنفيذية الحكومية فيما يخص إشراف الدولة وذلك فيما يخص النشطة المعمولة 

بها, الجمارك, ومصلحة الضرائب والتراخيص, والشهر العقاري, والهيئات الدارة المحلية )البلديات(, وغيرهم 

من المنظمات الحكومية في جمهورية مصر العربية, وأيضا أمام صناديق الدولة الخارجة عن الميزانية, , ولها 

الحق أيضا  التعامل مع أي مسؤول فيما يخص التفاوض والمراسلت, وكذلك توقيع البروتوكولت والخطابات 

باسم الشركة المساهمة "اتوم ستروي اكسبورت" وفي إطار تنفيذ أنشطة فرع الشركة المساهمة "اتوم ستروي 

اكسبورت" في جمهورية مصر العربية. 3.2 القيام بكافة الصفقات والتعاملت باسم الشركة المساهمة "اتوم 

ستروي اكسبورت" ووفق ا لما هو منصوص عليه في التشريعات الحالية, وكذلك فيما يخص التعاملت مع غير 

مواطني روسيا التحادية, والتوقيع على العقود والتفاقيات والتفاقيات التكميلية والتفاقيات السرية, مخول أيضا  

بالتوقيع وإرسال واستلم الموافقات والعروض, إعلن رفضه لتنفيذ العقود والمعاملت الخرى, التوقيع على 

بروتوكولت مفاوضات ما قبل التعاقد, والوثائق الخرى المتعلقة بالصلحيات المذكورة أعله, وكذلك تنفيذ جميع 

الجراءات اللزمة على أراضي روسيا التحادية وخارج حدودها. 3.3 ولها حق فتح وإغلق الحسابات في 

البنوك والمصارف والمؤسسات الئتمانية الخرى في جمهورية مصر العربية )المشار إليها فيما يلي ب مصر(, 

وإبرام وتعديل واستكمال العقود الخاصة بالحساب المصرفي, وتوقيع جميع الوثائق اللزمة, وتنفيذ جميع 

الجراءات الرسمية اللزمة لتنفيذ هذا المر, استلم الموال المتعلقة بالجور والمدفوعات الخرى في حدود 

الميزانية المعتمدة من قبل الشركة المساهمة "اتوم ستروي اكسبورت" )منفردة(.  3.4 التصرف في الموال 

المودعة في حسابات مع البنوك وغيرها من المؤسسات الئتمانية  وهيئات الخزانة  في مصر , المفتوحة لنشطة 

الشركة المساهمة "اتوم ستروي اكسبورت" , لفرع الشركة المساهمة "اتوم ستروي اكسبورت" في مصر.3.5 

التصديق بتوقيعك على وثائق الشركة المساهمة "اتوم ستروي اكسبورت", وكذلك النسخ اللزمة لتقديمها إلى 

الهيئات الحكومية والبلدية, والمنظمات, وموظفي الشركة المساهمة "اتوم ستروي اكسبورت", وموظفي فرع 

الشركة المساهمة "اتوم ستروي اكسبورت" في مصر؛ للتصديق على نسخ  أي وثائق من الشركة المساهمة "اتوم 

ستروي اكسبورت". 3.6 التعامل مع مكاتب الشهر العقارى, ومكاتب التوثيق في مصر بشأن قضايا التنفيذية 

المكتملة المتعلقة بتحصيل المبالغ النقدية )الديون(, بما في ذلك من أجل تلبية المتطلبات التي ل جدال فيها 

المنصوص عليها في القانون المصري, وإيداع المبالغ النقدية المحصلة )ديون( في حسابات فرع الشركة المساهمة 

"اتوم ستروي اكسبورت" الذي افتتحت في مصر. التي من أجلها يشمنح الحق في تقديم وتوقيع طلبات لجنة الوامر 

التنفيذية. لتقديم الشهادات والحسابات والمحاضر وغيرها من الوثائق اللزمة, للدلء بشهادة دقة نسخ الوثائق 
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اللزمة للجنة الوامر التنفيذية, وللتوقيع على الوثائق اللزمة, و لجراء تغييرات على الوامر التنفيذية, ولتلقي 

الوامر التنفيذية, ولتلقي قرارات بشأن رفض إصدار اوامر تنفيذية, لدفع رسوم الموثق بالمكتب, وتنفيذ اي 

اجراءات اخرى متعلقة بهذا المر . 3.7 التوقيع )بما في ذلك عن طريق التوقيع اللكتروني( على طلبات الشركة 

المساهمة "اتوم ستروي اكسبورت" للمشاركة في الجراءات والمستندات التنافسية المدرجة في الطلبات المحددة, 

ووثائق المشاركة في المناقصة, التوقيع بشكل مبدأي عروض مناقصات لشركة مساهمة "اتوم ستروي اكسبورت" 

والوثائق والمعلومات التجارية والفنية والتأهيلية ذات الصلة وغيرها من المعلومات الواردة فيها, والتصديق على 

نسخ عروض مناقصات للشركة المساهمة ""اتوم ستروي اكسبورت" وتسليم عروض مناقصات لشركة مساهمة "

اتوم ستروي اكسبورت". 3.8 تمثيل مصالح الشركة المساهمة "اتوم ستروي اكسبورت"  في أي إجراءات شراء 

)المشتريات العامة للتحاد الروسي ومصر , والمناقصات التعاقدية (: بما في ذلك المناقصات والمزايدات, 

ومزادات الصرف, وطلبات عروض السعار, وطلبات العروض )مقترحات السعار(, والمفاوضات التنافسية, 

والتخفيضات, وإجراءات الشراء غير التنافسية, وإجراءات الشراء أحادية المصدر وأنواع أخرى من المشتريات )

المشتريات العامة, والمناقصات التعاقدية(, مع جميع الحقوق المنصوص عليها في القانون للمشاركة في إجراءات 

الشراء, بما في ذلك الحق في للمشاركة نيابة عن الشركة المساهمة "اتوم ستروي اكسبورت" في جميع أشكال 

وأساليب إجراءات الشراء )المشتريات العامة من روسيا التحادية ومصر, والعطاءات التعاقدية, والمناقصات(, 

مع الحق في التوقيع وتقديم جميع الوثائق اللزمة للمشاركة في إجراءات الشراء المذكورة أعله )العطاءات 

التعاقدية والمناقصات(, بما في ذلك التوقيع على طلبات المشاركة في إجراءات الشراء والوثائق المدرجة في 

طلبات المشاركة في إجراءات الشراء المذكورة أعله )بما في ذلك استخدام التوقيع اللكتروني(, التوقيع على 

المستندات الخرى وتقديمها واستلمها سواء )رسائل, طلبات, ردود على طلبات, مستندات إضافية, تقارير, 

شهادات, إلخ( تتعلق بمشاركة الشركة المساهمة "اتوم ستروي اكسبورت" في إجراءات الشراء )المشتريات العامة, 

العطاءات, المناقصات(؛ المشاركة في المفاوضات السابقة للعقد مع الحق في توقيع البروتوكولت وجميع الوثائق 

الضرورية الخرى التي تم وضعها في سياق المفاوضات السابقة للعقد ونتائجها؛  3.9 القيام بجميع الجراءات 

الخرى اللزمة المتعلقة بالصلحيات المذكورة أعله, مع الحق في تقديم واستلم أي مستندات ضرورية لتنفيذ 

التعليمات المحددة في هذا التوكيل الرسمي, والتوقيع عليها, وكذلك تنفيذ جميع الجراءات الخرى اللزمة.4. كما 

يحق لمديرة الفرع السيدة/ ايلينا ليبيديفا )منفردة( التعامل مع البنوك ومؤسسات الئتمان الخرى, بما في ذلك, على 

سبيل المثال ل الحصر, تنفيذ إجراءات الفتح والغلق للحسابات المصرفية والحسابات الخرى, والدفع, 

والتحويل, واليداع, والسحب, وأي تصرف آخر في الموال, بما في ذلك استلم كشوفات/ كشوف الحسابات.
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1532 - احمد عطية عبدالفتاح  احمد العتيق  مدير   المقيد برقم قيد    99287   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2016 برقم ايداع   36834 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2016  بــ :  للفرع - مدير لفرع الشركة 

بالضافة الى مدير الفرع الحالي السيد/ اوليغ ياكوفليف, ويحق لكل من السيد/ احمد عطية عبد الفتاح احمد العتيق 

منفردا القيام بكافة الصلحيات والسلطات اللزمة لتنظيم وإدارة ومراقبة فرع الشركة المساهمة "أتوم ستروى 

إكسبورت" فى جمهورية مصر العربية, على سبيل المثال ل الحصر, توقيع كافة المستندات فى كل الجهات 

المعنية والمنظمات داخل جمهورية مصر العربية, بما فى ذلك المستندات التى يمكن طلبها و/أو التي تستخدم فيما 

يخص أعمال فرع الشركة المساهمة "أتوم ستروى إكسبورت" فى جمهورية مصر العربية .  ولدى مدير الفرع 

السيد/ احمد عطية عبد الفتاح احمد العتيق )منفردا ( الحق فى تمثيل مصالح فرع الشركة الموجود فى جمهورية 

مصر العربية أمام كافة الهيئات الحكومية والمنظمات التجارية وغير التجارية في أراضي جمهورية مصر العربية 

.2- ضمن الصلحيات التي تحددها اللئحة الخاصة بفرع الشركة المساهمة "اتوم ستروي اكسبورت" فى 

جمهورية مصر العربية ايضا  يشمنح السيد/ احمد عطية عبد الفتاح احمد العتيق )منفردا( فرع الشركة المساهمة "

اتوم ستروي اكسبورت" الحق في القيام بكافة العمال اللزمة لتنفيذ مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية "الضبعة" 

في جمهورية مصر العربية )المشار إليه فيما يلي _ المشروع( )منفردا (, وكذلك الحق في القيام بالعمل المتواصل 

الخاص بفرع الشركة المساهمة "اتوم ستروي اكسبورت" على أراضي جمهورية مصر العربية )منفردين(.   3-

في إطار تنفيذ مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية "الضبعة" في جمهورية مصر العربية )المشار إليه فيما يلي _ 

المشروع( يشمنح السيد/ احمد عطية عبد الفتاح احمد )منفردا ( مدير فرع الشركة المساهمة "اتوم ستروي اكسبورت" 

الصلحيات التالية: 3.1 تمثيل مصالح الشركة المساهمة "اتوم ستروي اكسبورت" أمام السلطات الحكومية في 

جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بتنفيذ المشروع, بما في ذلك أمام الهيئات التنفيذية الحكومية فيما يخص إشراف 

الدولة وذلك فيما يخص النشطة المعمولة بها, الجمارك, ومصلحة الضرائب والتراخيص, والشهر العقاري, 

والهيئات الدارة المحلية )البلديات(, وغيرهم من المنظمات الحكومية في جمهورية مصر العربية, وأيضا أمام 

صناديق الدولة الخارجة عن الميزانية, والمنظمات التجارية وغير التجارية الجنبية والروسية, وله الحق أيضا  

التعامل مع أي مسؤول فيما يخص التفاوض والمراسلت, وكذلك توقيع البروتوكولت والخطابات باسم الشركة 

المساهمة "اتوم ستروي اكسبورت" وفي إطار تنفيذ أنشطة فرع الشركة المساهمة "اتوم ستروي اكسبورت" في 

جمهورية مصر العربية . 3.2 القيام بكافة الصفقات والتعاملت باسم الشركة المساهمة "اتوم ستروي اكسبورت" 

ووفق ا لما هو منصوص عليه في التشريعات الحالية, وكذلك فيما يخص التعاملت مع غير مواطني روسيا 

التحادية, والتوقيع على العقود والتفاقيات والتفاقيات التكميلية والتفاقيات السرية, مخول أيضا  بالتوقيع وإرسال 

واستلم الموافقات والعروض, إعلن رفضه لتنفيذ العقود والمعاملت الخرى, التوقيع على بروتوكولت 

مفاوضات ما قبل التعاقد, والوثائق الخرى المتعلقة بالصلحيات المذكورة أعله, وكذلك تنفيذ جميع الجراءات 

اللزمة على أراضي روسيا التحادية وخارج حدودها. 3.3 التوقيع نيابة عن الشركة المساهمة ""اتوم ستروي 

اكسبورت"  المستندات المتعلقة بتنفيذ التفاقيات )العقود(, بما في ذلك, على سبيل المثال ل الحصر: أي شهادات, 

شهادات بتكلفة العمل المنجز, اتفاقيات / إخطارات بشأن المقاصاة في الحقوق والتنازل عن حقوق المطالبة, 

شهادات تسوية الحسابات المتبادلة, شهادات تنفيذ الشراف على التثبيت, والشراف على التكليف, وطلبات الدفع, 

والمستندات المصرفية )أمر الدفع, وطلب الدفع, وخطاب العتماد, وأمر التحصيل, والشيك( , شهادات تحقيق 

الحداث الرئيسية, وثائق الشحن, الوثائق الفنية )برامج العمل, جداول العمل, برامج الختبار, التقارير المرحلية(, 

شهادات التكليف بالصول الثابتة, الصول غير الملموسة, البرمجيات, أعمال شطب الصول الثابتة , والصول 

غير الملموسة, قوائم الجرد, البرامج, أعمال التثبيت والتخلص من المكونات وقطع الغيار وشهادات تحديث 

الصول الثابتة وأعمال شطب نفقات الضيافة والفواتير الولية )الفواتير( والمستندات الخرى المطلوبة للوفاء 

بالتزامات الشركة المساهمة "اتوم ستروي اكسبورت"؛ بالضافة إلى الفواتير وشهادات العمال المنجزة / 

الخدمات المقدمة والمستندات النقدية ؛ فواتير الدفع الصادرة عن الشركة المساهمة "اتوم ستروي اكسبورت", 

وشهادات القبول لنقل الملكية, ووثائق التحويل الشاملة, وسندات الشحن )TORG-12( لشراء السلع والمواد, 

وسندات الشحن)TORG-12( لنقل البضائع والمواد والمستندات الخرى ضروري لتوريد المعدات وأداء العمل 

وتقديم الخدمات والمحاسبة وإعداد التقارير الضريبية, وجميع أنواع مستندات المحاسبة الولية . 3.4. التوقيع 
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نيابة عن الشركة المساهمة "اتوم ستروي اكسبورت" على الوثائق التالية المتعلقة بالوفاء بالتزامات الشركة 

المساهمة "اتوم ستروي اكسبورت" بموجب عقد تصميم وتوريد وبناء محطة الطاقة النووية بالضبعة, مصر 

)EPC-Contract( بتاريخ 31 ديسمبر 2016 بين هيئة محطات الطاقة النووية في جمهورية مصر العربية 

)Nuclear Power Plants Authority, العميل( والشركة المساهمة ""اتوم ستروي اكسبورت" )المقاول( )

المشار إليها فيما يلي باسم عقد EPC( )ويرد أسماؤهم بموجب عقد EPC(: شهادات القبول, بما في ذلك شهادات 

قبول أعمال البناء / التثبيت, وشهادات أداء أعمال البناء والتركيب, وشهادات قبول المعدات لبناء المشروع )

المشار إليها فيما يلي باسم المعدات( أو شهادة أداء العمل الخرى المحددة في عقد EPC, وإشعارات التسليم, 

وشهادات المتثال, شهادات قبول المعدات في مرحلة وسيطة من التصنيع, تقارير اختبار المعدات , شهادات 

التفتيش عند التصدير من المصنع, شهادات التفتيش عند قبول المعدات في موقع البناء, سندات الشحن الجوي, 

بوالص الشحن, بوالص الشحن للسكك الحديدية, شهادات منشأ المعدات وغيرها من الوثائق المماثلة, شهادات قبول 

التكليف, شهادات النتهاء من الختبارات, شهادات القبول الولي لمحطة الطاقة النووية في إطار المشروع, 

شهادات القبول النهائي لمحطة الطاقة النووية وفق ا للمشروع, شهادات النتهاء من مرحلة التدريب, شهادات 

النتهاء من حدث التسوية الول, شهادات تنفيذ حدث التسوية, شهادات على تحقيق الحداث الرئيسية, وغيرها من 

الوثائق المماثلة, وخطط المتعلقة بإزالة النتهاكات, والوثائق الخاصة بالمقاول: نتائج الحسابات, والتصميمات, 

وجميع أدلة التشغيل وإجراءات الطوارئ, والنماذج, والوثائق التنفيذية وأي وثائق فنية أخرى )بما في ذلك الوثائق 

الفنية( التي يقدمها المقاول بموجب عقد EPC, مسودات العمل, تقرير اختبار السلمة الولي لوحدة محطة الطاقة 

النووية, تقرير اختبار السلمة النهائي لوحدة محطة الطاقة النووية, شهادة إتمام اختبار السلمة لوحدة محطة الطاقة 

النووية, الوثائق اللزمة للترخيص, إصدار الترخيص, جداول الحسابات, تقارير سير العمل, تقارير سير العمل 

في محطة الطاقة النووية المرجعية,  تقارير مشروع المقاول )تقارير سير العمل الشهرية, التقارير التجارية ربع 

السنوية , تقارير السلمة, تقارير سير العمل, تقارير النتاج والشحن, السجلت, التقارير النهائية للعقد, تقارير 

المشاريع الخرى(, خطط التأمين على المشاريع, وجداول العقود, والجداول الزمنية للعقود, وجداول المشروع )

الجدول الساسي, والجدول الزمني العام, والجدول العام المتكامل, والجداول الزمنية التفصيلية, والجداول الزمنية 

عالية التفاصيل وجداول المشروعات الخرى(, شهادات القبول الولي, وقوائم العيوب, اخطارات النية لزالة 

العيوب, وأخطارات عدم إزالة العيب, والتفتيش, وخطط العمل لزالة النتهاك, واتفاقيات المتعلقة بالجراءات 

الفنية, والرشادات الخاصة بالصيانة والتشغيل, وكذلك الحصول على نسخة/ نسخ من المقاول من هذه الوثائق . 

3.5 تنفيذ جميع الجراءات القانونية والفعلية المتعلقة بتوقيع وثيقة / وثائق القبول - نقل الموقع / موقع البناء من 

العميل إلى الشركة المساهمة "اتوم ستروي اكسبورت" )المحاضر والشهادات والبيانات والبروتوكولت وغيرها 

من الوثائق المماثلة( وفق ا لعقد EPC )يشار إليها فيما يلي باسم وثيقة / وثائق القبول - نقل الموقع / موقع البناء(, 

التوقيع نيابة عن الشركة المساهمة "اتوم ستروي اكسبورت" على وثيقة / وثائق القبول ونقل الموقع / موقع البناء 

واستلم الشركة المساهمة "اتوم ستروي اكسبورت" نسخة / نسخ من وثيقة / وثائق القبول الخاصة بالموقع / موقع 

البناء. 6 ,3  وله )منفردا( حق فتح وإغلق الحسابات في البنوك والمصارف والمؤسسات الئتمانية الخرى في 

جمهورية مصر العربية )المشار إليها فيما يلي ب مصر(, وإبرام وتعديل واستكمال العقود الخاصة بالحساب 

المصرفي, وتوقيع جميع الوثائق اللزمة, وتنفيذ جميع الجراءات الرسمية اللزمة لتنفيذ هذا المر, استلم 

الموال المتعلقة بالجور والمدفوعات الخرى في حدود الميزانية المعتمدة من قبل الشركة المساهمة "اتوم ستروي 

اكسبورت". 3.7 التصرف في الموال المودعة في حسابات مع البنوك وغيرها من المؤسسات الئتمانية وهيئات 

الخزانة  في مصر , المفتوحة لنشطة الشركة المساهمة "اتوم ستروي اكسبورت" , لفرع الشركة المساهمة "اتوم 

ستروي اكسبورت" في مصر. 3.8 إعداد وتوقيع الوثائق المالية اللزمة والوثائق اللزمة المتعلقة بالمحاسبة, 

وتقديم التقارير )بما في ذلك مستندات المحاسبة الولية(, وتقديم التقارير الضريبية, والحصائية وغيرها من 

التقارير الخرى, وتوقيعها وتقديمها إلى الهيئات المعتمدة في مصر, والتقارير والمعلومات اللزمة نيابة عن 

الشركة المساهمة ""اتوم ستروي اكسبورت". 3.9 التصديق بتوقيعك على وثائق الشركة المساهمة "اتوم ستروي 

اكسبورت", وكذلك النسخ اللزمة لتقديمها إلى الهيئات الحكومية والبلدية, والمنظمات, وموظفي الشركة المساهمة 

"اتوم ستروي اكسبورت", وموظفي فرع الشركة المساهمة "اتوم ستروي اكسبورت" في مصر؛ للتصديق على 
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نسخ أي وثائق من الشركة المساهمة "اتوم ستروي اكسبورت". 3.10 التعامل مع الشهر العقارى, ومكاتب التوثيق 

في مصر بشأن قضايا التنفيذية المكتملة المتعلقة بتحصيل المبالغ النقدية )الديون(, بما في ذلك من أجل تلبية 

المتطلبات التي ل جدال فيها المنصوص عليها في القانون المصري, وإيداع المبالغ النقدية المحصلة )ديون( في 

حسابات فرع الشركة المساهمة "اتوم ستروي اكسبورت" الذي افتتحت في مصر. التي من أجلها يشمنح الحق في 

تقديم وتوقيع طلبات لجنة الوامر التنفيذية. لتقديم الشهادات والحسابات والمحاضر وغيرها من الوثائق اللزمة, 

للدلء بشهادة دقة نسخ الوثائق اللزمة للجنة الوامر التنفيذية, وللتوقيع على الوثائق اللزمة, ولجراء تغييرات 

على الوامر التنفيذية, ولتلقي الوامر التنفيذية, ولتلقي قرارات بشأن رفض إصدار اوامر تنفيذية, لدفع رسوم 

الموثق بالمكتب, وتنفيذ اي اجراءات اخرى متعلقة بهذا المر. 3.11 التوقيع )بما في ذلك عن طريق التوقيع 

اللكتروني( على طلبات الشركة المساهمة ""اتوم ستروي اكسبورت" للمشاركة في الجراءات والمستندات 

التنافسية المدرجة في الطلبات المحددة, ووثائق المشاركة في المناقصة, التوقيع بشكل مبدأي عروض مناقصات 

لشركة مساهمة  ) اتوم ستروي اكسبورت ( , والوثائق والمعلومات التجارية والفنية والتأهيلية ذات الصلة وغيرها 

من المعلومات الواردة فيها, والتصديق على نسخ عروض مناقصات للشركة المساهمة ""اتوم ستروي اكسبورت" 

وتسليم عروض مناقصات لشركة مساهمة "اتوم ستروي اكسبورت". 3.12 تمثيل مصالح الشركة المساهمة "اتوم 

ستروي اكسبورت"  في أي إجراءات شراء )المشتريات العامة للتحاد الروسي ومصر , والمناقصات التعاقدية (: 

بما في ذلك المناقصات والمزايدات, ومزادات الصرف, وطلبات عروض السعار, وطلبات العروض )مقترحات 

السعار(, والمفاوضات التنافسية, والتخفيضات, وإجراءات الشراء غير التنافسية, وإجراءات الشراء أحادية 

المصدر وأنواع أخرى من المشتريات )المشتريات العامة, والمناقصات التعاقدية(, مع جميع الحقوق المنصوص 

عليها في القانون للمشاركة في إجراءات الشراء, بما في ذلك الحق في للمشاركة نيابة عن الشركة المساهمة "اتوم 

ستروي اكسبورت" في جميع أشكال وأساليب إجراءات الشراء )المشتريات العامة من روسيا التحادية ومصر, 

والعطاءات التعاقدية, والمناقصات(, مع الحق في التوقيع وتقديم جميع الوثائق اللزمة للمشاركة في إجراءات 

الشراء المذكورة أعله )العطاءات التعاقدية والمناقصات(, بما في ذلك التوقيع على طلبات المشاركة في إجراءات 

الشراء والوثائق المدرجة في طلبات المشاركة في إجراءات الشراء المذكورة أعله )بما في ذلك استخدام التوقيع 

اللكتروني(, التوقيع على المستندات الخرى وتقديمها واستلمها سواء )رسائل, طلبات, ردود على طلبات, 

مستندات إضافية, تقارير, شهادات, إلخ( تتعلق بمشاركة الشركة المساهمة "اتوم ستروي اكسبورت" في إجراءات 

الشراء )المشتريات العامة, العطاءات, المناقصات(؛  المشاركة في المفاوضات السابقة للعقد مع الحق في توقيع 

البروتوكولت وجميع الوثائق الضرورية الخرى التي تم وضعها في سياق المفاوضات السابقة للعقد ونتائجها؛ 

3.13. القيام بجميع الجراءات الخرى اللزمة المتعلقة بالصلحيات المذكورة أعله, مع الحق في تقديم واستلم 

أي مستندات ضرورية لتنفيذ التعليمات المحددة في هذا التوكيل الرسمي, والتوقيع عليها, وكذلك تنفيذ جميع 

الجراءات الخرى اللزمة. 4. كما يحق لمدير الفرع السيد/ احمد عطية عبد الفتاح احمد العتيق )منفردا ( التعامل 

مع البنوك ومؤسسات الئتمان الخرى, بما في ذلك, على سبيل المثال ل الحصر, تنفيذ إجراءات الفتح والغلق 

للحسابات المصرفية والحسابات الخرى, والدفع, والتحويل, واليداع, والسحب, وأي تصرف آخر في الموال, 

بما في ذلك استلم كشوفات/ كشوف الحسابات.

1533 - محمود موسى شحاتة محمدى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    99311   وتم ايداعه بتاريخ    

24-11-2016 برقم ايداع   36923 تم التأشير فى تاريخ 24-11-2016  بــ :  

1534 - احمد عبد الرحمن عبد ا على احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    99405   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-11-2016 برقم ايداع   37194 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2016  بــ :  تجديد مدة مجلس 

الدارة ثلثة سنوات

1535 - علي  محمد  عبد الحليم  احمد  مدير   المقيد برقم قيد    99571   وتم ايداعه بتاريخ    2016-11-30 

برقم ايداع   37776 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2016  بــ :  

1536 - عبدالحميد محمد عبدالحليم أحمد  مدير   المقيد برقم قيد    99571   وتم ايداعه بتاريخ    

30-11-2016 برقم ايداع   37776 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2016  بــ :  ويباشر المديران وظائفهما لمدة 

غير محددة
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1537 - هنا محمد  علي  عوض  الصياد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    99727   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2016 برقم ايداع   39306 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2016  بــ :  

1538 - زينة  محمد  علي  عوض  الصياد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    99727   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2016 برقم ايداع   39306 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2016  بــ :  

1545 - دميتري فريدمانDmitry Friedman  مدير عام   المقيد برقم قيد    99923   وتم ايداعه بتاريخ    

13-12-2016 برقم ايداع   40033 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2016  بــ :  - يمثل المدير السيد / دميتري 

فريدمان الشركة فى علقتها مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها 

فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللمدير السيد / دميتري 

فريدمان الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية والقطاع 

العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب 

وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل 

مع البنوك و المصارف و حق الفراج عن رأس المال و كل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له حق 

التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد 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 الجل و له حق التوقيع علي عقود تأسيس 

الشركات وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر .

1546 - رفاعى عبد المنعم عبد الراضى بكرى  مدير   المقيد برقم قيد    99923   وتم ايداعه بتاريخ    

13-12-2016 برقم ايداع   40033 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2016  بــ :  علقات عامة - استقالة

1547 - ميشيل جدعون روبيل بارح  مدير عام   المقيد برقم قيد    64025   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-2013 برقم ايداع   3244 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2016  بــ :  عزل

1548 - محمد مختار محمد حسين الرشيدى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    100064   

وتم ايداعه بتاريخ    18-12-2016 برقم ايداع   40123 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2016  بــ :  الموافقة 

على تجديد مدة مجلس الدارة بنفس التشكيل لفترة جديدة.

1549 - محمد كردى عبد الشافى عبد الحميد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    77978   وتم ايداعه بتاريخ    

20-11-2014 برقم ايداع   27886 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2016  بــ :  

1550 - ماهر حنا جاد السيد ميخائيل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    77978   وتم 

ايداعه بتاريخ    20-11-2014 برقم ايداع   27886 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2016  بــ :  مد مدة مجلس 

الدارة ومدته ثلث سنوات

1551 - صبري رمضان امين رمضان  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    100514   وتم 

ايداعه بتاريخ    29-12-2016 برقم ايداع   42474 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2016  بــ :  تجديد مده 

مجلس الدارة لفترة اخري

1552 - محمد ابو المجد ابراهيم محمد ابوزيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    100623   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2017 برقم ايداع   370 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2017  بــ :  الكائن مساحة 60م2 بالدور 

الرضى الملصقة للبنك الهلى المصرى ضمن فرع شركة عمر أفندى الكائن بطريق الحرية – بلقاس – الدقهلي

1553 - احمد احمد احمد عبدا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    100623   وتم ايداعه بتاريخ    2017-01-03 

برقم ايداع   370 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2017  بــ :  الكائن المحل التجارى رقم 401 الدور الول الكائن 

بمشروع المركز العالمى 5 بالتجمع الخامس – القطعة رقم 36 – القاهرة

1554 - احمد ابراهيم امين محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    100623   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2017 برقم ايداع   370 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2017  بــ :  الكائن المحل التجارى بالعقار رقم 

2 شارع مسرح النجوم ويطل على شارع البيطاش – العجمى – الدخيلة – السكندرية
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1555 - محمد مصطفى عبدالوهاب الروبى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    100623   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2017 برقم ايداع   370 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2017  بــ :  الكائن المحل التجارى بالعقار 

الكائن شارع الجمهورية برج المراكبى – الفيوم

1556 - حسين عبدالفتاح دسوقى ناصر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    100623   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2017 برقم ايداع   370 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2017  بــ :  الكائن المحل التجارى الكائن 

بالعقار رقم 3 شارع وهيب دوس - ميدان المحطة - المعادى – القاهرة

1557 - طارق بخيت عبدالرحمن حسين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    100623   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2017 برقم ايداع   370 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2017  بــ :  الكائن المحل التجارى الكائن 

بالعقار رقم24 شارع دجلة تقاطع شارع شهاب - المهندسين – الجيزة

1558 - مختار محمود ابراهيم محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    100623   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2017 برقم ايداع   370 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2017  بــ :  الكائن المحل التجارى الكائن 

بالمحور المركزى – الداون تاون – الشيخ زايد – الجيزة

1559 - محمد وليد محمد حسني  مدير فرع   المقيد برقم قيد    100623   وتم ايداعه بتاريخ    2017-01-03 

برقم ايداع   370 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2017  بــ :  - الكائن المحل التجارى الكائن بالعقار رقم 113 

شارع التحرير – ميدان الدقى – الجيزة

1560 - حسن محمد حسين عبدالرحمن الفندى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    100623   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2017 برقم ايداع   370 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2017  بــ :  الكائن المحل التجارى رقم 1 ميدان 

الوبرا – القاهرة

1561 - خالد محمد حسين عبدالسميع  مدير فرع   المقيد برقم قيد    100623   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2017 برقم ايداع   370 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2017  بــ :  الكائن المحل التجارى الكائن 

بالعقار رقم 26 ب عمارة الوموبيليا – شارع شريف – القاهرة

1562 - عبدالناصر يس مصطفى احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    100623   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2017 برقم ايداع   370 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2017  بــ :  الكائن المحل التجارى الكائن 

بالعقار رقم 3 ميدان 26 يوليو – برج سفنكس – المهندسين – الجيزة

1563 - خالد محمد محمد ابو زيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    100623   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2017 برقم ايداع   370 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2017  بــ :  ممثل عن البنك الهلى المصرى

1564 - سعيد السيد سالم محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    100623   وتم ايداعه بتاريخ    2017-01-03 

برقم ايداع   370 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2017  بــ :  الكائن المحل التجارى الكائن مركز هنيدى مجمع 

المريكين – 6 أكتوبر – الجيزة

1565 - جمال احمد مصطفى درغام  مدير فرع   المقيد برقم قيد    100623   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2017 برقم ايداع   370 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2017  بــ :  الكائن المحل التجارى رقم 6 

بالدور فوق الرضى بالعقار رقم 46 الكائن شارع 77ج – المعادى – القاهرة

1566 - عادل عوض عبد العظيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    100623   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2017 برقم ايداع   370 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2017  بــ :  الكائن المحل التجارى رقم 1 

بالعقار رقم 16 شارع البحر العظم – الجيزة
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1583 - اسماعيل على عبد الحميد السيد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    101058   وتم 

ايداعه بتاريخ    15-01-2017 برقم ايداع   1815 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2017  بــ :  - تعديل 

صلحيات مجلس الدارة  يملك حق التوقيع على معاملت الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه 

المعاملت والتعهدات من مجلس الداره, ولمجلس الداره الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء ومفوضين وان 

يخولهم ايضاحق التوقيع عن الشركه مجتمعين او منفردين وللمهندس / اسماعيل علي عبد الحميد السيد بصفته 

رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب والسيد / خالد شعبان عبد التواب كامل عضو مجلس الداره )مجتمعين او 

منفردين( الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع 

العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع  جميع البنوك والمصارف من سحب 

وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق التوقيع علي عقود 

القتراض والرهن وحق الحصول علي تسهيلت من البنك الهلي المصري باسم الشركه ولمصلحتها والتوقيع 

بذلك امام كافة الجهات الحكوميه والغير حكوميه ولهم الحق فى تعيين وعزل الوكلء ومستخدمى الشركه وتحديد 

مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والوراق 

الماليه  وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل  ولهم حق 

السحب والفراج عن رأس المال المودع بالبنك وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف   وكل ذلك باسم 

الشركه وضمن اغراضها ولهم حق التوقيع علي عقود بيع وشراء وايجار ورهن اصول الشركه وممتلكاتها العقاريه 

من الراضي والمنشأت واللت والسيارات للنفس او للغير  وكل ما هو ثابت او منقول وكل ذلك باسم الشركه 

ولمصلحتها والتوقيع بذلك امام الشهر العقاري والجهات الحكوميه والغير حكوميه ولهم توكيل اوتفويض الغير فى 

كل او بعض ماذكر

1584 - ماجد محمود خليفه محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    101260   وتم ايداعه بتاريخ    

19-01-2017 برقم ايداع   2524 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2017  بــ :  

1585 - محمود ماجد محمود خليفه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    101260   وتم ايداعه بتاريخ    

19-01-2017 برقم ايداع   2524 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2017  بــ :  

1586 - اكرم وجيه محمد فهمي عبد ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    101260   وتم ايداعه بتاريخ    

19-01-2017 برقم ايداع   2524 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2017  بــ :  

1587 - سارة ماجد محمود خليفة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    101260   وتم ايداعه بتاريخ    

19-01-2017 برقم ايداع   2524 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2017  بــ :  استقالة

1588 - محمود سعيد فرحات محمد  مدير   المقيد برقم قيد    101282   وتم ايداعه بتاريخ    2017-01-22 

برقم ايداع   2592 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2017  بــ :  ويباشر المدير وظائفة لمدة غير محددة - يمثل 

المديرالشركة فى علقتها مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما 

عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللسيد / محمود سعيد فرحات 

محمد منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها  امام جميع الجهات الحكومية  وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال  والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وله الحق في تعيين وعزل  مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك  باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل  وله الحق  في التوقيع علي عقود التاسيس وتعديل الشركات أمام الهيئة العامة للستثمار 

والمناطق الحرة والشهر العقاري وجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وله حق توكيل او تفويض الغير في كل 

او بعض ما ذكر - وكذلك له الحق في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض 

والرهن وكل ذلك  باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية  وله الحق في تفويض الشركاء او غيرهم في كل او جزء من الصلحيات الداريه او الفنيه او 

الماليه وفي التعامل مع البنوك في كافه الصور و له الحق في توكيل او تفويض الغير  او الشركاء في كل او بعض 

ما ذكر  .
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1589 - وليد حسن ذكى المليجى  مدير   المقيد برقم قيد    101282   وتم ايداعه بتاريخ    22-01-2017 برقم 

ايداع   2592 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2017  بــ :  استقالة

1590 - محمد سعيد فرحات محمد  مدير   المقيد برقم قيد    101282   وتم ايداعه بتاريخ    2017-01-22 

برقم ايداع   2592 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2017  بــ :  استقالة

1591 - احمد سعيد فرحات محمد بدران  مدير   المقيد برقم قيد    101282   وتم ايداعه بتاريخ    

22-01-2017 برقم ايداع   2592 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2017  بــ :  استقالة

1592 - محمد ابراهيم حسين السيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    83966   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2017 برقم ايداع   2926 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2017  بــ :  - تفويض كل من السيد / محمد 

ابراهيم حسين السيد رئـيس مجلس الداره والسيده / اميره عبدالتواب عبدالقوى عبدالرحمن  نائب رئـيس مجلس 

الداره فى اضافة صلحية جديدة لهما )مجتمعين او منفردين ( وهي حق الفراج عن راس المال المودع لدى 

البنوك .

1593 - اشرف محمد محمود محمد يوسف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    101384   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2017 برقم ايداع   2998 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2017  بــ :  - إعادة تشكيل مجلس الدارة 

ويكون مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات - الموافقه بالجماع على تعديل الصلحيات كالتى :-  اشرف محمد 

محمود محمد يوسف 26 / 9 / 1973 مصر رقم قومى 27309260102756 رئيس مجلس الدارة اعطاء الحق 

الي اي فردين من اعضاء مجلس الدارة مجتمعين بالتعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلك اعطاء الحق الي 

اي عضوين من اعضاء مجلس الدارة التوقيع مجتمعين على عقود الشراء و البيع والتنازل لصالح  الشركة 

مجتمعين و لهم الحق مجتمعين في تعيين و عزل مستخدمى ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و قبض و 

دفع المبالغ و توقيع و تحويل و تسديد السندات السمية و التجارية و ابرام كافه  العقود و المشارطات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة ب النقد او بالجل و له توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر و قد وافق الجميع . 

تكليف السيد / محمد على يوسف الكرانى  الحق منفردا  فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف بالسحب واليداع 

والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها .

1594 - محمد جمال رمضان عامر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    101384   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2017 برقم ايداع   2998 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2017  بــ :  

1595 - شادي جلل عبد الحافظ حراز  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    101384   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2017 برقم ايداع   2998 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2017  بــ :  استقالة

1596 - عادل  امام  السيد عمر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    101384   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2017 برقم ايداع   2998 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2017  بــ :  

1597 - سامى محمد حرز ا محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    101384   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2017 برقم ايداع   2998 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2017  بــ :  استقالة

1598 - خالد مجدى ابراهيم عبدالغنى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    101384   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2017 برقم ايداع   2998 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2017  بــ :  استقالة

1599 - عمرو مصطفى اسماعيل مصطفى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    101472   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-2017 برقم ايداع   3307 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2017  بــ :  للفروع

1600 - عبدالمولى رزق عبدالمولى مختار  مدير فرع   المقيد برقم قيد    101992   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2017 برقم ايداع   5105 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2017  بــ :  

1601 - عبدا رزق عبدالمولى مختار  مدير فرع   المقيد برقم قيد    101992   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2017 برقم ايداع   5105 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2017  بــ :  استقالة

1602 - عبدالمولى رزق عبدالمولى مختار  مدير   المقيد برقم قيد    101992   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2017 برقم ايداع   5105 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2017  بــ :  
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1603 - احمد عبدالمولى مختار مسعود  مدير   المقيد برقم قيد    101992   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2017 برقم ايداع   5105 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2017  بــ :  و يباشر المديران وظائفهم لمدة 

غير محدودة.

1604 - السيد احمد عمر احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102000   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2017 برقم ايداع   5185 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2017  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة مدة 

مماثلة .

1605 - أحمد محمد الطاهر أحمد السيد صابر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102113   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-02-2017 برقم ايداع   5652 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2017  بــ :  تجديد مدة مجلس 

الدارة بنفس التشكيل والصلحيات السابقة الواردة بالسجل التجارى

1606 - صبرى راغب ينى غبر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102245   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2017 برقم ايداع   6079 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2017  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة لفترة 

جديدة مدتها 3 سنوات بذات التشكيل

1607 - نادرة سليمان طلس فرزات  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102310   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2017 برقم ايداع   6299 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2017  بــ :  - تجديد مده مجلس الدارة لدورة 

جديدة والتجديد لعضاء مجلس الدارة

1608 - هشام محمود عويس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    80946   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2015 برقم ايداع   6757 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2017  بــ :  - تجديد تعيين مجلس الدارة 

الحالى لمدة ثلث سنوات متتالية .

3846 - محمد على  محمد على عماشه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    19917   وتم ايداعه بتاريخ    

07-08-2006 برقم ايداع   11903 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  -  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن محمد على محمد علي عماشه كما يكون له حق التعامل امام 

جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم. وكذلك حق 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات والتوقيع على كافة العقود والوراق 

والطلبات والقرارات المتعلقة بذلك منفردا  وله الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر فيما عدا الشركاء 

الموصيين

3847 - محمود خليل داود خليل  مدير   المقيد برقم قيد    116212   وتم ايداعه بتاريخ    28-01-2018 برقم 

ايداع   4226 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  ومدير للفرع
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1609 - مرفت التابعى السيد الجحر  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    37067   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-02-2009 برقم ايداع   2782 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2017  بــ :  حق التوقيع على 

معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس 

الدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضيين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة مفردين او 

مجتمعين يحق للسيد / هيثم طه محمد الشحات عرفات عضو مجلس الدارة والعضو المنتدب له حق القتراض من 

البنوك منفردا ويملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها ان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردا 

والعضو المنتدب منفردا حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وحق القتراض والرهن وله الحق تمثيلنا القانونى امام كافة المحاكم وله حق 

الصلح والنكار والقرار والتصالح وكافة أعمال الشهر العقارى ومكاتبه وماموريتها وفى تقديم الوراق لقلم 

المحضرين وتسلمها والطعن من قضايا وتصرفات وخلفه والمحاكم الحسبية والشخصية وفى التقرير بعمل 

المعارضات واللتماسات والشكالت والسئناف فى جميع القضايا المدنية والجنائية والحوال الشخصية وفى 

التقرير بالنقض فى الحكام وتقديم المذكرات وفى اتخاذ جميع ماتقتضيه اجراءات التقاضي مما جميعه وفى استلم 

صور الحكام وتنفيذها وفى الحضور امام الجهات الدارية أيا كانت ومصالح الحكومة وله الحق فى التعامل مع 

السجل التجارى والعلمات التجارية والنماذج الصناعية واتحاد البناء والتشييد والغرفة التجارية والتامينات 

الجتماعية والهيئة العامة للستثمار وسوق المال ومصلحة الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات واذنته 

بتوكيل غيره فى كل أو بعض ما ذكر وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لها حق الشراء والبيع 

والرهن لصول الشركة وممتلكاتها وابرام كافة التعاقدات مع الغير بمختلف الشكال ولها حق توكيل الغير فى كل 

او بعض ماذكر

1610 - هيثم طه محمد الشحات عرفات  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    37067   

وتم ايداعه بتاريخ    10-02-2009 برقم ايداع   2782 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2017  بــ :  

1611 - هديل طه محمد عرفات  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    37067   وتم ايداعه بتاريخ    

10-02-2009 برقم ايداع   2782 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2017  بــ :  استقالة

1612 - شريهان  محمود  ابو العزم  سالم  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    37067   وتم 

ايداعه بتاريخ    10-02-2009 برقم ايداع   2782 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2017  بــ :  

1613 - محمود الهادي محمد حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    102498   وتم ايداعه بتاريخ    

23-02-2017 برقم ايداع   6945 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2017  بــ :  استقالة

1614 - احمد جمال يوسف حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    102498   وتم ايداعه بتاريخ    

23-02-2017 برقم ايداع   6945 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2017  بــ :  

1615 - محمد حسن يس محمد عوض ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    102498   وتم ايداعه بتاريخ    

23-02-2017 برقم ايداع   6945 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2017  بــ :  

1616 - مروان حسن ادريس شعبان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    102498   وتم ايداعه بتاريخ    

23-02-2017 برقم ايداع   6945 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2017  بــ :  

1617 - محمود عبدالرازق صالح عيسى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    102498   وتم ايداعه بتاريخ    

23-02-2017 برقم ايداع   6945 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2017  بــ :  

1618 - عبد الرحمن عبد السلم عبد ا عبد السلم  مدير   المقيد برقم قيد    102758   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-2017 برقم ايداع   7739 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2017  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة.

1619 - مصطفي مصطفي الصاوي احمد الشيخ  مدير   المقيد برقم قيد    102758   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-2017 برقم ايداع   7739 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2017  بــ :  استقالة

1620 - محمد مصطفى الصاوى احمد الشيخ  مدير   المقيد برقم قيد    102758   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-2017 برقم ايداع   7739 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2017  بــ :  استقالة
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1621 - هشام سيد أحمد سيد  مدير   المقيد برقم قيد    102758   وتم ايداعه بتاريخ    28-02-2017 برقم 

ايداع   7739 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2017  بــ :  

1639 - احمد المتولى احمد محمد البسيونى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    103124   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-03-2017 برقم ايداع   8778 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2017  بــ :  تشكيل مجلس الدارة - 

تجديد مدة مجلس الدارة

1640 - هانى عبد الغنى محمد محمد السروى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    103124   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2017 برقم ايداع   8778 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2017  بــ :  

1641 - حمدى محمد سيد عبد المجيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    103124   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2017 برقم ايداع   8778 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2017  بــ :  

1708 - عامر مختار محمد محمد شحاته  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    106547   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2017 برقم ايداع   20815 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2017  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن / عامر مختار محمد شحاته وله الحق في التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات والفراج عن رأس المال وله 

الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات المنية والتجارية و ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر

1718 - وفيق كميل شكر ا داود  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    107384   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-2017 برقم ايداع   24238 تم التأشير فى تاريخ 11-07-2017  بــ :  ممثل لشركه بلتون سيكورتيز 

هولدنج ش.م.م

1719 - احمد موسى سيد موسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    107384   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-2017 برقم ايداع   24238 تم التأشير فى تاريخ 11-07-2017  بــ :  ممثل لشركة بلتون للوساطة فى 

السندات

1720 - مينا سامي شحاته عياد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    107384   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-2017 برقم ايداع   24238 تم التأشير فى تاريخ 11-07-2017  بــ :  مستقل

1721 - شرين فتحى فاضل محمد على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    107384   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-2017 برقم ايداع   24238 تم التأشير فى تاريخ 11-07-2017  بــ :  مستقل

1722 - ابراهيم العجيزي فتح ا احمد السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    107452   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-2017 برقم ايداع   24579 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2017  بــ :  

1723 - محمود سامي ابراهيم موسي احمد  مدير   المقيد برقم قيد    107627   وتم ايداعه بتاريخ    

18-07-2017 برقم ايداع   25352 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2017  بــ :  تصحيح الخطأ الوارد في 

السجل التجاري محمود سامي ابراهيم موسي, مديرا مع كونه شريكا وليس مديرا وذلك بموجب صحيفة الستثمار

1724 - محمد كرم عبدالمعبود ابراهيم عمارة  مدير   المقيد برقم قيد    107627   وتم ايداعه بتاريخ    

18-07-2017 برقم ايداع   25352 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2017  بــ :  
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1622 - كيرلس صلح فكرى جيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102984   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2017 برقم ايداع   8274 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2017  بــ :  اعادة تشكيل مجلس الدارة - 

يكون لرئيس مجلس الدارة السيد / كيرلس صلح فكرى جيد ونائب رئيس مجلس الدارة السيد / هانى قدرى 

صليب قلته والعضو المنتدب السيد/ ارميا سعيد حلمى بطرس ) مجتمعين او منفردين ( حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم وعلى الخص وزارة السياحة وهيئة التأمينات الجتماعية والسجل التجاري والغرفة التجارية والشهر 

العقارى ومصلحة الضرائب والضرائب العامة علي المبيعات والمرور والجمارك والتعامل الدارى من تعيين 

الموظفين وفصلهم والتعامل مع كافة الهيئات والمصالح الحكومية اللزمة لدارة الشركة ولهم حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك لهم حق التوقيع امام السياحة الدينية ومراجعة ملفات الحج 

والعمرة والتعاقدات الخارجية والداخلية وبالخص اصدار التأشيرات ومراجعتها امام وزارة السياحة والتعامل مع 

الوكيل السعودى في حجز الفنادق وكذلك لهم حق التعامل امام المرور واستخراج الرخص وشهادات البيانات 

والمخالفات واستلم اللوحات المعدنية والتجديد والترخيص والتعامل مع الضرائب والتأمينات بخصوص جميع 

السيارات وتغيير وتحويل اللوحات المعدنية ورفع الحظر عن السيارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك لهم حق 

التوقيع والتعامل امام جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان ولهم حق التوقيع على عقود القرض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك داخل جمهورية مصر العربية وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها ولهم ( مجتمعين 

او منفردين ) حق بيع أصول الشركة والسيارات ولهم كافة التعامل فى ذلك امام الشهر العقارى ووزارة السياحة 

والتامينات الجتماعية والمرور والجمارك وكذلك لهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

1623 - مريانه صلح فكري جيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102984   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2017 برقم ايداع   8274 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2017  بــ :  

1624 - مريم صلح فكرى جيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102984   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2017 برقم ايداع   8274 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2017  بــ :  

1625 - انطون صلح فكري جيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102984   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2017 برقم ايداع   8274 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2017  بــ :  

1626 - مارى صلح فكرى جيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102984   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2017 برقم ايداع   8274 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2017  بــ :  

1627 - مريم صبحى ايوب برسوم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102984   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2017 برقم ايداع   8274 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2017  بــ :  

1628 - هانى قدرى صليب قلته  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102984   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2017 برقم ايداع   8274 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2017  بــ :  

1629 - ارميا سعيد حلمى بطرس  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    102984   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2017 برقم ايداع   8274 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2017  بــ :  

1630 - رشا ممدوح موريس جورجى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102984   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2017 برقم ايداع   8274 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2017  بــ :  

1631 - مرثا صلح فكرى جيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102984   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2017 برقم ايداع   8274 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2017  بــ :  

1632 - جورج نسيم حلمى بطرس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102984   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2017 برقم ايداع   8274 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2017  بــ :  

1633 - مينا صلح فكرى جيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102984   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2017 برقم ايداع   8274 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2017  بــ :  
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1634 - هدايت عزيز ايبش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    103076   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2017 برقم ايداع   8576 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2017  بــ :  

1635 - حسام عدنان بكيراتي  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    103076   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2017 برقم ايداع   8576 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2017  بــ :  

1636 - غالية احمد صديق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    103076   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2017 برقم ايداع   8576 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2017  بــ :  

1637 - محمد مصطفي ناولو  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    103076   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2017 برقم ايداع   8576 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2017  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

ليصبح كتالي :-  لرئيس مجلس الدارة منفردا  الحق في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام كافة الجهات 

الحكومية والغير حكومية والقطاع العام والقطاع الخاص بكافه اشكالهم و الهيئة العامة للستثمار ومصلحة الشهر 

العقاري ومكاتبها ومأموريتها وفي الحضور أمام مصلحة الضرائب ومأموريتها ولجان الطعن والسجل التجاري 

والغرفة التجارية وهيئة التأمينات الجتماعية والهيئه العامة للتنمية الصناعية وهيئه المجتمعات العمرانية وادارة 

المرور المختلفة ومصلحة الجمارك و الهيئة العامة للرقابه علي الصادرات والواردات  ولهم في سبيل ذلك أوسع 

السلطات للتعامل بأسمها وللسيد/ محمد مصطفي ناولو منفردا  الحق في شراء أو بيع الصول الثابتة والمنقولة 

بالنقد أو وله الحق في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من فتح وغلق الحسابات بالبنوك والقتراض باسم 

الشركة والرهن السحب والبداع وصرف الشيكات والحوالت واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافه صور 

التعامل مع البنوك والفراج عن راس المال للشركة والتوقيع علي كافة الوراق والعقود والمستندات المتعلقة بذلك 

وابرام جميع العقود والتوقيع علي كافة الوراق والعقود والمستندات الخاصة بالشركة لدي جميع الجهات الحكومية 

والغير حكومية  المختلفة وابرام كافة الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و الحق في ابرام كافة 

العقود والمعاملت الداخلة ضمن اغراض الشركة ولمجلس الدارة مجتمعين او منفردين  الحق في تعيين وعزل 

وكلء ومستخدمي الشركة والتوقيع على عقود اليجار والحق في توكيل او تقويض الغير في كل او بعض ما ذكر

1638 - رشيد سيدو ديكو  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    103076   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-03-2017 برقم ايداع   8576 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2017  بــ :  

1642 - ماهر يونس عبد الغنى احمد  مدير   المقيد برقم قيد    103381   وتم ايداعه بتاريخ    2017-03-14 

برقم ايداع   9663 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2017  بــ :  مديرا مسئول لنشاط البلي ستيشن والبروجيكتور 

مراعاة  اللتزام بكافة أحكام القانون والقرارات واللوائح السارية والمعمول بها   - ليتولى كل مما يلي:  1.

بخصوص نشاط عرض مصنفات سمعية وسمعية بصرية عن طريق البلي ستيشن والبروجكتور  وكذا نشاط  

عرض مصنفات الحاسب اللى عن طريق النترنت وعلى أجهزة البلي ستيشن, استخدام مصنفات ترفهيه على 

تفويض السيد / ماهر يونس عبدالغنى احمد - في تمثيل الشركة أمام الغير  أجهزة الحاسب اللى والبروجكتور.  2.

سواء أشخاص طبيعيين أو أشخاص إعتبارية خاصة أو عامة وأمام الجهات الدارية والحكومية وأمام القضاء في 

دون إخلل بأحكام القانون يكون السيد / ماهر يونس  كل ما يتعلق لنشاط البلي ستيشن والبروجكتور.  3.

عبدالغنى احمد - هو المسئول أمام مجلس إدارة الشركة وأمام وزارة الثقافة بكافة قطاعتها و ادارتها وهيئتها وكذا 

امام وزارة التصالت وتكنولوجيا المعلومات بكافة قطاعتها و ادارتها وهيئتها وكذا امام الغير بشأن كل مخالفة أو 

إخلل أو أضرار تقع نتيجة عدم اللتزام التام  بكافة احكام القوانين والقرارات الخاصة بنشاط عرض مصنفات 

سمعية وسمعية بصرية عن طريق البلي ستيشن والبروجكتور  وكذا نشاط  عرض مصنفات الحاسب اللى عن 

طريق النترنت وعلى أجهزة البلي ستيشن, استخدام مصنفات ترفهيه على أجهزة الحاسب اللى والبروجكتور, 

وكافة الضوابط واللتزامات الخاصة بكافة القوانين والقرارات واللوائح السارية والمعمول بها , على أن يكون 

للمذكور كافة الصلحيات اللزمة لتمكينه من مباشرة أعمال وظيفته والمهام المنوطة به على الوجه المثل وبما 

يكفل له القدرة على اللتزام بكافة المعايير , والضوابط واللتزامات الخاصة والمقررة بالقوانين والقرارات 

واللوائح السارية والمعمول بها .
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1643 - خالد محمد نصير  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    103381   وتم ايداعه بتاريخ    

14-03-2017 برقم ايداع   9663 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2017  بــ :  الموافقة على تجديد مدة مجلس 

الدارة  ثلث سنوات بذات الصفات وصلحيات التوقيع .  تفويض السيد المهندس / خالد محمد نصير ــ رئيس 

مجلس الدارة ــ فى القيام منفردا بالقتراض والحصول على التسهيلت الئتمانية وفى منح الكفالت للغير , 

وكذلك فى التصرف فى أى أصل من أصول الشركة بما فيها السيارات والعقارات بكافة أوجه التصرف سواء 

الناقلة للملكية أو المقيدة لها بما فى ذلك البيع والرهن, وعلى أن يكون له حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو 

بعض ما ذكر .  كما يكون لمجلس الدارة أيضا الحق فى تفويض من يراه من بين أعضاء مجلس الدارة للقيام بكل 

أو بعض ما ذكر من سلطات وصلحيات سواء منفردا أو مجتمعا مع غيره.

1644 - منصور خالد محمد نصير  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    103381   وتم ايداعه بتاريخ    

14-03-2017 برقم ايداع   9663 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2017  بــ :  ممثل للشركة  الكان للتصدير 

والستيراد ) ش.م.م ( بدل من الستاذة / تمارا خالد محمد نصير

1645 - احمد يوسف عبدالقادر يوسف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    103399   وتم ايداعه بتاريخ    

14-03-2017 برقم ايداع   9696 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2017  بــ :  

1646 - داليا محمد سناء الجزيرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58734   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2012 برقم ايداع   11650 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2017  بــ :  ممثل عن الشركة المصرية 

للنترنت والبنية ارقمية

1647 - خالد عبدا مرشد راشد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58734   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2012 برقم ايداع   11650 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2017  بــ :  استقالة

1648 - شريف عبد الرحمن احمد عطيه  مدير عام   المقيد برقم قيد    58734   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2012 برقم ايداع   11650 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2017  بــ :  على أن يكون للسيد المدير العام 

منفردا  الحق في ممارسة كافة الصلحيات اللزمة لدارة الشركة وفقا  للوائح والسياسات الداخلية وله حق التوقيع 

عن الشركة أمام الجهات الرسمية والغير رسمية وعلى الخص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 

وله الحق في تمثيل الشركة أمام جميع الجهات سواء الحكومية والغير حكومية وإبرام التعاقدات مع الغير سواء 

البتدائية أو النهائية والتوقيع والتصديق على العقود والوراق والمستندات أمام الشهر العقاري وله الحق في فتح 

الحسابات باسم الشركة أمام البنوك وله حق السحب واليداع والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأسمال الشركة 

من البنك والتوقيع على عقود القرض والرهن كما يكون له الحق في ابرام كافة العقود الداخلة ضمن أغراض 

الشركة وعلى الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم وقبض 

ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وابرام جميع العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق شراء جميع المواد والمهمات والبضائع 

والمنقولت والعقارات والراضي والسيارات والتوقيع على تلك العقود أمام مصلحة الشهر العقاري وله الحق في 

تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر - وقد فوض المجلس السيد رئيس مجلس الدارة في إتمام كافة اجراءات 

التعيين وتحديد المرتب والبدلت الخاصة به

1649 - عمرو محمد احمد الخازندار  مدير   المقيد برقم قيد    103542   وتم ايداعه بتاريخ    2017-03-19 

برقم ايداع   10080 تم التأشير فى تاريخ 19-03-2017  بــ :  
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1650 - نهى حسين عبدالعزيز خطاب  مدير   المقيد برقم قيد    103542   وتم ايداعه بتاريخ    

19-03-2017 برقم ايداع   10080 تم التأشير فى تاريخ 19-03-2017  بــ :  ويباشر المديران وظائفهم لمدة 

غير محددة - يمثل المدير/ المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم منفردين/مجتمعين في هذا الصدد اوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية - 

وللمديرون السيد / عمرو محمد احمد الخازندار و السيدة / نهي حسين عبد العزيز خطاب مجتمعين او منفردين 

الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم اما التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات 

وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن راس المال وحق 

القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وبيع وشراء السيارات ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل من حق السيد / عمرو محمد احمد  الخازندار والسيدة / نهى حسين عبد العزيز خطاب مجتمعين او 

منفردين - وللمديران السيد / عمرو محمد احمد الخازندار والسيدة / نهى حسين عبد العزيز خطاب حق توكيل او 

تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

1651 - شريف انور عفيفى عبد السلم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    103542   وتم ايداعه بتاريخ    

19-03-2017 برقم ايداع   10080 تم التأشير فى تاريخ 19-03-2017  بــ :  

1652 - عبد المحسن جاسم محمد عبد المحسن الخرافي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    103658   وتم 

ايداعه بتاريخ    21-03-2017 برقم ايداع   10491 تم التأشير فى تاريخ 21-03-2017  بــ :  - تجديد مدة 

مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات .

1653 - محمد سيد محمد عمر  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    103988   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-03-2017 برقم ايداع   11631 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2017  بــ :  تجديد مدة مجلس 

ادارة الشركة بنفس المجلس ونفس الختصاصات

1654 - طونى سليمان فريجى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5873   وتم ايداعه بتاريخ    

18-11-2001 برقم ايداع   1156 تم التأشير فى تاريخ 12-04-2017  بــ :  تمديد مده مجلس الدارة لمده 

ثلث سنوات اعتبارا من تاؤيخ انعقاد الجمعية العامة العادية مع بقاء الختصاصات كما هي دون تعديل

1655 - اكرم  نظمي معلوف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5873   وتم ايداعه بتاريخ    

18-11-2001 برقم ايداع   1156 تم التأشير فى تاريخ 12-04-2017  بــ :  ويقوم بالشراف علي الشئون 

القانونية والدارية  بالشركة
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1656 - وليد فيض فيض المنعم الطرانيسى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    104509   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-04-2017 برقم ايداع   13578 تم التأشير فى تاريخ 12-04-2017  بــ :  يملك حق التوقيع 

على معاملت الشركه وتعاهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الداره 

ولمجلس الداره الحق في أن يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخول لهم أيضا حق التوقيع عن الشركه 

منفردين أو مجتمعين ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردين أو مجتمعين حق التوقيع والسحب والفراج 

عن راس المال المودع بالبنك ولرئيس مجلس الداره السيد/ وليد فيض فيض المنعم الطرائيسي وللسيد العضو 

المنتدب / محمد مدحت مصطفى عطيه بان يكون لهما منفردين أو مجتمعين حق ادارة الشركه في كل شئونها وحق 

تمثيل الشركة امام الجهات الحكوميه والغير حكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص كافة اشكالهما 

وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات واستصدار شهادات وخطابات 

الضمان ولهم حق الرهن والقتراض والتوقيع على العقود وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

والتوقيع على الشيكات ولهما الحق فى اضافة والغاء التوقيعات على جميع حسابات الشركه لدى البنوك وكل ذلك 

باسم الشركه ولصالحها وضمن أغراضها وكذلك لهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وابرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل أو تفويض 

الغير فى كل او فى بعد ماذكر

1657 - محمد صبحى فريد السيد  مدير   المقيد برقم قيد    104663   وتم ايداعه بتاريخ    2017-04-16 

برقم ايداع   14041 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2017  بــ :  عزل

1658 - حازم فاروق احمد كمال الفار  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    104761   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-04-2017 برقم ايداع   14436 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2017  بــ :  

1659 - عل محمد رضا حافظ خورشيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    104761   وتم ايداعه بتاريخ    

19-04-2017 برقم ايداع   14436 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2017  بــ :  

1660 - هدي عز الدين محمد فراج  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    104761   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-04-2017 برقم ايداع   14436 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2017  بــ :  

1661 - اشرف حازم محمد الطنبولى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    104761   وتم ايداعه بتاريخ    

19-04-2017 برقم ايداع   14436 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2017  بــ :  تجديد الثقة وتجديد تعيين 

مجلس الدارة - اعاده الختصاصات مجلس الداره لتصبح - يمثل رئيس مجلس الدارة الشركة أمام القضاء و 

يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من 

مجلس الدارة ولمجلس الدارة  الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع 

عن الشركة منفردين  أو مجتمعين - وللسيد /  اشرف حازم محمد الطنبولي  رئيس مجلس الدارة والسيدة / عل 

محمد رضا محمود حافظ خورشيد  عضو مجلس الدارة  منفردين أو مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة  

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر - و السيدة / عل محمد رضا محمود حافظ خورشيد  عضو مجلس الدارة  

منفردا  حق التعامل مع جميع  البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وحق القتراض والرهن 

وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات 

والمنقولت وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها وضمن اغراضها ولها حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل ولها حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .
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1662 - ديميتريوس انجيليس  DIMITRIOS  ANGELIS  مدير عام   المقيد برقم قيد    101625   وتم 

ايداعه بتاريخ    31-01-2017 برقم ايداع   3834 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2017  بــ :  الفرع - أ - 

المدير الحصرى يفوض السيد / ديمتريوس أنجيليس– المدير العام لفرع الشركة فى مصر – و يمنحه الصلحيات 

التالية اللزمة لدارة وتشغيل فرع الشركة فى مصر: 1- عمل الترخيص وتسجيل وتجديد الرخصة و/أو تسجيل 

فرع الشركة فى جمهورية مصر العربية , 2- تحديد وتنفيذ سياسة فرع الشركة فى مصر,  3- الموافقة على 

والشتراك فى – بكل مايلزم ويسمح به القانون, وبإسم فرع الشركة فى جمهورية مصر العربية – كل أنواع 

التفاقيات سواء كانت هذه التفاقيات عقود شراء وبيع أو إتفاقيات التوريد أو عقود العمال أو الخدمات أو 

مشارطات )إتفاقيات( أو عقوداليجار سواء كانت هذه العقود تشير إلى حقوق ملكية شخصية أو أوراق مالية )

سندات( أو بضاعة أو مواد خام أو آلت أو مرافق التى ل يتجاوز المقرر المالى لها مبلغ مائة ألف دولر أمريكى 

)100.000 دولر أمريكى(, وكذلك التفاقيات المنعقدة للمتيازات والمنح )العطاء( والمشاركات والشتراك فى 

إنتاج وإستكشاف وإستغلل الهيدروكربون التى ل يتجاوز المقرر المالى لها مبلغ مائة ألف دولر أمريكى 

)100.000 دولر أمريكى (, تأجير العقارات والحقوق المرتبطة بالممتلكات العقارية, عمل جميع أنواع التأمينات 

التى ل يتجاوز المقرر المالى لها مبلغ مائة ألف دولر أمريكى )100.000 دولر أمريكى ( )الموافقة على 

اليصالت والضمانات لكل النواع والفئات و الشروط المنصوص عليها والمدد )الفترات( التى يمكن اعتبارها 

مناسبة في كل حالة بمالتىا ل يتجاوز المقرر المالى لها مبلغ مائة ألف دولر أمريكى )100.000 دولر أمريكى 

(4- توظيف كل الشخاص وفقا لما هو مطلوب لفرع الشركة فى مصر وأيضا له الحق فى تحديد شروط وأحكام 

هذا التوظيف وله الحق فى إلغاء هذا التوظيف. 5- الحصول على وتجديد وإلغاء تصاريح الدخول للتوظيف 

والنتقال وتأشيرات الزيارة وتصاريح العمل وتصاريح القامة لكل المغتربين الذين يعملون فى فرع الشركة فى 

جمهورية مصر العربية ولكل المغتربين الذين يعتبروجودهم مطلوب ا لية مسألة تتعلق بفرع الشركة فى جمهورية 

مصر العربية . 6- الحصول على جميع التصاريح والتراخيص والعتمادات المطلوب الحصول عليها للموظفين 

فى فرع الشركة فى جمهورية مصر العربية وكذلك المطلوبة لسيارات ومعدات فرع الشركة من أقسام الشرطة 

وإدارات المرور.  7- متابعة الجراءات المطلوبة المرتبطة باستيراد وتخليص جميع المعدات والبضائع والمواد 

الخام من خلل الجمارك و سلطات الموانئ.  8- الحصول بصفة عامة على جميع التراخيص الخرى والتصاريح 

المتعلقة بفرع الشركة فى جمهورية مصر العربية ليتمكن فرع الشركة من القيام بأنشطته التجارية بصفة منتظمة 

ومناسبة وتنفيذ جميع المستندات والسندات بغرض الحصول على جميع التراخيص والعتماد والتسجيل للفرع 

المذكور. 9- الحصول على وتحديد- بموجب سند قانونى في كلتا الحالتين - تصاريح البحث والمتيازات لستغلل 

الهيدروكربون, أو المشاركات فى نفس المجال التى ل يتجاوز المقرر المالى فى الحالتين مبلغ مائة ألف دولر 

أمريكى )100.000 دولر أمريكى(. 10- إستلم وتسليم اليصالت الفعلية والمخالصات لجميع الوراق المالية 

للموال و الديون والبضائع والمنقولت والعقارات الشخصية المملوكة حاليا  أو متوقع تملكها لفرع الشركة فى 

جمهورية مصر العربية أو مستحقة أو ستستحق لها, مدفوعة أو محولة لفرع الشركة بجمهورية مصر العربية بأى 

حق أو سند أو طرق أو وسائل أيا كانت من أى شخص أو أشخاص أو شركة التى ل يتجاوز المقرر المالى لها مبلغ 

مائة ألف دولر أمريكى )100.000 دولر أمريكى ( 11- من أجل تنفيذ أكثر فاعلية للصلحيات والسلطات 

المذكورة سابقا  أو أيا  منها, توكيل وتوظيف محامين و/أو وكلء لتحصيل الديون تباعا, لتقديم المشورة والنصيحة 

أو التصرف أولتمثيل فرع الشركة فى جمهورية مصرالعربية. ب  - يمنح المدير الحصرى ويفوض السادة : - 

فارديس جيه فاردينويانيس والسيد يوانيس فى فاردينوجيانيس والسيد جورجيوس فى فاردينويانيس الذين 

يتصرفون على نحو منفرد ومنفصل )منفردين(. أو - أى اثنين من السادة / ديمتريوس أنجيليس ,مواطن يونانى 

وحامل لجوازسفرجمهورية اليونان رقم AT1775732( ولوكاس تريبلوبولوس, مواطن يونانى وحامل 

لجوازسفرجمهورية اليونان رقم AT1448618 وأيمن يوسف فارس, مواطن مصرى وحامل لجوازسفرجمهورية 

مصرالعربية رقم إيه 19966846 ويتصرفون على نحو مجتمع وليس منفصل )مجتمعين وغير منفردين ( – 

الصلحيات التالية فيما يتعلق بفرع الشركة فى القاهرة بمصر: 1- تحويل أى مبلغ بين حسابات الشركة البنكية. 

2- سحب وتنفيذ واستلم وتسليم أيا من وكافة الشيكات والحوالت و الكمبيالت التجارية وأوامر التحويلت 

وتعليمات الدفع والسندات الخرى أو أوامر الدفع التى لتتجاوز مبلغ مائة ألف دولر أمريكى )100.000 دولر 
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أمريكى(. 3- دفع كافة التكاليف والمصاريف والنفقات الخاصة بفرع الشركة بمصر والتى لتتجاوز مبلغ مائة ألف 

دولر أمريكى )100.000 دولر امريكى( ج- علوة على ذلك, السادة فارديس جيه فاردينويانيس, والسيد يوانيس 

فى فاردينوجيانيس والسيد جورجيوس فى فاردينويانيس مفوضون بموجب هذا بالقيام على نحو منفرد ومنفصل )

منفردين( بالتى:- 1- فتح و/أو غلق أى نوع من الحساب البنكى أو الحسابات البنكية بإسم فرع الشركة فى مصر. 

2- سحب وتنفيذ واستلم وتسليم أيا من وكافة الشيكات والحوالت والكمبيالت التجارية وأوامر التحويلت 

وتعليمات الدفع والسندات الخرى أو أوامر الدفع التى تتجاوز مبلغ مائة ألف دولر أمريكى )100.000 دولر 

أمريكى(. 3- دفع كافة التكاليف والمصاريف والنفقات الخاصة بفرع الشركة بمصر والتى تتجاوز مبلغ مائة ألف 

دولر أمريكى )  100.000 دولر امريكى(.

1663 - عمر محمد  عوض  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    104966   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-04-2017 برقم ايداع   15528 تم التأشير فى تاريخ 27-04-2017  بــ :  يمثل رئيس مجلس 

الدارة او الرئيس التنفيذى الشركة امام القضاء او الغير - استقالة المهندس / طارق حلمى حسن حسين نصار 

كمدير فرع الشركة الكائن بالعنوان - 14 شارع الثورة - الدقى - الجيزة

1664 - عصام محمد جاد الرب محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    104966   وتم ايداعه بتاريخ    

27-04-2017 برقم ايداع   15528 تم التأشير فى تاريخ 27-04-2017  بــ :  الشركة الكائن بالعنوان - 14 

شارع الثورة - الدقى - الجيزة

1665 - محمد شوقي عباس عيسى القشاوي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105065   وتم ايداعه بتاريخ    

02-05-2017 برقم ايداع   15581 تم التأشير فى تاريخ 02-05-2017  بــ :  

1666 - ابراهيم على ابراهيم على  مصفى   المقيد برقم قيد    12407   وتم ايداعه بتاريخ    2005-01-18 

برقم ايداع   394 تم التأشير فى تاريخ 03-05-2017  بــ :  وتكون مهام المصفى  أ ـ وفاء ما علي الشركة من 

ديون إن وجدت.    ب ـ بيع مال الشركة منقول أو عقارا بالمزاد العلني أو بأي طريق أخري تتناسب ووضع        

الشركة     ج ـ تمثيل الشركة أمام القضاء وقبول الصلح والتحكيم

1667 - عدنان محمد عقيل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    105139   وتم ايداعه بتاريخ    

03-05-2017 برقم ايداع   15800 تم التأشير فى تاريخ 03-05-2017  بــ :  تجديد اعضاء مجلس ادارة 

الشركة لمدة ثلثة سنوات اخرى - استقالة

1668 - حازم بن عدنان بن محمد امين عقيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    105139   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-05-2017 برقم ايداع   15800 تم التأشير فى تاريخ 03-05-2017  بــ :  استقالة

1669 - خالد اسماعيل احمد سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    105139   وتم ايداعه بتاريخ    

03-05-2017 برقم ايداع   15800 تم التأشير فى تاريخ 03-05-2017  بــ :  استقالة

1670 - عمرو اسماعيل احمد سليمان  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    105139   وتم ايداعه بتاريخ    

03-05-2017 برقم ايداع   15800 تم التأشير فى تاريخ 03-05-2017  بــ :  

2969 - كريم بدر الدين احمد بدر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    168929   وتم ايداعه بتاريخ    

14-07-2021 برقم ايداع   32629 تم التأشير فى تاريخ 14-07-2021  بــ :  ممثلعن الشركة العربية 

The Arabian Company for Logistics Investments للستثمارات اللوجستية

2970 - على محمد محمود محمد عطية  مدير   المقيد برقم قيد    169434   وتم ايداعه بتاريخ    

28-07-2021 برقم ايداع   34134 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2021  بــ :  استقالة

3065 - كريم محمود يوسف سعاده  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    175388   وتم ايداعه بتاريخ    

يكون لكل من السيد الستاذ  07-11-2021 برقم ايداع   52893 تم التأشير فى تاريخ 07-11-2021  بــ :  

/ كريم محمود يوسف سعادة بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة والسيد الستاذ / محمد حسن حسن القل بصفته 

الرئيس التنفيذي للشركة مجتمعين الحق في الرهن لصول وممتلكات الشركة الثابتة والمنقولة والقتراض من 

البنوك لصالح الشركة والتوقيع على عقود الرهن والقتراض للشركة وكذا التوقيع على عقود الكفالة للشركة 

والشركات التابعة والشركات الشقيقة.
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1671 - الستاذ عثمان ايلجن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    105139   وتم ايداعه بتاريخ    

03-05-2017 برقم ايداع   15800 تم التأشير فى تاريخ 03-05-2017  بــ :  ممثل عن شركة سان جوبان 

فيبير مصر لمواد البناء - تعديل صلحيات التوقيع لتصبح على النحو التالى : -  للسيد/ عثمان يلجن, لممارسة 

منصبه كرئيس مجلس الدارة, أوسع السلطات )بدون حدود( لدارة الشركة والتعامل والتوقيع بالنيابة عنها امام 

كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وتمثيل الشركة امام اقضاء.   علي ان يكون للسيد/ امجد ملط, لممارسة 

منصبه كعضو منتدب للشركة, السلطات والصلحيات التية : -  - له كامل الصلحيات للدارة اليومية في حدود 

السلطات الممنوحة من الجمعية العامة او من مجلس الدارة. وله الحق في ابرام وتنفيذ جميع أنواع العقود العامة 

والخاصة وعقود اتفاق وعقود تتضمن شرط التحكيم واجراء أي تعديلت عليها.  - وله حق تأسيس الشركات 

والتوقيع على عقود التأسيس وعقود التعديل الخاصة بها امام الشهر العقاري واي جهات أخرى واصدار التراخيص 

الخاصة بالشركة وتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها امام مصلحة الشهر العقاري, ومصلحة الضرائب والهيئة 

العامة للرقابة المالية والهيئة المة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية, وكافة المكاتب 

والفروع المختلفة ومكاتب البريد. وله الحق في التسجيل في سجل الوكلء التجاريين, وسجل المصدرين وهيئة 

الجمرك المصرية, ومصلحة الجوازات وكافة الجهات الحكومية والغير حكومية .  - وله حق أداء وتنفيذ جميع 

الصفقات التي تدخل ضمن غرض الشركة المسموح بها وفقا للسياسات التي يقرها مجلس الدارة والمؤسسات 

الحكومية او غير الحكومية و/او الغير وله حق التوقيع نيابة عن الشركة في حدود السلطات الممنوحة من مجلس 

الدارة وله حق توقيع اتفاقيات الرهن المتعلقة بالصول المادية والغير مادية للشركة في حدود واحد مليون يورو 

عن كل سنة مالية ان لم تكن واردة بالميزانيات واي مبلغ يتعدى هذا الحد منصوصا عليه بالميزانية.  - وله حق 

تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها امام البنوك وفتح واغلق الحسابات البنكية, وايداع وسحب الموال واستلم 

الشيكات والتوقيع علي القروض والتسهيلت الئتمانية وفتح اعتمادات مصرفية وخطابات ضمان والقتراض في 

حدود خمسة مليين يورو عن السنة المالية الواحدة         واقتراض أي مبلغ يتعدى هذا الحد ان كان منصوص 

عليه بالميزانية وله حق التصرف في أصول الشركة المادية وغير المادية بما في ذلك   العقارات وجميع أنواع 

السيارات والمركبات التي تمتلكها الشركة في حدود مليون يورو كقيمة دفترية عن كل سنة مالية واي مبلغ يتعدى 

هذا الحد ان كان منصوصا عليه بالميزانية.   - وله حق الموافقة على أي استثمارات جديدة في حدود واحد مليون 

يورو عن كل سنة مالية ان لم تكن واردة بالميزانية واي مبلغ يتعدى هذا الحد منصوصا عليه بالميزانية.   وله حق 

تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما سبق - تمثيل الشركة امام القضاء لرئيس مجلس الدارة منفردا

1672 - الستاذ امجد ملط  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    105139   وتم ايداعه بتاريخ    2017-05-03 

برقم ايداع   15800 تم التأشير فى تاريخ 03-05-2017  بــ :  ممثل عن شركة سان جوبان فيبير مصر لمواد 

البناء .

1673 - فابيان نتالى ليسور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    105139   وتم ايداعه بتاريخ    

03-05-2017 برقم ايداع   15800 تم التأشير فى تاريخ 03-05-2017  بــ :  ممثل عن شركة سان جوبان 

فيبير مصر لمواد البناء .

1674 - الستاذة شارلوت فامى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    105139   وتم ايداعه بتاريخ    

03-05-2017 برقم ايداع   15800 تم التأشير فى تاريخ 03-05-2017  بــ :  ممثل عن شركة سان جوبان 

فيبير مصر لمواد البناء .

1675 - حماده محمد محمد محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    105256   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-2017 برقم ايداع   16218 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2017  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة بنفس 

ذات الختصاصات وتجديد الثقة فى مجلس الدارة

1676 - عبدالمنعم محمد الشحات محمد بدوى  مدير   المقيد برقم قيد    105332   وتم ايداعه بتاريخ    

08-05-2017 برقم ايداع   16409 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2017  بــ :  

1677 - احمد عبدالحى على المليجى  مدير   المقيد برقم قيد    105332   وتم ايداعه بتاريخ    2017-05-08 

برقم ايداع   16409 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2017  بــ :  
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1678 - احمد سعد عبدا ابراهيم  مدير عام   المقيد برقم قيد    105332   وتم ايداعه بتاريخ    

08-05-2017 برقم ايداع   16409 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2017  بــ :  - يمثل المديرون الشركة في 

علقتها مع الغير ولهم منفردين او مجتمعين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا 

ما احتفظ به صراحة في عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العمومية . أ - وللسيد / احمد سعد 

عبدا ابراهيم المدير العام والستاذ / عبد المنعم محمد شحاته )مجتمعين او منفردين ( لهم 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 التوقيع علي الشيكات وفتح 

حسابات وحق الفراج علي راس المال استصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفتراض والرهن وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق  في التوقيع علي 

عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكتها العقاريه والراضي والسيارات وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل كافة المستندات الذنية والتجارية وله ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او الجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر . ب - وللسيد احمد عبد 

الحي علي المليجي الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم 

الشركة وله الحق في التوقيع علي عقود الشراء والبيع وله ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او الجل .

1679 - وليد ابراهيم خليل حمزه  مدير   المقيد برقم قيد    105332   وتم ايداعه بتاريخ    2017-05-08 

برقم ايداع   16409 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2017  بــ :  استقالة

1680 - جمال محمد فتح ا السعودي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    106082   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-2017 برقم ايداع   19174 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2017  بــ :  تجديد مدة مجلس إدارة الشركة 

الحالي وصلحياته لدورة جديدة

1681 - عمرو محمد خيري محمد ابوورد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    106146   وتم ايداعه بتاريخ    

29-05-2017 برقم ايداع   19369 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2017  بــ :  يمنح كل من ))السيد الستاذ / 

عمرو محمد خيرى محمد ابوورد -بصفته رئيس مجلس الدارة والسيد الستاذ / ايمن موسي عبدالعزيز عامر – 

بصفته عضو مجلس الدارة (( ايا منهما مجتمعا مع ايا من )) السيد الستاذ / مبروك مبروك فرحات النجار – 

بصفته عضو مجلس الدارة والسيد الستاذ / عبدالعزيز السيد اسماعيل سرور ـ بصفته العضو المنتدب )( – 

الصلحيات التيه :-  حق التوقيع علي معاملت الشركة و تعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه 

التعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان 

يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة والتوقيع عنها علي جميع العقود وتعيين الموظفين والتوقيع امام الشهر 

العقارى ولهم الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام والعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وحق التعامل مع جميع البنوك والمصارف  من سحب 

وايداع وفتح وغلق الحسابات واستصدار الشيكات وخطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن 

والحصول علي التسهيلت الئتمانية والتوقيع علي العقود الخاصة بها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك و 

المصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراضها واعطاء حق التوقيع علي الشيكات لجميع البنوك ولهم الحق في 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

1682 - عبد العزيز السيد اسماعيل سرور  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    106146   وتم ايداعه بتاريخ    

29-05-2017 برقم ايداع   19369 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2017  بــ :  

1683 - احمد عبد العزيز السيد اسماعيل سرور  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    106146   وتم ايداعه بتاريخ    

29-05-2017 برقم ايداع   19369 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2017  بــ :  أستقاله
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1684 - رفيق سامى فهيم جبرائيل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    106329   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-06-2017 برقم ايداع   20065 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2017  بــ :  للسيد / رفيق سامي 

فهيم جبرائيل - رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب – منفردا -  له الحق في التعامل باسم الشركة وضمن 

أغراضها أمام كافة الجهات الحكومية و غير الحكومية والقطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة 

إشكالهم , و التوقيع على كافه العقود أمام الشهر العقاري . والتوقيع على عقود تعديل الشركة أمام مصلحه الشهر 

العقاري ,  وكذالك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع وفتح و غلق الحسابات و العتمادات  

و استصدار خطابات  وشهادات الضمان  و إصدار الشيكات  والتوقيع عليها  وصرف الشيكات الخاصة بالشركة  

و الفراج عن رأس المال وكافه صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و له حق القتراض والرهن  

والئتمان وكفالة الغير وقبول الكفالة من الغير أمام البنوك وغيرها من الجهات و التأجير التمويلي  والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركة  بالنقد أو بالجل  وكل ذالك باسم الشركة ولصالحها  وضمن إغراضها .  إبرام كافة 

التصرفات المتعلقة بالصول الثابتة و المنقولة للشركة و إجراء و إتمام و التوقيع علي عقود البيع والشراء سواء 

البتدائية أو النهائية و التوكيلت للبيع للنفس أو للغير وعقود المقاولت بجميع أنواعها والتصديق والتوقيع علي 

كافه العقود  أمام الشهر العقاري وبيع وشراء الصول .  وله الحق التوقيع نيابة عن أصحاب السهم أمام البورصة 

المصرية وأمام الهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة لسوق المال وشركات تداول الوراق المالية وشركه مصر 

المقاصة لليداع و القيد المركزي والتعامل أمام السجل التجاري و الغرفة التجارية .   له الحق فى ابرام عقود 

المعاوضة بين الشركة و الشركات الشقيقه .   وله الحق في تعيين  وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم و أجورهم  و له الحق في قبض و دفع   المبالغ  وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد  كافة السندات الذنية و 

التجارية و إبرام كافة العقود و المشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل والتوقيع على 

كل المستندات المتعلقة بذالك أمام كافه الجهات و له حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .   أما 

التوقيع علي الشيكات والسحب واليداع يكون للسيد/ رفيق سامي فهيم جبرائيل والسيدة / كارين رفيق سامي فهيم 

جبرائيل  و السيدة / ايرين سامي فهيم جبرائيل-  منفردين–   و للسيد / رفيق سامي فهيم جبرائيل و السيدة / كارين 

رفيق سامي فهيم جبرائيل –منفردين -  لهما الحق فى التوقيع على عقود الشراء و البيع لصول الشركة و 

ممتلكاتها العقارية و الراضي  و السيارات  ومنقولت  و كل ذالك باسم الشركة ولصالحها وضمن أغراضها .

1685 - وسيم حلمي جودي ارساني  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    106329   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-2017 برقم ايداع   20065 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2017  بــ :  

1686 - سامي فهيم جبرائيل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    106329   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-2017 برقم ايداع   20065 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2017  بــ :  خروج للوفاه

1687 - ايرين سامى فهيم جبرائيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    106329   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-2017 برقم ايداع   20065 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2017  بــ :  

1688 - كارين رفيق سامى فهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    106329   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-2017 برقم ايداع   20065 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2017  بــ :  

1689 - احمد  عبد الغفار  ابراهيم  صالح  شريك موصى   المقيد برقم قيد    106547   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2017 برقم ايداع   20815 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2017  بــ :  

1690 - حلمى  علي  عبد المقصود حشكيل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    106547   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2017 برقم ايداع   20815 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2017  بــ :  

1691 - يسري علي  عبد المقصود  حشكيل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    106547   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2017 برقم ايداع   20815 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2017  بــ :  

1692 - عبد المقصود  علي عبد المقصود  حشكيل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    106547   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-06-2017 برقم ايداع   20815 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2017  بــ :  

1693 - ياسمين  علي  علم  علي  فرحات  شريك موصى   المقيد برقم قيد    106547   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2017 برقم ايداع   20815 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2017  بــ :  
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1694 - عبد الغني  ابو الخير  السيد  ابو الخير  شريك موصى   المقيد برقم قيد    106547   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2017 برقم ايداع   20815 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2017  بــ :  

1695 - لطفي  كمال  محمد  احمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    106547   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2017 برقم ايداع   20815 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2017  بــ :  

1696 - شعبان  عزب  السيد  شحاتة  مدين  شريك موصى   المقيد برقم قيد    106547   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2017 برقم ايداع   20815 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2017  بــ :  

1697 - علم  علي  علم  فرحات  شريك موصى   المقيد برقم قيد    106547   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2017 برقم ايداع   20815 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2017  بــ :  

1698 - هناء محى  سليمان  محمد  القناوي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    106547   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2017 برقم ايداع   20815 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2017  بــ :  

1699 - عصام جمال  عماره  السيد  شيحة  شريك موصى   المقيد برقم قيد    106547   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2017 برقم ايداع   20815 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2017  بــ :  

1700 - احمد  جمال  عماره  السيد  شيحة  شريك موصى   المقيد برقم قيد    106547   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2017 برقم ايداع   20815 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2017  بــ :  

1701 - محمد  شكري  علم  علي فرحات  شريك موصى   المقيد برقم قيد    106547   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2017 برقم ايداع   20815 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2017  بــ :  

1702 - محمد فارس محمد رمضان  علي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    106547   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2017 برقم ايداع   20815 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2017  بــ :  

1703 - نجلء  عبد ا  علي  موسى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    106547   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2017 برقم ايداع   20815 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2017  بــ :  

1704 - مى  علي  علم  علي  فرحات  شريك موصى   المقيد برقم قيد    106547   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2017 برقم ايداع   20815 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2017  بــ :  

1705 - احمد  محمد السيد  شحاتة  شريك موصى   المقيد برقم قيد    106547   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2017 برقم ايداع   20815 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2017  بــ :  

1706 - محمود  محمد  السيد  شحاتة  شريك موصى   المقيد برقم قيد    106547   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2017 برقم ايداع   20815 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2017  بــ :  

1707 - ريهام  محمد  السيد  شحاتة  شريك موصى   المقيد برقم قيد    106547   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2017 برقم ايداع   20815 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2017  بــ :  

3121 - اسلم محمد محمد رشاد  مدير   المقيد برقم قيد    177223   وتم ايداعه بتاريخ    05-12-2021 برقم 

ايداع   58623 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2021  بــ :  

1709 - عمر الفاروق حمدان جاد ا احمد قنديل  مدير   المقيد برقم قيد    106685   وتم ايداعه بتاريخ    

13-06-2017 برقم ايداع   21488 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2017  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير 

محددة.   يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللمدير 

الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح 

حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن راس المال وحق 

القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها, وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها, وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل, وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.
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1710 - محمد سعيد محمد مرشد  مدير   المقيد برقم قيد    106685   وتم ايداعه بتاريخ    13-06-2017 برقم 

ايداع   21488 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2017  بــ :  قبول الستقالة

1711 - محمود عبد العزيز عليمى السيد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    106694   وتم 

ايداعه بتاريخ    14-06-2017 برقم ايداع   21511 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2017  بــ :  التجديد لمجلس 

الدارة الحالى بكامل هيئتة لمدة ثلث سنوات تبدا من 2022/6/14 وحتى 2025/6/13 وعلى ان تكون نفس 

الصلحيات والختصاصات الواردة لمجلس الدارة الول لمجلس الدارة بعد التجديد

1712 - طارق عمر السيد عزمى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    107206   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-07-2017 برقم ايداع   23471 تم التأشير فى تاريخ 05-07-2017  بــ :  تجديد تشكيل مجلس 

الداره لمدة ثلث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء مدة المجلس الحالي

1713 - على حامد محمد حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    107206   وتم ايداعه بتاريخ    

05-07-2017 برقم ايداع   23471 تم التأشير فى تاريخ 05-07-2017  بــ :  

1714 - حسين شريف حسين خفاجى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    107206   وتم ايداعه بتاريخ    

05-07-2017 برقم ايداع   23471 تم التأشير فى تاريخ 05-07-2017  بــ :  ممثلعن شركة كوربليس 

للتأجير التمويلى مصر)كورب ليس(

1715 - حسام الدين حسن عباس جاويش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    107206   وتم ايداعه بتاريخ    

05-07-2017 برقم ايداع   23471 تم التأشير فى تاريخ 05-07-2017  بــ :  ممثلعن شركة كوربليس 

للتأجير التمويلى مصر)كورب ليس(

1716 - صلح يوسف عبد الرحمن يوسف  عضو مجلس ادارة غير متفرغ   المقيد برقم قيد    107206   وتم 

ايداعه بتاريخ    05-07-2017 برقم ايداع   23471 تم التأشير فى تاريخ 05-07-2017  بــ :  ممثلعن 

شركة كوربليس للتأجير التمويلى مصر)كورب ليس(

1717 - داليا حازم جميل خورشيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    107384   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-2017 برقم ايداع   24238 تم التأشير فى تاريخ 11-07-2017  بــ :  غير تنفيذى - ممثل لشركة 

بلتون لصانع السوق - اعادة تشكيل مجلس الدارة وتجديد مدة عضويتة لدورة جديدة مدتها 3 سنوات -  الموافقة 

بالجماع على أن تصبح سلطات التوقيع عن الشركة للستاذ / وفيق كميل شكر ا داوود – بصفته العضو 

المنتدب ممثل لشركة بلتون سيكورتيز هولدنج ش.م.م )منفردا( كما يلي : تمثيل الشركة امام البنوك والغير وكذلك 

تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الرسمية والحكومية والغير الحكومية وكذلك له كافة الختصاصات في التعامل باسم 

الشركة وإبرام كافة المعاملت البنكية والمصرفية وغيرها من المعاملت والتوقيع على كافة العقود أمام البنوك 

والغير و الحصول على القروض والتسهيلت الئتمانية وتقديم الضمانات والرهونات اللزمة لذلك وتوقيع عقودها 

والمستندات الخاصة بالشركة وله حق شراء وبيع ورهن كافة انواع أصول الشركة ومنقولت الشركة والسيارات 

والتوقيع نيابة عن الشركة على التعاقدات التي تكون الشركة طرفا  فيها وتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام 

الشهر العقاري والغرف التجارية والسجل التجاري و له الحق في تعيين المديرين ووكلء مفوضين وان يخول 

هؤلء المديرين أو الوكلء المفوضين حق التوقيع عن الشركة مجتمعين وله الحق في تأسيس الشركات بكافة 

أنواعها وإشهارها والتوقيع على عقود تأسيسها وتعديلتها وعلى كافة المستندات والقرارات نيابة عن الشركة 

وباسمها امام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وجميع مأمورياتها ومكاتب التوثيق والهيئة العامة للستثمار 

والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية و شركة مصر للمقاصة و اليداع و القيد 

المركزي والهيئة القومية للتأمينات الجتماعية وذلك بكافة اداراتها ومكاتبها وكل ما يلزم بشأن فتح الملف التأميني 

للشركة وقيد العاملين وكافة الجراءات ذات الصلة بالتعامل مع التأمينات الجتماعية ومكاتب العمل وفي تمثيل 

الشركة والحضور والطلع وتسليم واستلم أي أوراق أو مستندات نيابة عن الشركة وتقديم البيانات والمستندات 

والمذكرات و التوقيع والحضور أمام اللجان المختصة وكذلك التعامل أمام مصالح الضرائب بجميع أنواعها 

ومأمورياتها وكل ما يتعلق بإجراءات تجديد البطاقة الضريبية للشركة واستلم وتسليم المستندات وله الحق في 

تفويض او توكيل الغير في كل ما سبق.
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1725 - كرم عبدالمعبود ابراهيم عماره  مدير   المقيد برقم قيد    107627   وتم ايداعه بتاريخ    

18-07-2017 برقم ايداع   25352 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2017  بــ :  و يمثل المديران الشركة فى 

علقتهما مع الغير ولهم منفردين او مجتمعين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  وللسيد / كرم عبد المعبود 

ابراهيم عماره , )مدير( 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 و التوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض  

والرهن وكافة صور التعامل   مع جميع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها 

وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء و البيع للصول  والممتلكات العقارية و الراضى والسيارات باسم 

ولصالح  الشركة وله الحق في تعيين  وعزل مستخدمى و وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض 

و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية والتجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و 

الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر. 

وللسيد / محمد كرم عبد المعبود ابراهيم عماره , ) مدير( الحق في ادارة العلقات العامة

1726 - عادل محمد سلمة علومة شاهين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    107655   وتم ايداعه بتاريخ    

19-07-2017 برقم ايداع   25480 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2017  بــ :  

1727 - شريف حمدي عبدالمنعم مطاوع  مدير فرع   المقيد برقم قيد    107655   وتم ايداعه بتاريخ    

19-07-2017 برقم ايداع   25480 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2017  بــ :  

1728 - احمد عاصم عبدا خليل ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    107655   وتم ايداعه بتاريخ    

19-07-2017 برقم ايداع   25480 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2017  بــ :  

1729 - حسن انيس مصباح عبد الرحمن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    107655   وتم ايداعه بتاريخ    

19-07-2017 برقم ايداع   25480 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2017  بــ :  

1730 - طارق عوض عبدا ابراهيم عبدا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    107655   وتم ايداعه بتاريخ    

19-07-2017 برقم ايداع   25480 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2017  بــ :  

1731 - مصطفى محمود عبدالوهاب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    107655   وتم ايداعه بتاريخ    

19-07-2017 برقم ايداع   25480 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2017  بــ :  
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1732 - احمد شوقى فريد السيد الحنك  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    107655   وتم ايداعه بتاريخ    

19-07-2017 برقم ايداع   25480 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2017  بــ :  تعديل صلحيات رئيس مجلس 

الدارة وكذا العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لتصبح كما يلى:  حق تمثيل الشركة أمام القضاء لرئيس مجلس 

الدارة , وله حق الصلح والتصالح والقرار والنكار والبراء ,بيع الصول العقارية من خلل الجمعية العامة 

للختصاص   للعضو المنتدب والرئيس التنفيذى منفردا حق التوقيع والسحب والفراج عن رأس المال المودع 

بالبنك , وتفويض الغير لدى البنوك على أن تكون توقيعات البنوك على فئتين من المديرين الذى يحددهم او 

يفوضهم العضو المنتدب والرئيس التنفيذى دون ان يوثر ذلك على حق التوقيع المنفرد للسيد العضو المنتدب 

والرئيس التنفيذى . تفويض العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة فى التعامل وتمثيل الشركة ضمن أغراضها 

أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع العمال العام والقطاع الخاص والفراد والشهر العقارى 

ومكاتب التوثيق والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومكاتب السجل التجارى 

والغرف التجارية ومصلحة الضرائب ومأمورياتها ولجانها ولجان الطعن وله حق التوقيع على عقود البيع والشراء 

والرهن واليجار والمقاولت والعمل وعقود الشتراك فى تأسيس الشركات وعقود التعديل والندماج أمام الشهر 

العقارى والتوثيق وحق الفسخ وحق التوقيع على عقود شراء وبيع السيارات أمام الشهر العقارى وحق التعامل مع 

وحدات المرور على مستوى الجمهورية وإستخراج رخص تسيير السيارات وتجديدها واستخراج شهادات  

البيانات وحق التعامل مع جميع البنوك والمصارف وحق اليداع والسحب وفتح الحسابات والتوقيع على الشيكات 

واصدار خطابات وشهادات الضمان وفتح العتمادات المستندية وكافة أنواع التعامل مع البنوك والمصارف وله 

حق تفويض أو توكيل الغير فى كل أو بعض الصلحيات المذكورة والممنوحة له من مجلس الدارة ) بيع الصول 

العقارية من خلل الجمعية العامة للختصاص (

1733 - احمد سعيد ابو الفتوح محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    107655   وتم ايداعه بتاريخ    

19-07-2017 برقم ايداع   25480 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2017  بــ :  

1734 - عمر مصطفى شمس الدين  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    107656   وتم ايداعه بتاريخ    

19-07-2017 برقم ايداع   25481 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2017  بــ :  

1735 - مصطفى درويش شمس الدين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    107656   وتم ايداعه بتاريخ    

19-07-2017 برقم ايداع   25481 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2017  بــ :  تعديل صلحيات مجلس الدارة 

لتصبح كما يلى:  يملك حق التوقيع على معاملت الشركة و تعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه 

المعاملت و التعهدات من مجلس الدارة , و لمجلس الدارة  الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين و 

ان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين ولرئيس مجلس الدارة أو نائب رئيس مجلس 

الدارة أو العضوين المنتدبين يكون ليا منهم منفردين أو مجتمعين الحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها 

أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهم 

الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار الخطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن راسمال الشركة وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم الحق فى التوقيع 

على عقود الشراء والستئجار ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام وتوقيع كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم 

الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولرئيس مجلس الدارة مجتمعا مع 

نائب رئيس مجلس الدارة أو لنائب رئيس مجلس الدارة مجتمعا مع احد العضوين المنتدبين الحق فى توقيع عقود 

التأجير والقراض والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها  العقارية والراضى والسيارات 

والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهم حق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

1736 - اسلم على الصغير  ESLAM ALI AL SAGHIR  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    

107656   وتم ايداعه بتاريخ    19-07-2017 برقم ايداع   25481 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2017  بــ 

:  استقالة
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1737 - عادل مصطفي شمس الدين  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    107656   وتم ايداعه بتاريخ    

19-07-2017 برقم ايداع   25481 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2017  بــ :  

1738 - حنان نواف خويص  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    107656   وتم ايداعه بتاريخ    

19-07-2017 برقم ايداع   25481 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2017  بــ :  

1739 - وليد عبد الرحمن ابراهيم الملح  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    107707   وتم 

ايداعه بتاريخ    20-07-2017 برقم ايداع   25669 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2017  بــ :  وافقت الجمعية 

العامة العادية علي تجديد مدة عمل مجلس الدارة لمدة 3 سنوات بنفس طريقه تشكيله و صلحيته - وافقت الجمعية 

العامة العادية علي تجديد مدة عمل مراقب الحسابات للسنة المالية 2023

1740 - على عبد الحفيظ عبدا اليوسفى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    107875   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2017 برقم ايداع   26259 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2017  بــ :  تجديد مدة مجلس ادارة الشركة 

لمدة ثلث سنوات تبدا من تاريخ التاشير بهذ ه الجمعية  فى السجل التجارى

1741 - عبد الرحمن  جمال ربيع محمود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    107917   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2017 برقم ايداع   26398 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2017  بــ :  

1742 - محمود  الهامى على البيلى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    107917   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2017 برقم ايداع   26398 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2017  بــ :  

1743 - امير محمد نور السعيد مصطفى  مدير   المقيد برقم قيد    107989   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2017 برقم ايداع   26470 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2017  بــ :  

1744 - مصطفى احمد وفيق مصطفى احمد  مدير   المقيد برقم قيد    107989   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2017 برقم ايداع   26470 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2017  بــ :  - ويباشر المديرون وظائفهم 

لمدة غير محدودة . يمثل المديرين الشركة فى علقتها مع الغير ولهم منفردين او مجتمعين فى هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة . وللمديرين منفردين او مجتمعين 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 وغلق حسابات الشركة والفراج عن راس المال والتوقيع على 

الشيكات  واستصدار شهادات وخطابات الضمان والتوقيع على عقود القتراض والرهن  ولهم منفردين او 

مجتمعين حق كفالة الشركة للغير فى التسهيلت والقروض الممنوحة من جميع البنوك والمصارف التوقيع على 

عقود كفالة الشركة للغير فى التسهيلت والقروض الممنوحة من جميع البنوك والمصارف وبيع اصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت  وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم  الحق فى 

تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات  والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

1745 - تامر محمد نور السعيد  مدير   المقيد برقم قيد    107989   وتم ايداعه بتاريخ    27-07-2017 برقم 

ايداع   26470 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2017  بــ :  

1746 - طارق حلمى حسن حسين نصار  مدير فرع   المقيد برقم قيد    108027   وتم ايداعه بتاريخ    

30-07-2017 برقم ايداع   26715 تم التأشير فى تاريخ 30-07-2017  بــ :  استقالة

1747 - عصام محمد جاد الرب محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    108027   وتم ايداعه بتاريخ    

30-07-2017 برقم ايداع   26715 تم التأشير فى تاريخ 30-07-2017  بــ :  

1748 - حاتم إبراهيم سليمان خاطر  مدير   المقيد برقم قيد    108108   وتم ايداعه بتاريخ    2017-07-31 

برقم ايداع   27010 تم التأشير فى تاريخ 31-07-2017  بــ :  استقالة
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1749 - محمد على سالم العبادى  مدير   المقيد برقم قيد    22680   وتم ايداعه بتاريخ    15-02-2007 برقم 

ايداع   2707 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2017  بــ :  يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير ولهما فى 

هذا الصدد أوسع السطات لدراة الشركة و التعامل باسمها , و لهما الحق في اجراء كافة العقود والمعاملت الداخله 

ضمن غرض الشركة , و على الخص تعيين و وقف و عزل وكلء و مستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم و 

اجورهم و مكافأتهم و قبض و دفع كافة المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية التجارية 

وابرام جميع العقود والمشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق شراء جميع 

المواد المهمات والبضائع والمنقولت والقراض بطريق العتمادات و لهما حق التوقيع على عمليات الئتمان لدي 

البنوك والسحب واليداع والتوقيع على عقود الئتمان والرهن العقاري والتجاري , و لهما حق بيع الصول الثابتة 

و المنقولة و السيارات و عمل التوكلت للغير و التوقيع على عقود البيع النهائية , و لهما أن يفوض عنهما ما 

يروهم في بعض اختصاصاتهم من بين الشركاء وعلى أن يقوم أي من المديرين بممارسة كل ماورد بتلك المادة 

منفردا .

1750 - علء الدين محمد حسن على نصر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    26864   وتم ايداعه بتاريخ    

18-06-2009 برقم ايداع   12671 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2017  بــ :  إضافة صلحيات جديدة خاصه 

بالشركة الى السيد/ علء الدين محمد حسن حسن علي نضر - رئيس مجلس الدارة بإنه له الحق منفردا  في تمثيل 

الشركة أمام كافة المحاكم القضائية والشهر العقاري والتصالح والتنازل عن كافة الدعاوي القضائية المرفوعة من 

الشركة ضد الغير وله الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ماذكر وتمثيل الشركة أمام القضاء من 
إختصاص رئيس مجلس الدارة منفردا 

1751 - احمد سامي صبحي محمد جحلش  مدير فرع   المقيد برقم قيد    108465   وتم ايداعه بتاريخ    

08-08-2017 برقم ايداع   28300 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2017  بــ :  

1752 - اسراء خليل خنصر  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    108704   وتم ايداعه بتاريخ    2017-08-15 

برقم ايداع   29244 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2017  بــ :  استقالة

1753 - محمود وائل محمد كربوج  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    108704   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-2017 برقم ايداع   29244 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2017  بــ :  - يكون حق الداره والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين ولهما مجتمعين او منفردين حق التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها  امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وحق او استصدار 

خطابات وشهادات الضمان وحق الفتراض والرهن وكذلك التوقيع على عقود الشراء والبيع القتراض والرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق 

في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولها حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية ولهما وابرام كافة العقودوالمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل ولها الحق توكيل اوتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

1754 - رغد محمد سلطان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    108704   وتم ايداعه بتاريخ    2017-08-15 

برقم ايداع   29244 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2017  بــ :  

1755 - فؤاد محمد ابو العنين ابو العنين  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    108765   وتم 

ايداعه بتاريخ    16-08-2017 برقم ايداع   29528 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2017  بــ :  

1756 - هاني عبدالبديع امين امام  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    108807   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2017 برقم ايداع   29740 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2017  بــ :  - تجديد مدة مجلس الدارة

1757 - شوق محمد عمار عياش  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    67763   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2013 برقم ايداع   16480 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2017  بــ :  استقالة
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1758 - محمد عمار اكرم عياش  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    67763   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-07-2013 برقم ايداع   16480 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2017  بــ :  يملك حق التوقيع 

علي معاملت الشركة  رئيس مجلس الدارة  ونائب رئيس مجلس الدارة و العضاء المنتدبين  حق التوقيع عن 

الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية  وعلي الخص في التعامل مع الهيئة العامة للرقابة علي 

الصادرات و الواردات و الهيئة العامة للستثمار و المناطق الحرة  ولهم الحق في فتح وغلق الحسابات باسم 

الشركة أمام البنوك  ولهم حق السحب و اليداع والتوقيع علي الشيكات واستصدار خطابات وشهادات الضمان و 

القتراض و الرهن وكل ذلك ضمن اغراض الشركة  و لهم الحق في أجراء كافة العقود و المعاملت الداخلة ضمن 

غرض الشركة وعلي الخص تعيين ووقف وعزل  ووكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم  و أجورهم 

ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وإبرام جميع العقود 

والمشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق  بيع وشراء ورهن جميع 

المنقولت و العقارات و الراضي والسيارات والعلمات التجارية و النماذج الصناعية و التوقيع علي تلك العقود 

أمام مصلحة  الشهر العقاري و التوثيق ,  ولهم حق شراء المهمات و البضائع , و لمجلس الدارة الحق في أن 

يعين عدة مديرين أو وكلء  مفوضين و أن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين  ولرئيس 

مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة و العضاء المنتدبين  حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر

1759 - نور الدين اكرم عياش  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    67763   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-07-2013 برقم ايداع   16480 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2017  بــ :  

1760 - هزار اكرم عياش  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    67763   وتم ايداعه بتاريخ    2013-07-25 

برقم ايداع   16480 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2017  بــ :  

1761 - فوز محمد فايز الراس  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    67763   وتم ايداعه بتاريخ    2013-07-25 

برقم ايداع   16480 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2017  بــ :  

1763 - احمد نبيل محمد صالح داود  مدير عام   المقيد برقم قيد    109171   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2017 برقم ايداع   31524 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2017  بــ :  ويباشر المديران وظائفهم لمده 

غير محدده - يمثل المديرين الشركة في علقتهما مع الغير ولهم في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل بأسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة 

الغيرعادية.وللسيد / أحمد نبيل محمد صالح داود )منفرد( الحق في : 1/تمثيل الشركة والتوقيع عنها أمام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والجهزة التنفيذية التابعة للدولة والوزارات والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص والهيئة العامة للستثمار والشهر العقاري والسجل التجاري وهيئة العلمات التجارية ومصلحة 

الضرائب والتوقيع علي عقود الشتراك في تأسيس الشركات .  2/التوقيع علي كافة العقود والتفاقيات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة وكذلك الحق في تعيين و وقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم 

ومكافأتهم.3/توكيل أو تفويض الغير في كل أو جزء من الصلحيات المخولة له والمشار اليها اعله- ويكون حق 

التعامل والتوقيع عن الشركة أمام جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والفراج عن رأس المال والتوقيع 

علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه 

والتجارية واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن بكافة انواعة وكذلك حق التوقيع علي 

عقود البيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها 

طبقا  للتي: 1/ للسيد / أحمد رمضان محمد ابراهيم )المدير المالي( منفردا  في حدود مبلغ وقدرة 25000 دولر )

فقط خمسة وعشرون الف دولر امريكي ل غير( او ما يعادله بأي عملة أخري.  2/للسيد / أحمد نبيل محمد صالح 

منفردا  في حدود مبلغ وقدرة 50000 دولر )فقط خمسون الف دولر امريكي ل غير( او ما يعادله بأي عملة 

أخري.  3/للسيد / أحمد نبيل محمد صالح والسيد/ أحمد رمضان محمد ابراهيم )مجتمعين( في حدود مبلغ وقدرة 

500000 دولر )فقط خمسمائة الف دولر أمريكي ل غير( او ما يعادله بأي عملة أخري4/ويكون التوقيع بدون 

حد أقصي لكل من السيد/ أحمد نبيل محمد صالح مع السيد/ محمود ابو المكارم محمد بدر الدين ابو المكارم )

مجتمعين(
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1764 - كريم جلل جرجس بشارة  مدير   المقيد برقم قيد    109171   وتم ايداعه بتاريخ    2017-08-28 

برقم ايداع   31524 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2017  بــ :  استقالة

1765 - نيتين كول . بريطانى الجنسية  مدير   المقيد برقم قيد    109171   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2017 برقم ايداع   31524 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2017  بــ :  استقالة

1766 - سحر وليم سلمه ابراهيم  مدير عام   المقيد برقم قيد    109171   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2017 برقم ايداع   31524 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2017  بــ :  استقالة

1767 - باباتوندي تميتوبي صويويي Babatunde Temitope Soyoye  مدير   المقيد برقم قيد    

109171   وتم ايداعه بتاريخ    28-08-2017 برقم ايداع   31524 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2017  بــ 

:  استقالة

1768 - جون مورجان شابلن John Morgan Chaplin  مدير   المقيد برقم قيد    109171   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-08-2017 برقم ايداع   31524 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2017  بــ :  استقالة

1769 - ديفيد جرجس سليم عطيه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    109194   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2017 برقم ايداع   31659 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2017  بــ :  

1770 - ميادة توفيق بابا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    109320   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2017 برقم ايداع   32262 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2017  بــ :  

1771 - احمد  رامي  نجيب  الجاتي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    109320   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2017 برقم ايداع   32262 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2017  بــ :  

1772 - هادي  احمد  رامي  الجاتي  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    109320   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2017 برقم ايداع   32262 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2017  بــ :  وعضو مجلس الدارة

1773 - نجيب  احمد  رامي  الجاتي  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    109320   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-09-2017 برقم ايداع   32262 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2017  بــ :  وعضو مجلس الدارة

1774 - احمد  جمال  صديق  ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    109476   وتم ايداعه بتاريخ    

10-09-2017 برقم ايداع   532900 تم التأشير فى تاريخ 10-09-2017  بــ :  

2223 - محمد محمد محمد على عامر  الرئيس التنفيذى   المقيد برقم قيد    134886   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-2019 برقم ايداع   19781 تم التأشير فى تاريخ 05-05-2019  بــ :  وعضو مجلس الداره المنتدب 

- أصبحت صلحيات التوقيع عن الشركه على النحو التالى :-   السيد/ محمد محمد محمد على عامر بصفته )

الرئيس التنفيذى وعضو مجلس الدارة المنتدب( في التعامل أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة 

المالية ومصلحة التسجيل التجارى والغرف التجارية ومصلحة الضرائب المصرية وهيئة التنمية الصناعية والهيئة 

العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق والتعامل أمام شركات تداول الوراق 

المالية والبورصة المصرية وكذلك له الحق فى توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ماذكر.
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1775 - أحمد محمد فاضل  حسكور  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    109476   وتم ايداعه بتاريخ    

10-09-2017 برقم ايداع   532900 تم التأشير فى تاريخ 10-09-2017  بــ :  يملك حق التوقيع على 

معاملت الشركه 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 الشركه منفردين او 

مجتمعين ويكون لكل من السيد/ احمد محمد فاضل حسكور ) رئيس مجلس الدارة ( والسيد/ انس محمد فاضل 

حسكور ) نائب رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب ( مجتمعين أو منفردين الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع المبالغ والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق التوقيع على عقود الرهن والقتراض من البنوك باسم 

الشركه ولمصلحتها  وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها 

وتمثيلها امام الجهات الرسميه وغير الرسمية وتعيين وكلء اومديرين وفصلهم وعمل توكيلت للمحاسبين و 

المحاميين وكذلك لهم )مجتمعين او منفردين( حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن والتنازل على اصول 

الشركه ومنقولتها وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات باسم الشركة ولصالحها واستخراج التراخيص 

اللزمة وادخال المرافق والتعاقد عليها والحضور والتوقيع نيابه عن الشركة  امام كافة الجهات الحكومية والغير 

حكومية بخصوص تلك الصول والممتلكات الخاصة بالشركة ولهم فى سبيل ذلك القيام )مجتمعين او منفردين( 

بعمل توكيل للغير بكل او بعض ماذكر ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم ولهم الحق فى قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة  بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل الغير فى كل 

او بعض ماذكر .

1776 - انس محمد فاضل  حسكور  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    109476   وتم 

ايداعه بتاريخ    10-09-2017 برقم ايداع   532900 تم التأشير فى تاريخ 10-09-2017  بــ :  

1777 - زكريا محمد فاضل  حسكور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    109476   وتم ايداعه بتاريخ    

10-09-2017 برقم ايداع   532900 تم التأشير فى تاريخ 10-09-2017  بــ :  استقالة

1778 - يحيي محمد فاضل حسكور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    109476   وتم ايداعه بتاريخ    

10-09-2017 برقم ايداع   532900 تم التأشير فى تاريخ 10-09-2017  بــ :  استقالة

1779 - عدنان محمد فاضل حسكور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    109476   وتم ايداعه بتاريخ    

10-09-2017 برقم ايداع   532900 تم التأشير فى تاريخ 10-09-2017  بــ :  استقالة

1780 - عادل فهيم محمد حميد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    109589   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2017 برقم ايداع   33490 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2017  بــ :  الموافقة على تجديد مدة مجلس 

الدارة

1781 - احمد نبيل احمد محمد دنانه  مدير   المقيد برقم قيد    109736   وتم ايداعه بتاريخ    2017-09-18 

برقم ايداع   34062 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2017  بــ :  استقالة
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1782 - مصطفى سعيد محمد حسن على  مدير   المقيد برقم قيد    109736   وتم ايداعه بتاريخ    

18-09-2017 برقم ايداع   34062 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2017  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير 

محددة - تعديل سلطات التوقيع لتصبح - يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير وله منفرد فى هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما أحتفظ به عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية 

العامة كما له الحق منفردا فى التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية والغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وإيداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس 

المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك بإسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع منفردا على عقود الشراء 

والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وله منفردا الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها وله منفردا حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد أو بالجل وله حق التوقيع على عقود التأسيس وعقود التعديلت وله حق توكيل أو تفويض الغير فى 

كل أو بعض ما ذكر

2256 - ليانج ووليو LIANGWU  LIU  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    137721   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-07-2019 برقم ايداع   30641 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2019  بــ :  ممثل عن شركه 

HONG KONG KONKALIMITED هونج كونج كونكا المحدودة

2257 - يوخوى وانج  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    137721   وتم ايداعه بتاريخ    2019-07-22 

برقم ايداع   30641 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2019  بــ :  ممثل عن شركه هونج كونج كونكا المحدودة 

HONG KONG KONKALIMITED

2258 - احمد عبدالحميد محمود محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    137721   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2019 برقم ايداع   30641 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2019  بــ :  

2259 - تشينج تشيان ليانج 

CHENGQIAN LIANG  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    137721   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2019 برقم ايداع   30641 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2019  بــ :  

2260 - جى كى لياو  LIAO ZHI KE  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    137721   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2019 برقم ايداع   30641 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2019  بــ :  ممثل عن شركه هونج كونج 

HONG KONG KONKALIMITED كونكا المحدودة

2261 - هانى عثمان حسن احمد  عضو مجلس ادارة غير متفرغ   المقيد برقم قيد    116978   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-02-2018 برقم ايداع   6958 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2019  بــ :  ممثل  عن شركة 

السويدي اليكتريك ش.م.م

1783 - محمد عصام امان رباب  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    109831   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-09-2017 برقم ايداع   34479 تم التأشير فى تاريخ 19-09-2017  بــ :  تجديد الثقه في 

أعضاء مجلس الدارة و تحديد أختصاصات رئيس مجلس الدارة و العضو  المنتدب على النحو التالي - لرئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب الستاذ / محمد عصام أمان رباب حق التوقيع عن الشركة أمام كافة  الجهات 

الدارية والحكومية والخاصة والتوقيع على تأسيس الشركات و عقود تأسيس الشركات بكافة أنواعها  والتعديلت 

اللزمة أمام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الشهر العقارى  والتوثيق 

و القيد و التأشير في السجل التجارى والغرفة التجارية و الصناعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات  

والواردات ومصلحة الضرائب المصرية , وكذلك التوقيع أمام كافة البنوك والمصارف والمؤسسات المالية وفتح  

الحسابات لديها والتسهيلت الئتمانية والتوقيع على الشيكات والتوقيع على عقود الرهن والقتراض وبيع أصول  

الشركة المنقولة والثابتة للنفس و للغير و بيع السيارات , و لهما فى ذلك أوسع السلطات والتوقيع على أى  

مستندات , وله تفويض أو توكيل الغير فى كل أو بعض مما ذكر
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1784 - اكرم عبد الفتاح احمد الزينى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    109859   وتم ايداعه بتاريخ    

20-09-2017 برقم ايداع   34534 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2017  بــ :  تنفيذي - ممثل الشركة العالمية 

القابضة للتنمية والستثمارات المالية

1785 - حازم عبدالغفار الطويل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    109859   وتم ايداعه بتاريخ    

20-09-2017 برقم ايداع   34534 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2017  بــ :  ممثل الشركة العالمية القابضة 

للتنمية والستثمارات المالية

1786 - محمد محمود ابو المجد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    109859   وتم ايداعه بتاريخ    

20-09-2017 برقم ايداع   34534 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2017  بــ :  ممثل عن شركة ايجيبت 

كابيتال للستثمارات العقارية

1787 - هشام منير ابو ذكري احمد عقل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    109890   وتم ايداعه بتاريخ    

20-09-2017 برقم ايداع   34707 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2017  بــ :  

1788 - محمد محمد اسامه عبد الفتاح يوسف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    109890   وتم ايداعه بتاريخ    

20-09-2017 برقم ايداع   34707 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2017  بــ :  

1789 - هناء شحات محروس ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    102717   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-2017 برقم ايداع   7630 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2017  بــ :  استقالة

1790 - محمد السيد محمد الديبانى  مدير   المقيد برقم قيد    102717   وتم ايداعه بتاريخ    2017-02-28 

برقم ايداع   7630 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2017  بــ :  

1791 - نجاه حسن محمود وصفي  مدير   المقيد برقم قيد    102717   وتم ايداعه بتاريخ    2017-02-28 

برقم ايداع   7630 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2017  بــ :  ويباشر المديران وظائهما لمدة غير محددة - يمثل 

المديران الشركة في علقتهما مع الغير ولهم منفردان في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها 

وللسيد / محمد السيد  فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة   -

محمد الديبانى منفردا الحق فى  التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم و التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وحق ودفع كافه المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وإبرام جميع 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها وكذاالحق في فتح وغلق الحسابات البنكية والتوقيع على عقود الشراء والبيع باسم الشركة ولمصلحتها 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق تمثيل الشركه امام هيئة التامينات الجتماعية 

والتوقيع على استمارة 2 واستمارة 6 تامينات وله تمثل الشركة فى التعامل امام الهيئه العامة للرقابة على 

الصادرات والورادات والتعامل مع كافه الهيئات التابعه لوزارة الصحه ووزراة الزراعة وامام الهيئة العامه 

للخدمات البيطريه وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

1792 - تامر   جمال  حسن الشامي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    110055   وتم ايداعه بتاريخ    

27-09-2017 برقم ايداع   35516 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2017  بــ :  ممثل  عن شركة فوري 

لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اللكترونية ش.م.م بدل من الستاذة / هبة ا حسنين على مرعى

1793 - علء الدين محمد بيومي حسين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    110372   وتم 

ايداعه بتاريخ    04-10-2017 برقم ايداع   36753 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2017  بــ :  تجديد تعيين 

السادة اعضاء مجلس الدارة لمده اخري

1794 - احمد نضال حسن شحاده  مدير   المقيد برقم قيد    110384   وتم ايداعه بتاريخ    2017-10-08 

برقم ايداع   36794 تم التأشير فى تاريخ 08-10-2017  بــ :  تعديل جنسيته إلى سانت كيتس ونيفيس

1795 - خالد محمد فوزى محمد على  مدير   المقيد برقم قيد    110384   وتم ايداعه بتاريخ    2017-10-08 

برقم ايداع   36794 تم التأشير فى تاريخ 08-10-2017  بــ :  علقات عامه - استقاله
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1796 - حسان احمد نضال شحاده  مدير   المقيد برقم قيد    110384   وتم ايداعه بتاريخ    2017-10-08 

برقم ايداع   36794 تم التأشير فى تاريخ 08-10-2017  بــ :  تعديل جنسيته إلى سانت كيتس ونيفيس - يمثل 

المديرون الشركة في علقتها مع الغير و لهم منفردون او مجتمعين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و 

التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او لئحته التنفيذية للجمعية العامة  و للمديرين السيد احمد 

نضال حسن شحاده و السيد حسان احمد نضال شحاده منفردين او مجتمعين 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 الحسابات و استصدار 

خطابات الضمان و حق القتراض و الرهن و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم 

الشركة و ضمن اغراضها و كذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها 

العقارية و الراضي و السيارات باسم الشركة و لصالحها.  و لهما الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء 

الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و لهما حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات 

الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و 

لهما حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر.

1797 - محمد حازم رمضان محمود رمضان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    110565   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-10-2017 برقم ايداع   37644 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2017  بــ :  تشكيل مجلس الدارة 

الجديد - الموافقة على تجديد مدة مجلس الدارة بالتشكيل الجديد

1798 - عمر هشام سيد كامل على  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    110565   وتم ايداعه بتاريخ    

11-10-2017 برقم ايداع   37644 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2017  بــ :  

1799 - هشام سيد كامل على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    110565   وتم ايداعه بتاريخ    

11-10-2017 برقم ايداع   37644 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2017  بــ :  

1800 - ايمن احمد عبدالصمد الدخاخنى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    110565   وتم ايداعه بتاريخ    

11-10-2017 برقم ايداع   37644 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2017  بــ :  استقالة

1801 - محمد فايز عبد الصمد كشك  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    110565   وتم ايداعه بتاريخ    

11-10-2017 برقم ايداع   37644 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2017  بــ :  استقالة

1802 - فايز عبدالصمد فايز كشك  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    110565   وتم ايداعه بتاريخ    

11-10-2017 برقم ايداع   37644 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2017  بــ :  استقالة

1803 - نرمين مسعد يوسف حسن سلمه  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    110692   

وتم ايداعه بتاريخ    15-10-2017 برقم ايداع   38070 تم التأشير فى تاريخ 15-10-2017  بــ :  للشئون 

المالية والدارية

1804 - اميرة مصطفى منصور محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    110692   وتم ايداعه بتاريخ    

15-10-2017 برقم ايداع   38070 تم التأشير فى تاريخ 15-10-2017  بــ :  
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1805 - محمود عبدا امين يوسف  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    110692   وتم 

ايداعه بتاريخ    15-10-2017 برقم ايداع   38070 تم التأشير فى تاريخ 15-10-2017  بــ :  تشكيل مجلس 

الدارة - تعديل حق الدارة والتوقيع ليصبح كما يلى يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص 

مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة, وللمجلس الحق في أن يعين مديرين أو وكلء 

مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين - وللسيد محمود عبدا أمين يوسف 

بصفته رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب أو السيدة نرمين مسعد يوسف حسن سلمة بصفتها  نائب رئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب للشئون المالية والدارية )مجتمعين أو منفردين( حق التعامل باسم الشركة وضمن 

أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن أغراضها وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة الثابتة والمنقولة وممتلكاتها 

العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها , وأما وللسيد  محمود عبدا أمين يوسف بصفته رئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب  )منفردا ( الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكذلك حق كفالة الغير ) أفراد – شركات ( 

والتوقيع على عقود بيع أصول الشركة الثابتة والمنقولة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والتوقيع على 

عقود الرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك حق توكيل وتفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر

1806 - مانوليس ابراهيم  MANOLIS IBRAHIM  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    110693   وتم 

ايداعه بتاريخ    15-10-2017 برقم ايداع   38071 تم التأشير فى تاريخ 15-10-2017  بــ :  اعادة تعيين 

اعضاء مجلس الدارة وتجديد الثقة

1807 - ماهر  مصطفى  عبدا ابو غالى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    63852   وتم 

ايداعه بتاريخ    04-02-2013 برقم ايداع   2651 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2017  بــ :  تجديد مدة 

عضوية مجلس الدارة لمدة جديدة .

1808 - أحمد عبدالتواب سعيد مراد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    111529   وتم ايداعه بتاريخ    

26-10-2017 برقم ايداع   40637 تم التأشير فى تاريخ 26-10-2017  بــ :  - تجديد مجلس ادارة الشركة .

1823 - اسراء ممدوح مصطفى راشد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    112812   وتم ايداعه بتاريخ    

15-11-2017 برقم ايداع   44599 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2017  بــ :  الموافقة علي اعادة تشكيل 

مجلس الدارة -الموافقة بإجماع الصوات على تحديد اختصاصات مجلس الدارة لتصبح كالتى :  1 - يمثل 

رئيس مجلس الدارة الشركة امام القضاء .  ويملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض 

بالتوقيع على هذة المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء 

مفوضين وان يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين.  ? - لرئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب السيد / نهاد محمد عبد الفتاح منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذا التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واصدار خطابات الضمان وله الحق 

فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل وكل ذلك باسم وضمن اغراضها .   وله حق القتراض والرهن التعامل مع كافة الجهات 

الحكومية المختصة وله حق في البيع للنفس أو الغير لجميع أصول الشركه من مباني واراضي وسيارات و جميع 

ممتلكات الشركه والتوقيع على عقود البيع امام الشهر العقارى و اي جه حکوميه .

1824 - اشرف محمد عبدالفتاح حسن شراره  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    112812   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-11-2017 برقم ايداع   44599 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2017  بــ :  
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1825 - محمد ممتاز اسماعيل احمد  مدير   المقيد برقم قيد    112854   وتم ايداعه بتاريخ    2017-11-16 

برقم ايداع   44775 تم التأشير فى تاريخ 16-11-2017  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير وله 

منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة 

أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وللسيد/ محمد ممتاز إسماعيل أحمد  مجتمعا مع السيد/ محمد محمود 

عبد ا عطيه أو مع السيد / مرسى عبد الحميد جابر حسن   حق التعامل بإسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع 

الجهات الحكومية والغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك بإسم الشركة 

وضمن أغراضها وكذلك له الحق فى التوقيع على عقود الشراء وعقود اليجار  باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق 

فى التوقيع على عقود القتراض والرهن من البنوك  والحق فى كفالة الغير والتوقيع على عقود الكفالة امام جميع 

الجهات العامة والخاصة  ولهما  الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل أو 

تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر

1826 - طارق خليفه توفيق السيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    112945   وتم ايداعه بتاريخ    

20-11-2017 برقم ايداع   45207 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2017  بــ :  الموافقة باجماع السادة 

المساهمين على بقاء تشكيل مجلس الدارة كما هو والتجديد له لمدة ثلث سنوات - الموافقة باجماع السادة 

المساهمين على بقاء صلحيات السادة اعضاء مجلس الدارة كما هى لمدة ثلث سنوات

1827 - عصام جلل الدين محمد عبد العال  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    112945   وتم ايداعه بتاريخ    

20-11-2017 برقم ايداع   45207 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2017  بــ :  

1828 - يحى حسن عبد العال محمد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    112945   وتم ايداعه بتاريخ    

20-11-2017 برقم ايداع   45207 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2017  بــ :  

1829 - وائل عماد عبدالعزيز عبدالحميد  عضو مجلس ادارة غير متفرغ   المقيد برقم قيد    112945   وتم 

ايداعه بتاريخ    20-11-2017 برقم ايداع   45207 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2017  بــ :  

1830 - محمد محمد علي عبد الرازق  مدير فرع   المقيد برقم قيد    112945   وتم ايداعه بتاريخ    

20-11-2017 برقم ايداع   45207 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2017  بــ :  استقالة

1831 - محمد صبرى فرج مصطفى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    112945   وتم ايداعه بتاريخ    

20-11-2017 برقم ايداع   45207 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2017  بــ :  

1832 - احمد صلح الدين عبدالوهاب العبد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    113007   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-11-2017 برقم ايداع   45372 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2017  بــ :  - لرئيس مجلس ادارة 

الشركة حق الكفالة للغير

1833 - محمد عصام محمد ابو حامد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    113053   وتم ايداعه بتاريخ    

21-11-2017 برقم ايداع   45592 تم التأشير فى تاريخ 21-11-2017  بــ :  تجديد مدة مجلس ادارة الشركة 

لمدة ثلث سنوات اخرى  .

1834 - هشام مصطفي سيد أحمد غراب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    198479   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-1979 برقم ايداع   13113 تم التأشير فى تاريخ 22-11-2017  بــ :  ممثل عن الشركة المصرية 

للمشروعات الستثمارية

1835 - فكري يوسف محمد يوسف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    198479   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-1979 برقم ايداع   13113 تم التأشير فى تاريخ 22-11-2017  بــ :  منتدب للتعدين - ممثل عن 

الشركة المصرية للمشروعات الستثمارية  بدل من السيد / صافى عنتر وهبه ضبيش

1836 - ابراهيم محمد صلح الدين عثمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    198479   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-1979 برقم ايداع   13113 تم التأشير فى تاريخ 22-11-2017  بــ :  ممثل عن الشركة المصرية 

للمشروعات الستثمارية
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1837 - محمد شعيب محمد خليفه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    198479   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-1979 برقم ايداع   13113 تم التأشير فى تاريخ 22-11-2017  بــ :  ممثل عن الشركة المصرية 

للمشروعات الستثمارية    بدل من السيد / إبراهيم عبد السلم إبراهيم على - تعديل حق التوقيع عن الشركة لدى 

البنوك ليصبح بتوقيعين مجتمعين  على ان يكون التوقيع عن الشركة لدى البنوك بتوقيعين مجتمعين ) اول مع اول 

( او ) اول مع ثان ( على النحو التالى : توقيع اول :   -السيد / محمد شعيب محمد خليفه               رئيس مجلس 

الدارة  - السيد / خالد عبد البديع عبد السميع على     عضو مجلس الدارة المنتدب   -السيد / فكرى يوسف محمد 

يوسف             عضو مجلس الدارة المنتدب للتعدين  توقيع ثانى :   -السيد / إبراهيم محمد صلح الدين عثمان       

عضو مجلس إدارة  -السيد / وائل عبد المنعم على احمد                المدير المالى   ثالثا : تحديد اختصاصات 

العضو المنتدب للتعدين على النحو التالى  :   -الشراف الكامل على نشاط التعدين بالشركة سواء الفوسفات أو 

الذهب أو اى أنشطة تعدينية او اى منتجات تعدينية أخرى   -إدارة كافة العمليات التجارية المتعلقة بالنشاط التعدينى 

و توفير العاملين المنوط بهم تنفيذ تلك العمليات والشراف عليهم ماليا واداريا   -وضع السياسات الخاصة بعمليات 

البيع و الشراء الخاصة بنشاط التعدين بالشركة و عرضها على اللجنه العليا للفوسفات وعلى مجلس إدارة الشركة 

كلما دعت الحاجه لذلك   -اية اعمال أخرى مرتبطة يسندها مجلس إدارة الشركة لسيادته

1838 - احمد عصام الدين محمد حلمى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    198479   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-1979 برقم ايداع   13113 تم التأشير فى تاريخ 22-11-2017  بــ :  ممثل عن الشركة المصرية 

للمشروعات الستثمارية

1839 - خالد عبدالبديع عبدالسميع علي  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    198479   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-1979 برقم ايداع   13113 تم التأشير فى تاريخ 22-11-2017  بــ :  ممثل عن الشركة المصرية 

للمشروعات الستثمارية

1840 - بهاء الدين بركات الشربينى محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    113217   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2017 برقم ايداع   46187 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2017  بــ :  تجديد تعيين مجلس الدارة 

بنفس التشطيل مع بقاء الصلحيات كما هى دون تعديل

1841 - احمد فرحات عبد المجيد اسماعيل  مصفى   المقيد برقم قيد    113217   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2017 برقم ايداع   46187 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2017  بــ :  تحديد مهام المصفى كالتى : - 

- بيع أموال الشركة  - تمثيل الشركة أمام القضاء وقول الصلح والتحكيم  وفاء ما على الشركة من ديون 

منقول  أو عقارا  بالمزاد العلنى أو بأيه طريقة أخرى ما لم ينص فى وثيقة تعيين المصفى أجراء البيع بطريقة معينة 

- كما له حق تمثيل الشركة والتوقيع عنها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وكافه الجهات أمام 

جميع البنوك وكافه الصلحيات فى تصفية الشركة وتحصيل ما لها من مستحقات

1842 - هيثم محمود المرسى محمد الحنتيرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    113317   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-11-2017 برقم ايداع   46671 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2017  بــ :  ممثل عن جهاز 

مشروعات الخدمة الوطنية - بدل من اللواء / صلح الدين محمد محمد ناصر

1843 - عمرو محمد محمود سالم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    113334   وتم ايداعه بتاريخ    

28-11-2017 برقم ايداع   46747 تم التأشير فى تاريخ 28-11-2017  بــ :  تجديد مده مجلس الدارة الحالى 

لثلث سنوات

1844 - مصطفى احمد حسن احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    333645   وتم ايداعه بتاريخ    

27-08-2000 برقم ايداع   15652 تم التأشير فى تاريخ 29-11-2017  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن / مصطفي احمد حسن احمد منفردا وله كافة الصلحيات في 

التوقيع عن الشركة والتوقيع في كل المعاملت المالية والتجارية والتعاقد امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والتوقيع امام البنوك سحبا وايداعا وله الحق في القتراض والرهن من البنوك وله حق بيع وشراء 

الصول والسيارات والمنقولت والممتلكات العقارية المملوكة للشركة وله الحق في توكيل الغير في كل اوبعض 

ماذكر
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1845 - دينيز كيردار ترو  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    358097   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2004 برقم ايداع   1928 تم التأشير فى تاريخ 29-11-2017  بــ :  ممثل عن شركة سفيتزر ميدل 

ايست بدل من السيد/ الن جون برادلي - قرر مجلس الدارة بالجماع الموافقة على التي: 1. منح السيدة/ دينيز 

كيردار ترو بصفتها رئيس مجلس الدارة كافة الصلحيات والتوقيعات البنكية السابق منحها للسيد/ الن جون 

برادلي و السابق التأشير بها في السجل التجاري و انتقالها كاملة كما هي دون تغيير. 2. إلغاء كافة الصلحيات 

والسلطات الممنوحة للسيد/ الن جون برادلي بصفته رئيس مجلس الدارة والسابق التأشير بها في السجل التجاري 

اعتبارا من تاريخ هذا المحضر.

1846 - خليل ابراهيم خليل محمد خليل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    113811   وتم ايداعه بتاريخ    

10-12-2017 برقم ايداع   48517 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2017  بــ :  استقالة

1847 - وليد سعيد عبد العظيم ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    113811   وتم ايداعه بتاريخ    

10-12-2017 برقم ايداع   48517 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2017  بــ :  

1848 - نهاد  علي  السيد  علي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    113811   وتم ايداعه بتاريخ    

10-12-2017 برقم ايداع   48517 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2017  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة لمدة 

ثلث سنوات - يملك حق التوقيع علي معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذة المعاملت 

والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا 

حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين .  وللسيد/ رئيس مجلس الدارة  منفردا الحق في التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم والشهر العقاري وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي 

الشيكات وفتح  الحسابات البنكية  واغلق الحسابات البنكية  وأصدار خطابات وشهادات  الضمان وحق القتراض 

والرهن  وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لة حق 

التوقيع علي عقود الشراءوالبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها  وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض 

ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام جميع العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وايضا كذلك له الحق في التوقيع علي اندماج الشركة او 

دخولها بحصة في شركة مساهمة اخري  وله حق  في توكيل الغير من الفراد او الشركات المساهمة في كافة 

اعمال الدارة وايضا له حق التوقيع بالسحب والفراج عن راس مال الشركة المودع بالبنك وكذلك له حق التوقيع 

علي عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكذلك حق توكيل 

او  تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

1849 - احمد ربيع على عبد الحليم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    114083   وتم ايداعه بتاريخ    

13-12-2017 برقم ايداع   49455 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2017  بــ :  تجديد مدة مجلس ادارة الشركة 

الحالى وصلحياتة لدورة جديدة

1850 - اسلم رمضان سعيد محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    114138   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2017 برقم ايداع   49713 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2017  بــ :  

1851 - كيرستين تامينا فيندريج  KIRSTEN TAMINA FENDERICH  عضو مجلس ادارة   المقيد 

برقم قيد    114356   وتم ايداعه بتاريخ    19-12-2017 برقم ايداع   50677 تم التأشير فى تاريخ 

19-12-2017  بــ :  

1852 - باسم عادل حسن عبد الظاهر التهامى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    114356   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-12-2017 برقم ايداع   50677 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2017  بــ :  تجديد مدة مجلس 

الدارة واعادة التشكيل

1853 - عادل حسن عبدالظاهر التهامي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    114356   وتم ايداعه بتاريخ    

19-12-2017 برقم ايداع   50677 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2017  بــ :  
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1854 - سامى رجب مختار عماره  مدير   المقيد برقم قيد    114412   وتم ايداعه بتاريخ    2017-12-20 

برقم ايداع   50797 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2017  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير و 

لهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحه عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعيه - يكون للسيد / سامى رجب مختار عمارة منفردا  حق 

السحب و اليداع في البنوك و الرهن و التعامل مع جميع البنوك و المصارف , و قبض و دفع المبالغ و توقيع و 

تحويل و بيع و تعديل كافة السندات الذنيه التجارية و القتراض بطريق العتمادات باسم الشركة و لصالحها و له 

منفردا  حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر - للسيد / سامى رجب مختار عمارة  و السيد / باسم 

احمد كمال مجتمعين او منفردين حق ابرام و توقيع كافة العقود و المعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة و على 

الخص تعيين و وقف وعزل و كل مستخدمى الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و مكافاتهم و ابرام جميع العقود 

و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او الجل و لهما مجتمعين او منفردين حق شراء 

المواد و المهمات و البضائع و المنقولت و التوقيع على عقود الشراء و البيع امام الشهر العقارى و لهما مجتمعين 

او منفردين  توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر عاليه

1855 - داليا السيد احمد السيد موسى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    114462   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-12-2017 برقم ايداع   51085 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2017  بــ :  استقالة

1856 - احمد عبدالعزيز عبدالرحمن المنسى  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    

114462   وتم ايداعه بتاريخ    20-12-2017 برقم ايداع   51085 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2017  بــ 

:  يكون لة كافة صلحيات رئيس مجلس الدارة مجتمعين او منفردين

1857 - مروان  السيد  احمد  السيد  موسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    114462   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-12-2017 برقم ايداع   51085 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2017  بــ :  من ذوي الخبره

1858 - محمد سيد عبد اللطيف محمود  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    114462   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2017 برقم ايداع   51085 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2017  بــ :  

1859 - ممدوح  عبد الفتاح  عبدا   احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    114594   وتم ايداعه بتاريخ    

24-12-2017 برقم ايداع   52508 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2017  بــ :  تجديد تعيين السادة أعضاء 

مجلس الدارة لدورة جديدة تبدأ من عام 2023 حتى عام 2025 بذات الصلحيات الواردة بالسجل التجارى

1860 - امير اسكندر خليل مرزوق  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    114981   وتم ايداعه بتاريخ    

31-12-2017 برقم ايداع   53910 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2017  بــ :  استقالة

1861 - محمد احمد احمد مصطفي النني  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    108115   وتم ايداعه بتاريخ    

31-07-2017 برقم ايداع   27057 تم التأشير فى تاريخ 01-01-2018  بــ :  

1862 - دينا احمد احمد مصطفى الننى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    108115   وتم ايداعه 

بتاريخ    31-07-2017 برقم ايداع   27057 تم التأشير فى تاريخ 01-01-2018  بــ :  
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1863 - هيثم محمد عربي محمد المهدي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    108115   وتم ايداعه بتاريخ    

31-07-2017 برقم ايداع   27057 تم التأشير فى تاريخ 01-01-2018  بــ :  يملك حق التوقيع علي معاملت 

الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة , ولمجلس الدارة 

الحق في أن يعين عدة مديرين أوكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أومجتمعين . 

وللسيد / هيثم محمد عربي محمد المهدي رئيس مجلس الدارة, والسيد / محمد احمد احمد مصطفي النني 

عضومنتدب منفردين اومجتمعين:-  ـــ حق التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها 

.   وللسيد / هيثم محمد عربي محمد المهدي رئيس مجلس الدارة, والسيد / محمد احمد احمد مصطفي النني 

عضومنتدب منفردين اومجتمعين:-  ــ الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد 

أوبالجل ولهما حق توكيل اوتفويض الغير في كل اوبعض ماذكر .

1864 - سحر محمد عربى محمد المهدى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    108115   وتم 

ايداعه بتاريخ    31-07-2017 برقم ايداع   27057 تم التأشير فى تاريخ 01-01-2018  بــ :  

1865 - هانى وليم اسحق نصر ا  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    23788   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-04-2007 برقم ايداع   6393 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2018  بــ :  يمثل السيد/ هاني وليم 

اسحاق نصر ا رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيدة/ جيرمين فكري ميشيل حداد عضو مجلس الدارة 

مجتمعين او منفردين الشركة امام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية ولهم مجتمعين او منفردين حق التوقيع 

نيابة عن الشركة على كافة عقود التأسيس والتعديل الخاصة بالشركة امام مكاتب الشهر العقاري والسجل التجاري 

والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحره والهيئة العامة للرقابة المالية والغرف التجارية وامام مصلحة الضرائب 

العامة والضرائب على المبيعات والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ولهم مجتمعين او منفردين 

التوقيع علي كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة - وللسيد/ هاني وليم اسحاق نصر ا رئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا  حق التوقيع امام كافة البنوك في السحب واليداع وصرف الشيكات وعقود 

القراض والقتراض والرهون وفتح وغلق الحسابات والعتمادات المصرفية وابرام جميع التسهيلت باسم 

الشركة وله الحق منفردا  في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

1866 - ايهاب مصطفي سيد السرجاني  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115184   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2018 برقم ايداع   564 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2018  بــ :  - تجديد مدة مجلس الدارة لدورة 

جديدة والتجديد لعضاء مجلس الدارة .
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1867 - ايمن عبد النبي جلل عبد الحي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115600   وتم ايداعه بتاريخ    

15-01-2018 برقم ايداع   2138 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2018  بــ :  يملك حق التوقيع علي معاملت 

الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه التعاملت والتعهدات من مجلس الداره ولمجلس الداره 

الحق في ان يعين عده مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركه منفردين او متجتمعين 

وللسيد / ايمن عبدالنبي جلل رئيس مجلس الداره والسيد / سامي عبدالنبي جلل العضو المنتدب وعضو مجلس 

الداره والسيد/محمود عبدالنبي جلل  عضو مجلس الداره  والسيد/ بلل عبدالنبي جلل عضو مجلس الداره 

مجتمعين او منفردين حق الداره والتوقيع باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير 

الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصاريف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك والمصاريف وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركه وضمن 

اغراضها وكذلك له الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركه وممتلكاتها 

العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركه ولصالحها وغيرها وحق توكيل الغير

1868 - محمود عبد النبي جلل عبد الحي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115600   وتم ايداعه بتاريخ    

15-01-2018 برقم ايداع   2138 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2018  بــ :  

1869 - سامى عبد النبى جلل عبد الحي  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    115600   وتم ايداعه بتاريخ    

15-01-2018 برقم ايداع   2138 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2018  بــ :  

1870 - بلل عبد النبى جلل عبد الحى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115600   وتم ايداعه بتاريخ    

15-01-2018 برقم ايداع   2138 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2018  بــ :  

1871 - وائل محمد سيد ابراهيم المحجري  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115754   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2018 برقم ايداع   2780 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2018  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة 

واختصاصات مجلس الدارة الواردة بالسجل التجارى دون ادني تعديل

1878 - فيكتوريا كلوديا بويافا VICTORIA KLAUDIA POJAWA  مدير   المقيد برقم قيد    

115946   وتم ايداعه بتاريخ    22-01-2018 برقم ايداع   3350 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2018  بــ :  

ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة- يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين 

في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او 

القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمدير السيدة فيكتوريا كلوديا بويافا منفردة الحق في التعامل بإسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على  الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن 

وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لها حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية ولها الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشرمة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها ولها حق قبض ودفع الميالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسدثد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولها حق توكيل او تفويض 

الغير في كل او بعض ماذكر.  وللسيد/ مدحت صالح حق ادارة العلقات العامة بالشركة

1879 - مدحت صالح محمد طلب  مدير   المقيد برقم قيد    115946   وتم ايداعه بتاريخ    2018-01-22 

برقم ايداع   3350 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2018  بــ :  

1880 - محمد احمد حسين احمد خليل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    116001   وتم 

ايداعه بتاريخ    22-01-2018 برقم ايداع   3529 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2018  بــ :  

1881 - احمد محمد احمد حسين خليل  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    116001   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-01-2018 برقم ايداع   3529 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2018  بــ :  

1882 - حاتم عادل حامد رضوان  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    116001   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-01-2018 برقم ايداع   3529 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2018  بــ :  
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1883 - جنى محمد احمد حسين خليل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    116001   وتم ايداعه بتاريخ    

22-01-2018 برقم ايداع   3529 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2018  بــ :  

1884 - نهى عبد الرؤوف حامد العسكرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    116001   وتم ايداعه بتاريخ    

22-01-2018 برقم ايداع   3529 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2018  بــ :  

1885 - ايمن عطا ا محمد ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    116001   وتم ايداعه بتاريخ    

22-01-2018 برقم ايداع   3529 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2018  بــ :  

1886 - احمد رجب ابراهيم يونس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    116049   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2018 برقم ايداع   3728 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2018  بــ :  بقاء اعضاء مجلس الدارة - 

تجديد مدة مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات

1887 - احمد حمدي محمد السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    116049   وتم ايداعه بتاريخ    2018-01-23 

برقم ايداع   3728 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2018  بــ :  استقالة

1888 - محمود احمد يوسف سعداوى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    116049   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2018 برقم ايداع   3728 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2018  بــ :  

1889 - اشرف محمد دردير محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    116421   وتم ايداعه بتاريخ    

31-01-2018 برقم ايداع   5057 تم التأشير فى تاريخ 31-01-2018  بــ :  

1890 - حاتم سعد محمود رسلن  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    116510   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-02-2018 برقم ايداع   5373 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2018  بــ :  - تجديد مدة المجلس 

لثلث سنوات تاليه تبدأ من 1 / 2/ 2023 وتنتهى فى 31 / 1 / 2026

1891 - محمد محمد محمود طنطاوى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    116566   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-2018 برقم ايداع   5503 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2018  بــ :  

1892 - محمد عباس محمد دويدار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    116673   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-2018 برقم ايداع   5983 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2018  بــ :  

1893 - عبد الرحمن طه فهمي منصور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    116673   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-2018 برقم ايداع   5983 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2018  بــ :  

1894 - احمد طه فهمى منصور  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    116673   وتم 

ايداعه بتاريخ    06-02-2018 برقم ايداع   5983 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2018  بــ :  

1895 - محمد رفعت محمد ادريس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    116673   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-2018 برقم ايداع   5983 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2018  بــ :  تجديد مده مجلس الدارة لمده 

ثلث سنوات

1896 - محمد حامد حسن عبده المحضر  مدير عام   المقيد برقم قيد    116748   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2018 برقم ايداع   6247 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2018  بــ :  استقالة

1897 - طارق شيخ الرض  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    116748   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-02-2018 برقم ايداع   6247 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2018  بــ :  الموافقة بالجماع على 

تعيين السيد المهندس / مصطفي محمد العوضي إبراهيم مديرا  عاما  للشركه - وله حق التوقيع علي عقود الموردين 

والمقاولين ومقاولي الباطن والعملء وعقود اليجار  والتأمينات الجتماعيه  ومكاتب العمل  وكافة مستندات دخول 

وخروج العاملين والطلبات التي تقدم بمكاتب التأمينات الجتماعيه ومكتب العمل وذلك بإسم ولصالح الشركه. 

وكذلك تفويضه في التوقيع لدي البنوك مجتمعا  مع  أيا  من:1-المهندس / احمد سامي عبدا محروس )المدير 

التنفيذي للشركة( –مصري 28412051401133- بحد اقصي خمسمائة الف جنية في المعاملة الواحدة 2-السيد/ 

احمد رافت عبدالمنعم محمود )المدير المالي للشركة( –مصري 28609060100993- بحد اقصي ثلثمائة الف 

جنية في المعاملة الواحدة.  -تفويض المهندس/ طارق شيخ الرض بالتوقيع منفردا لدي البنوك بدون سقف معاملة 

محدد .  -الغاء جميع التوقيعات الدارة السابقة  طرف جميع البنوك وحسابات الشركة واعتماد التوقيعات الجديدة
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1898 - احمد  حسن مصطفي فرويز  مدير   المقيد برقم قيد    116836   وتم ايداعه بتاريخ    2018-02-08 

برقم ايداع   6506 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2018  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم 

مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما    احتفظ به 

صراحة عقد الشركة او  القانون او لئحة التنفيذية للجمعية العامة ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديظ كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات و الصفقات التي تتعلق المعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل والمديرين مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم   والمديرين 

السبد/خالد عزمي عبد الغني عبد الجواد والسيد/ محمد عزمي عبد الغني عبد الجواد مجتمعين او منفردين التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإبداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك 

لهما حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها من العقارات أو السيارات وله ما 

الحق في كفالة الغير ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل اوي بعض ما ذكر

1899 - محمد عماد ايمن معتوق  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    116991   وتم ايداعه بتاريخ    

12-02-2018 برقم ايداع   7022 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2018  بــ :  تجديد عضوية مجلس الدارة 

بالتشكيل السابق

1900 - ابانوب نسيم سعد معوض  مدير   المقيد برقم قيد    117032   وتم ايداعه بتاريخ    2018-02-13 

برقم ايداع   7197 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2018  بــ :  ويباشر المدير وظائفة لمدة غير محددة -يمثل 

المديرون الشركة في 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.وللمدير 

منفردا الحق  في 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- ضرائب القيمة المضافة( والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات 

والواردات وسجل الوكلء التجاريين والصناعيين والغرف التجارية والسجل التجارى وجميع الموانى والمطارات 

والجمارك والبنوك وإبرام العقود والمستندات الخاصة بالشركة وكذلك حق شراء وبيع كافة أنواع السيارات 

واللت والمعدات والخامات والمهمات والراضى والعقارات باسم الشركة ولصالحها , والتوقيع علي خطابات 

الضمان وكذلك التعامل مع جميع البنوك من فتح وغلق الحسابات بإسم الشركة وسحب المبالغ الخاصة بالشركة 

والتوقيع على الشيكات والتوقيع على عقود الرهن والقتراض والمعاوضة والستدانة من البنوك والتوقيع على 

عقود تأسيس الشركات التى تساهم فيها الشركة وفى إستلم وتسليم المستندات الرسمية وغير الرسمية من وإلى 

الجهات الحكومية وغير الحكومية ولهم الحق فى تفويض أو توكيل الغير فى بعض أو كل ما ذكر.

1901 - مايكل متواضع رمسيس عطا ا  مدير   المقيد برقم قيد    117032   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2018 برقم ايداع   7197 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2018  بــ :  استقالة

1902 - اسامة نبيل وديع حكيم  مدير   المقيد برقم قيد    117032   وتم ايداعه بتاريخ    13-02-2018 برقم 

ايداع   7197 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2018  بــ :  استقالة

1903 - محمد شريف محمد عبد الفتاح  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    117159   وتم 

ايداعه بتاريخ    15-02-2018 برقم ايداع   7550 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2018  بــ :  - الموافقة 

بالجماع على التجديد لمجلس الدارة لمدة جديدة تبدأ من تاريخ الجمعية .

1904 - مازن حسين فلحة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    117234   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-02-2018 برقم ايداع   7810 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2018  بــ :  تجديد مدة مجلس 

الدارة لمدة ثلث سنوات
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3256 - ابراهيم اسماعيل الليثى حسين  مصفى   المقيد برقم قيد    181760   وتم ايداعه بتاريخ    

22-02-2022 برقم ايداع   11105 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2022  بــ :  وتكون مهام المصفي كما يلي   

بيع مال الشركة أمام القضاء وقبول بالمزاد العلني أو بأي طريقة أخري   تمثيل الشركة أمام القضاء وقبول الصلح 

والتحكيم .

3257 - عزت محمد خطاب ابراهيم  مصفى   المقيد برقم قيد    181811   وتم ايداعه بتاريخ    

تصفيه  23-02-2022 برقم ايداع   11333 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2022  بــ :  على أن تكون مهامه  

بيع مال الشركه منقول  او عقارا بالمزاد العلني او اي طريق اخري    الشركة ووفاء ما علي الشركه من ديون .  

تمثيل الشركه امام القضاء وقبول الصلح و التحكم

3258 - محمد فؤاد ابراهيم زكى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    138563   وتم ايداعه بتاريخ    2019-08-19 

برقم ايداع   33939 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2022  بــ :  

3259 - محمد فتحى عبد التواب محمد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    182219   وتم ايداعه بتاريخ    

24-02-2022 برقم ايداع   12130 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2022  بــ :  ويباشر المديران وظائفهم لمدة 

غير محدودة

3260 - احمد عادل عبد الخالق محمد  مدير   المقيد برقم قيد    182219   وتم ايداعه بتاريخ    2022-02-24 

برقم ايداع   12130 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2022  بــ :  

3261 - محمد حمزة احمد كمال  مدير   المقيد برقم قيد    182304   وتم ايداعه بتاريخ    28-02-2022 برقم 

ايداع   12493 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2022  بــ :  استقالة

3262 - محمد يوسف حسن ابراهيم صالح  مدير   المقيد برقم قيد    182304   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-2022 برقم ايداع   12493 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2022  بــ :  

3263 - اسلم ابراهيم صبحى عبد الفتاح  مدير   المقيد برقم قيد    182304   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-2022 برقم ايداع   12493 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2022  بــ :  ويباشر المديرين وظائفهم لمدة 

غير محددة

3264 - محمد سيد على السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    182354   وتم ايداعه بتاريخ    2022-02-28 

برقم ايداع   12590 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2022  بــ :  

3265 - السعيد احمد السعيد البيلي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    182426   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2022 برقم ايداع   13015 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2022  بــ :  

1905 - هانى محمد على لشين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    117310   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2018 برقم ايداع   8061 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2018  بــ :  ممثل عن شركة ماونتن فيو 

للتنمية والستثمار العقارى - لموافقة إضافة صلحيات للسادة أعضاء مجلس الدارة لتصبح كالتي : للسيد/ هاني 

محمد علي لشين رئيس مجلس إدارة الشركة ممثل عن شركة ماونتن فيو للتنمية والستثمار العقاري الحق في 

تمثيل الشركة أمام كافة الجهات سواء الحكومية أو غير الحكومية والتوقيع نيابة عنها أمام كافة الجهات والمصالح 

الحكومية والغير حكومية وعلى الخص الشهر العقاري والهيئة العامة للستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية 

الجديدة والمحليات والهيئة القومية للتأمينات الجتماعية ومكاتب العمل والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل 

التجاري ومصلحة الضرائب ووزارة القوى العاملة والتعامل مع إدارات المرور وإستخراج التراخيص وتجديدها 

سنويا وكافة التراخيص والتجديدات وغير ذلك مما يدخل في نشاط الشركة كما له الحق في تمثيل الشركة في 

علقتها وتعاملتها مع الغير وله في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة.   صلحيات التوقيع علي جميع 

عقود البيع والرهن  بما في ذلك عقود التشغيل وكافة انواع العقود وفيما يخص  التعاملت البنكية المصرفية فيكون 

التوقيع للسيد/ عمرو صلح الدين السيد الخولى مجتمعا  مع أيا  من ) السيد/ هاني محمد علي لشين أو السيد/ تامر 

محمد نبيل زكي ( وفيما ليزيد عن 5000000 جم )خمسو مليين جنيه مصري ( فيكون التوقيع للسيد / إيهاب 

احمد علي مصطفي مجتمعا مع أيا من ) السيد/ هاني محمد علي لشين او السيد / تامر محمد نبيل زكي (

1906 - إيهاب أحمد علي مصطفي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    117313   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2018 برقم ايداع   8064 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2018  بــ :  استقالة
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1907 - غادة محمدنور يوسف محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    117313   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2018 برقم ايداع   8064 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2018  بــ :  ممثل  عن شركة ماونتن فيو 

للتنمية والستثمار العقاري

1908 - أسامه رمزى عوض أبو العز  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    117313   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2018 برقم ايداع   8064 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2018  بــ :  استقالة

1909 - احمد محمد محمود المرسى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    117313   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2018 برقم ايداع   8064 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2018  بــ :  ممثل  عن شركة ماونتن فيو 

للتنمية والستثمار العقاري

1910 - عمرو اسماعيل محمد سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    117313   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2018 برقم ايداع   8064 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2018  بــ :  ممثل  عن شركة ماونتن فيو 

للتنمية والستثمار العقاري

1911 - وائل محمود لطفى على عبد الفتاح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    117313   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-02-2018 برقم ايداع   8064 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2018  بــ :  ممثل  عن شركة ماونتن 

فيو للتنمية والستثمار العقاري

1912 - محمد عاشور عبدالعظيم محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    74080   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2018 برقم ايداع   8278 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2018  بــ :  - بدل من السيد / احمد محمد 

احمد محمد

1913 - مصطفي  محمود بدري  مرسي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    74080   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2018 برقم ايداع   8279 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2018  بــ :  بدل من السيد / طلعت محمد 

يوسف عبد ا

1914 - حسام عبد القادر سلمة أحمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    117351   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2018 برقم ايداع   8218 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2018  بــ :  

1915 - محمود حبشي عبدالحفيظ  محمود  عضو مجلس ادارة غير متفرغ   المقيد برقم قيد    117351   وتم 

ايداعه بتاريخ    19-02-2018 برقم ايداع   8218 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2018  بــ :  استقالة

1916 - ياسر عبدالمحسن عبدالعظيم على  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    73594   وتم 

ايداعه بتاريخ    05-05-2014 برقم ايداع   10682 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2018  بــ :  التصديق علي 

تجديد الثقة لمجلس الدارة لدورة جديدة

1917 - عمر محمد محمد على سرحان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    117610   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2018 برقم ايداع   9053 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2018  بــ :  ممثل عن شركة اعمار مصر 

للتنمية ش.م.م

1918 - مصطفى منير مصطفى القاضي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    117610   وتم 

ايداعه بتاريخ    25-02-2018 برقم ايداع   9053 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2018  بــ :  ممثل عن شركة 

اعمار مصر للتنمية ش.م.م - مع الحتفاظ بالصلحيات السابقة كما هى

1919 - راشد محمد على راشد العبار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    117610   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2018 برقم ايداع   9053 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2018  بــ :  ممثل عن شركة إيجل هيلز 

لدارة الستثمارات ).ذ.م.م(

1920 - رؤوف محمد  RAUF MUHAMMAD  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    117610   وتم 

ايداعه بتاريخ    25-02-2018 برقم ايداع   9053 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2018  بــ :  ممثل عن شركة 

إيجل هيلز لدارة الستثمارات ).ذ.م.م(

1921 - زايد ابراهيم على المحمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    117610   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2018 برقم ايداع   9053 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2018  بــ :  ممثل عن شركة إيجل هيلز 

لدارة الستثمارات ).ذ.م.م(
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1922 - احمد سيد احمد عبد الحى  مدير   المقيد برقم قيد    117612   وتم ايداعه بتاريخ    2018-02-26 

برقم ايداع   9056 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2018  بــ :  استقالة

1987 - مؤمن رمضان عبدالرازق محمد حبيب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    120779   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-05-2018 برقم ايداع   20603 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2018  بــ :  

1988 - حازم خيري عبد الفتاح الغايش  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    120889   وتم 

ايداعه بتاريخ    09-05-2018 برقم ايداع   21038 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2018  بــ :  اعطاء رئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب الحق في اليداع والسحب والقتراض والرهن علي الشيكات وفتح الحسابات 

بالبنوك وفي التصرف بالبيع والرهن في السيارات او الدراجات البخارية او اصول وممتلكات الشركة العقارية او 

العينية او الجهزة والمعدات او الثاث والمفروشات

1989 - عبدالحميد فراج مصطفى  حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    121485   وتم ايداعه بتاريخ    

24-05-2018 برقم ايداع   23303 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2018  بــ :  للفروع

1990 - مايكل رابح عزمى بطرس  خليل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    121515   وتم ايداعه بتاريخ    

27-05-2018 برقم ايداع   23440 تم التأشير فى تاريخ 27-05-2018  بــ :  

1991 - حسين احمد محمد فتحى محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    121515   وتم ايداعه بتاريخ    

27-05-2018 برقم ايداع   23440 تم التأشير فى تاريخ 27-05-2018  بــ :  

1992 - شمس الدين احمد عادل عبد الغفار  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    121759   وتم ايداعه بتاريخ    

04-06-2018 برقم ايداع   24591 تم التأشير فى تاريخ 04-06-2018  بــ :  وافق مجلس الداره بالجماع 

على تفويض السيد / شمس الدين احمد عادل عبد الغفار في ابرام كافه عقود المشاركه التى تتعلق بمعاملت الشركه

1923 - دينا محمد عبد العليم شعلن  مدير   المقيد برقم قيد    117612   وتم ايداعه بتاريخ    2018-02-26 

برقم ايداع   9056 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2018  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة سنتين - يمثل المدير 

الشركة في علقتها مع الغير وله منفرد في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها وللمدير 

منفردا الحق في فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة التعامل 

باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم, وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وله ابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكذلك له الحق علي التوقيع علي عقود الشراء والبيع 

والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات وكل ذلك بإسم الشركة ولصالحها. التوقيعات 

البنكية للمدير الحق في التعامل مع جميع البنوك والمصارفة من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

حسابات وحق الفراج عن رأس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة . 

التعامل صور مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها بدون حد أقصي. وللمدير 

منفردا الحق في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات وحق 

الفراج عن رأس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق التوقيع على عقود القتراض والرهن وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف بحد أقصي مبلغ أربعون ألف جنيه مصري أو ما يعادلها من العملت 

الجنبية وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وللمدير الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر 

.

1924 - معتز السيد حسن غانم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    117820   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-2018 برقم ايداع   9832 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2018  بــ :  - تجديد مدة مجلس ادارة الشركة 

لمدة ثلث سنوات مماثلة بذات الختصاصات والصلحيات .

1925 - فرج ربيع صابر محمود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    117958   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2018 برقم ايداع   10231 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2018  بــ :  للفرعين : الشقة رقم 1 الدور 

الول علوى بالعقار 33 شارع الصناعة بلقاس- محافظة الدقهلية : الشقة رقم 1 الدور الرضى بالعقار 13شارع 

صابر الشقر من شارع الجمهورية -المنصورة - محافظة الدقهلية   .

Page 1225 of 1644 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

1926 - دهبية عبداللطيف اسماعيل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    117958   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2018 برقم ايداع   10231 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2018  بــ :  - شقة رقم 1 -الدور الول 

الدارى  عقار رقم 2 شارع المطبعة الحديثة -حوض 17 القطعة 37 -الوراق الجيزة  – محافظة الجيزة .

1927 - كريم عثمان الكيلنى مصطفى عثمان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    117958   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2018 برقم ايداع   10231 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2018  بــ :  للفرعين - الشقة رقم 1 عمارة 

أحمد سامى شارع بورسعيد  ساحل سليم - محافظة اسيوط  . وحدة سكنية رقم 2 بالدور الول  علوى ببرج 

الياسمين الكائن بشارع وابور النور بديروط – محافظة أسيوط

1928 - جورج زكى يونان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    117958   وتم ايداعه بتاريخ    01-03-2018 برقم 

ايداع   10231 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2018  بــ :  شقة رقم 4 بالدور الثانى العلوى الدارى عمارة 

الجبالى شارع السلم -مركز مغاغة  - محافظة المنيا -  شقة رقم1 بالدور الول علوى بالعقار محمد محسن أحمد 

شارع بورسعيد العمومى -سمالوط - محافظة المنيا . شقة رقم1 بالدور الول العلوى بالعقار 16 شارع الجلء- بنى 

مزار  - محافظة المنيا .

1929 - طه عبد الحكيم توفيق محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    117958   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2018 برقم ايداع   10231 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2018  بــ :  - شقة رقم 1 بالدور الول 

بالعقار رقم 1 عمارة وليد منصور رشدى -شارع المطحن  - محافظة قنا   .  شقتين 1,2 الدور الول الداري 

شارع مصر اسوان السريع – قنا .

1930 - منار عاشور محمود عبد المحسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    117958   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2018 برقم ايداع   10231 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2018  بــ :  1 شقة بالدور الول علوي 

بالعقار رقم 1 برج الحسين شارع ابنوب – الفتح الرئيسي – امام محطة وقود موبل الفتح – اسيوط  .

1931 - باسم عبد الرازق احمد محمد صومع  مدير فرع   المقيد برقم قيد    117958   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2018 برقم ايداع   10231 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2018  بــ :  : شقة رقم1 بالدور الول علوى 

بعقار المرحوم / أحمد محمد سالم شارع سيدى أبو القاسم – اخميم - محافظة سوهاج  -  شقة رقم 5بالدور الثانى 

عمارة نبيل محمد إبراهيم خليفة متفرع من مصطفى كامل -ابو المطامير - محافظة البحيرة

1932 - احمد توفيق علي احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    117958   وتم ايداعه بتاريخ    2018-03-01 

برقم ايداع   10231 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2018  بــ :  للفروع التية -  الشقة 1الدور الول العقار 29 

عمارة عبد النبى – السنترال القديم – نجع حمادى- محافظة قنا .   : الشقة 1الدور الول عمارة كمال عويس محمد  

شارع الجمهورية -قوص- محافظة قنا : الشقة 2الدور الثانى العلوى عمارة مصطفى رمضان  شارع المحطة مركز 

قفط - محافظة قنا     : الشقة 1الدور الول بالعقار رقم 2 منزل ناصر حيدر شارع 26يوليو -نقادة - محافظة   قنا  

: الشقة 1الدور الول بالعقار رقم 51 شارع الجمهورية )الجميل سابقا (  - محافظة قنا  .

3835 - جيوردانو كريما  Giordano Crema  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    54292   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-09-2003 برقم ايداع   2817 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  ممثل  عن شركة دمياط 

لسالة الغاز الطبيعي )ش.م.م.(

3836 - لوكا رزي   Luca Rizzi  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    54292   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-2003 برقم ايداع   2817 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  ممثل  عن شركة دمياط لسالة 

الغاز الطبيعي )ش.م.م.(
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1933 - حازم محمد مغازي عبد المجيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    117958   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2018 برقم ايداع   10231 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2018  بــ :  عضو تنفيذى - ممثل عن 

شركة أمان القابضة لتكنولوجيا الخدمات المالية غير  المصرفية والمد فوعات اللكترونية ش.م.م - الموافقة على 

اعطاء صلحيات للستاذ حازم محمد مغازى عبد المجيد عضو مجلس الدارة القائم بمهام العضو المنتدب 

والرئيس التنفيذى للشركة كالتى - يمثل الشركة أمام القضاء وله حق التوقيع عن الشركة في القرار والنكار 

والبراء والصلح والتنازل عن الدعاوي القضائية أمام المحاكم المختصة أو أمام السادة المستشارين محامي العموم, 

وكذلك له الحق في التعامل بأسم الشركة امام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وخاصة إجراء إثبات تاريخ عقود 

ايجار فروع الشركة وتمثيل الشركة أمام السجل التجارى ومصلحة الشركات والهيئة العامة للستثمار وامام 

المجالس المحلية ومجالس المدن والحياء بالمحافظات  وتمثيل الشركة امام مصلجة الضرائب المصرية ) عامة – 

قيمة مضافة – عقارية ( والحضور نيابة عن الشركة امام كافة المأموريات التنفيذية ولجان الطعن واللجان الداخلية 

وتظلمات والتوفيق وإدارة مكافحة التهرب الضريبى وكذلك لجان الفحص وقضايا التهرب ولجان فض المنازعات 

وتسليم وتسلم البيانات والقرارات والمكاتبات والمذكرات واعتماد التقرير والتصالح الضريبى وكذلك القيام نيابة 

عن الشركة بالتعامل فى كل مالة صلة بالعلقة بين الشركة والضرائب وإدارتها واقسامها كذلك الخضور وتكثيل 

الشركة امام الخبراء المنتدبين من قبل المحاكم فى اي تنازع ضريبى او ما يتفرغ عنه و أذنته فى توكيل الغير فى 

كل او بعض ماذكر . وله الحق في تفويض الغير في كل أو بعض ما سبق ذكره. وله الحق التوقيع على 

المخالصات وعقود العملء وتفويض الغير فى ذلك - علما بان تمثيل الشركة امام القضاء من اختصاص الرئيس 

التنفيذى عمل بنص م 21 من النظام الساسى للشركة

1934 - عمرو عبدالصبور قابيل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    17262   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-10-2004 برقم ايداع   2430 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2018  بــ :  ممثل لشركة ترافكو 

جروب انترناشيونال القابضة - مع عدم الخلل بالسلطات السابق اقرارها لرئيس مجلس الدارة  تفويض 

الدكتور/ عمرو عبد الصبـور قابيـل – رئيس مجـلس الدارة  فى التوقيع على ما وردا بمحضر مجلس الدارة 

المنعقد بتاريخ 5 /2 /2023 والمعتمد من هيئة الستثمار بتاربخ  16 /2 /2023 .

1935 - عمر خطاب عبد السلم عبد ا  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    118385   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2018 برقم ايداع   11574 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2018  بــ :  خروج

1936 - دخول شريكين موصيين مذكورين بالعقد  تحميل   المقيد برقم قيد    118385   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2018 برقم ايداع   11574 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2018  بــ :  

1937 - خروج شريكين موصببن مذكورين بالعقد  تحميل   المقيد برقم قيد    118385   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2018 برقم ايداع   11574 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2018  بــ :  

1938 - محمد عبدا حسين علوه  شريك موصى   المقيد برقم قيد    118385   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2018 برقم ايداع   11574 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2018  بــ :  

1939 - عبدالمولي عبدالجيد مسعي عبدالجيد يونس  شريك موصى   المقيد برقم قيد    118385   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-03-2018 برقم ايداع   11574 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2018  بــ :  

1940 - احمد حنفى محمود احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    118385   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2018 برقم ايداع   11574 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2018  بــ :  خروج

1941 - دعد على شفيق رفاعى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8744   وتم ايداعه بتاريخ    

24-12-1997 برقم ايداع   2330 تم التأشير فى تاريخ 12-03-2018  بــ :  أستقاله شركة شمال البحر الحمر 

للتنمية السياحية ) ش.م.م ( من عضويه مجلس الدارة وتعيين السيده / دعد على شفيق رفاعى عضو مجلس أدارة 

بدل  من الشركة

1942 - ايرينا فوروبيوفا Iryna Vorobiova  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    118695   

وتم ايداعه بتاريخ    14-03-2018 برقم ايداع   12602 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2018  بــ :  استقالة

1943 - ماجد حامد عقل على  مدير فرع   المقيد برقم قيد    203303   وتم ايداعه بتاريخ    2018-03-15 

برقم ايداع   1437 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2018  بــ :  0
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1944 - حازم طه طه على حمادة  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    203303   وتم 

ايداعه بتاريخ    15-03-2018 برقم ايداع   1437 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2018  بــ :  

1945 - طه حازم طه طه على حماده  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    203303   وتم ايداعه بتاريخ    

15-03-2018 برقم ايداع   1437 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2018  بــ :  تجديد مده المجلس الدارة - 

يمتلك حق التوقيع علي معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من 

مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا في التوقيع عن 

الشركة منفردين او مجتمعين .ولنائب رئيس مجلس الدارة  والعضو المنتدب مجتمعين او منفردا الحق في التعامل 

باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والهيئات 

العامة والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهما الحق في التوقيع على عقود الشراء و ابرام كافة العقود والصفقات 

والمشارطات والصفقات والمناقصات التي تتعلق بمعاملت الشركة ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله كافة الصلحيات والتوقيع علي جميع ما يلزم في ادارة الشركة ولهما حق 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر وللسيد/نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب  مجتمعين او 

منفردين الحق في التوقيع امام جميع البنوك والمصارف من فتح وغلق الحسابات والسحب واليداع و التوقيع علي 

الشيكات واصدار خطابات وشهادات الضمان والعتمادات و  القتراض و التوقيع علي عقود الرهن وكفالة الغير 

ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة المستندات الذنية والتجارية كما لهما حق التوقيع 

علي عقود البيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية و الراضي واللت والمعدات والسيارات والمنقولت باسم 

الشركة ومصلحتها ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

1946 - اسماء فتحى فرج ابو زكرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    118861   وتم ايداعه بتاريخ    

18-03-2018 برقم ايداع   13025 تم التأشير فى تاريخ 18-03-2018  بــ :  

1947 - محمد فتحى فرج عباس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    118861   وتم ايداعه بتاريخ    

18-03-2018 برقم ايداع   13025 تم التأشير فى تاريخ 18-03-2018  بــ :  تحديد اختصاصات رئيس 

مجلس الدارة   للسيد رئيس مجلس الدارة منفردا حق التعامل والتوقيع نيابة عن الشركة وضمن اغراضها امام 

جميع الجهات الحكومية والغير حكومية وكافة الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم الشركات والتوقيع على كافة العقود والصفقات والمزيدات والمناقصات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل وكذلك حق دفع وقبض المبالغ وتعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم  وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها و حق  التعامل مع جميع البنوك والمصارف من فتح وغلق الحسابات 

ومن سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وخطابات الضمان والقتراض والرهن  والتوقيع على عقود البيع 

والشراء واليجارلصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات  والتوقيع على عقود تاسيس الشركات 

وكذلك له الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

1948 - احمد حامد عبدالعزيز وهدان  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    118861   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-03-2018 برقم ايداع   13025 تم التأشير فى تاريخ 18-03-2018  بــ :  استقالة

1949 - محمد السيد محمد محمود عوف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    118861   وتم ايداعه بتاريخ    

18-03-2018 برقم ايداع   13025 تم التأشير فى تاريخ 18-03-2018  بــ :  استقالة

1950 - مروة طه عبدالرحمن طه السعدني  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    118861   وتم ايداعه بتاريخ    

18-03-2018 برقم ايداع   13025 تم التأشير فى تاريخ 18-03-2018  بــ :  

1951 - حميدى يوسف عزيزة  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    118981   وتم ايداعه بتاريخ    

20-03-2018 برقم ايداع   13406 تم التأشير فى تاريخ 20-03-2018  بــ :  تجديد الثقة فى مجلس الدارة 

لمدة 3 سنوات

1952 - عوض محمد عبد الهادى على  مدير فرع   المقيد برقم قيد    119082   وتم ايداعه بتاريخ    

22-03-2018 برقم ايداع   13945 تم التأشير فى تاريخ 22-03-2018  بــ :  

1953 - سيد السيد فارس عبدالسلم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3944   وتم ايداعه بتاريخ    

10-10-1999 برقم ايداع   5509 تم التأشير فى تاريخ 26-03-2018  بــ :  
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1954 - عمرو محمد عزب  سليمان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3944   وتم ايداعه بتاريخ    

10-10-1999 برقم ايداع   5509 تم التأشير فى تاريخ 26-03-2018  بــ :  مع تخويله ذات الصلحيات 

المقررة لرئيس مجلس الدارة - على ان تكون مدة مجلس الدارة ثلث سنوات

1955 - حسام سلمه جودة الشاعر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3944   وتم ايداعه بتاريخ    

10-10-1999 برقم ايداع   5509 تم التأشير فى تاريخ 26-03-2018  بــ :  بذات صلحيته

1956 - مصطفى فؤاد عبدالرازق محمد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3944   وتم ايداعه بتاريخ    

10-10-1999 برقم ايداع   5509 تم التأشير فى تاريخ 26-03-2018  بــ :  

1957 - محمد على جوده الشاعر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3944   وتم ايداعه بتاريخ    

10-10-1999 برقم ايداع   5509 تم التأشير فى تاريخ 26-03-2018  بــ :  - يملك حق التوقيع على معاملت 

الشركة وتعهداتها  كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة    وللمجلس الحق 

فى ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين.

1958 - محمد احمد حسن نافع  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    119548   وتم ايداعه بتاريخ    

02-04-2018 برقم ايداع   15709 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2018  بــ :  غير تنفيذى -   الغاء كافة 

الصلحيات الممنوحة للسيد / محمد يسرى عبد الرحمن الدميرى – مدير الحسابات - ثالثا : الموافقة على تعديل 

سلطة التوقيع البنكية على النحو التالى : فيما يخص المعاملت البنكية والتوقيع على الشيكات و اصدار دفاتر 

الشيكات و التحويلت بين البنوك واصدار كشوف الحسابات من البنوك وفتح وغلق الحسابات البنكية و استخراج 

خطابات و شهادات الضمان و العتمادات المستندية و التسهيلت الئتمانية و التوقيع أو تحويل للمعاملت المالية 

اللكترونية عبر النترنت و يكون حق التوقيع و الصلحيات لدى البنوك بتوقيعين مجتمعين أحدهما من المجموعة 

) أ ( و الخر من المجموعة ) ب ( كما يلى : المجموعة ) أ (  السيد / أحمد جلل الدين محمد 

عشماوى27608010110432 – عضو مجلس الدارة المنتدب المجموعة ) ب ( السيد / اسلم عاطف عبد 

الحميد صالح  28710250100879 – المدير المالى .  السيد / أحمد محمد عادل أحمد بده 

27710272102812 – مدير التوريدات والنتاج .

1959 - اسلم عاطف عبدالحميد  صالح  مدير مالى   المقيد برقم قيد    119548   وتم ايداعه بتاريخ    

02-04-2018 برقم ايداع   15709 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2018  بــ :  

1960 - اسلم محمد حسان حسن  مدير   المقيد برقم قيد    119564   وتم ايداعه بتاريخ    2018-04-03 

برقم ايداع   15743 تم التأشير فى تاريخ 03-04-2018  بــ :  

1961 - على عاطف ابراهيم محمد  مدير   المقيد برقم قيد    119564   وتم ايداعه بتاريخ    2018-04-03 

برقم ايداع   15743 تم التأشير فى تاريخ 03-04-2018  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة  .يمثل 

المديرون 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 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 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 بإسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق 

التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 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 ما ذكر .

1962 - محمد سيد احمد عبدا الجراحي  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    119661   وتم ايداعه بتاريخ    

04-04-2018 برقم ايداع   16149 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2018  بــ :  استقالة

1963 - احمد ابراهيم محمد المعداوي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    119661   وتم ايداعه بتاريخ    

04-04-2018 برقم ايداع   16149 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2018  بــ :  استقالة
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1964 - فتحية مرزوق ابراهيم عوض ا  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    119661   

وتم ايداعه بتاريخ    04-04-2018 برقم ايداع   16149 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2018  بــ :  - اعادة 

تشكيل مجلس الدارة وتحديد اختصاصاته علي النحو التالي - لرئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة  

والعضو المنتدب مجتمعين او منفردين حق التوقيع علي معاملت الشركة وتعهداتها وكل عضو مجلس ادارة 

يفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق في ان يعين عدة مديرين 

او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين _ ولهم مجتمعين او منفردين 

حق التوقيع عن الشركة وحق التعامل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية   وكذلك كل ما يترتب علي توقيع 

العقود من اجراءات ولرئيس مجلس الدارة منفردا حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع نيابة عن 

الشركة علي فتح الحسابات وسحب وايداع المبالغ النقدية واصدار شهادات الضمان وخطابات الضمان وفتح 

العتمادات وحق القتراض والرهن وزيادة واستكمال راس مال الشركة وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك حق الشراء والبيع والرهن لصول الشركة بمختلف 

الشكال وانهاء كافة الجراءات ولرئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة حق التوقيع علي عقود البيع 

والشراء للصول الثابتة والمنقولة للشركة وحق بيع السيارات والتعامل مع المرور والجمارك ولهم مجتمعين او 

منفردين  حق توكيل الغير في كل اوبعض ما ذكر .

1965 - ايمان مرزوق ابراهيم عوض ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    119661   وتم ايداعه بتاريخ    

04-04-2018 برقم ايداع   16149 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2018  بــ :  

1966 - ابراهيم عبدا محمد ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    119661   وتم ايداعه بتاريخ    

04-04-2018 برقم ايداع   16149 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2018  بــ :  

1967 - ابراهيم مرزوق ابراهيم عوض ا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    119661   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-04-2018 برقم ايداع   16149 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2018  بــ :  - استقالة

1968 - عمرو عبد الحميد سليمان محمود  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    119760   وتم ايداعه بتاريخ    

05-04-2018 برقم ايداع   16522 تم التأشير فى تاريخ 05-04-2018  بــ :  تجديد مجلس الدارة لمدة ثلثة 

سنوات
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1969 - انجى السيد العربى عبد العزيز احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    119992   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-04-2018 برقم ايداع   17487 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2018  بــ :  تحديد سلطات التوقيع 

عن الشركة لتصبح كما يلي : لرئيس مجلس الدارة السيده الستاذة / إنجي السيد العربي عبد العزيز منفردا  الحق 

في التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها ولها الحق في التوقيع على كافة عقود 

دات للشركة وكذلك تمثيل الشركة أمام القضاء وأمام كافة الجهات  ع  القتراض والرهن وشراء الصول والمش

الحكومية وغير الحكومية وكذلك لها الحق في التوقيع على كافة محاضر التصديق على عقود التعديل والتوقيع على 

كافة عقود التعديل أمام الشهر العقاري والتوقيع على كافة العقود بجميع أنواعها والتعاقد على الصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكذلك الحق في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع 

على الشيكات وتظهيرها وفتح الحسابات والعتمادات المستندية وغلقها وإستصدار خطابات وشهادات الضمان 

وحق القتراض وتقديم كافة الضمانات اللزمة بإسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك حق التوقيع على عقود البيع والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات بإسم الشركة ولصالحها ولها حق توكيل أو تفويض الغيـر فـي كـل أو 

بعض ما ذكر - وللسيد الستاذ / محمد عبد المنعم محمد محمد راشد العضو المنتدب كافة الصلحيات في تمثيل 

الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية وشركات التأمين وله الحق في التوقيع على جميع العقود التي تبرمها 

الشركة فيما يخص نشاطها وله الحق في الدارة الفعلية للشركة وتسيير أمورها - ويفوض في التوقيع عن الشركة 

كل  من السيد الستاذ / سامح على على الصرفي والسيدة الستاذة / رانيا درويش مصطفى فهمي )مجتمعين( وذلك 

في التعامل مع جميع البنوك والمصارف مـــن سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وتظهيرها وذلك في حدود مبلغ 

100000 )فقط مائة ألف جنية مصري ل غير( شهريا  وذلك بعد العرض والموافقة الكتابية من السيد / رئيس 

مجلس الدارة

1970 - عمرو  رئيس  محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    120133   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2018 برقم ايداع   18015 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2018  بــ :  

1971 - احمد  عبد   الخالق  شريك موصى   المقيد برقم قيد    120133   وتم ايداعه بتاريخ    2018-04-18 

برقم ايداع   18015 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2018  بــ :  

1972 - ايلريا بريتي ILARIA PRETE  مدير   المقيد برقم قيد    120164   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2018 برقم ايداع   18164 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2018  بــ :  

1973 - سعد هادى سعد عبد الحكيم  مدير   المقيد برقم قيد    120164   وتم ايداعه بتاريخ    2018-04-18 

برقم ايداع   18164 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2018  بــ :  - و يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة .

1974 - محمد سعد حسن على  مدير   المقيد برقم قيد    120310   وتم ايداعه بتاريخ    24-04-2018 برقم 

ايداع   18903 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2018  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة - يمثل المدير 

السيد/ محمد سعد حسن على الشركة فى علقاتها مع الغير وله فى هذا الصدد اوسع السلطات فى ادارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وله حق 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص وكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان والتسهيلت الئتمانية وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء والبيع 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها , وكذلك حق التوقيع على 

عقود القرض والرهن باسم الشركة  ولمصلحتها والحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وحق القبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية , 

وابرام  كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او 

تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
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1975 - محمد محمد صابر عبدالفتاح سيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    120351   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-2018 برقم ايداع   19063 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2018  بــ :  

1976 - ياسر محمود ابراهيم علي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    120534   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-2018 برقم ايداع   19722 تم التأشير فى تاريخ 30-04-2018  بــ :  للفروع

1977 - سلشوك جوليش Selcuk Gulec  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    114824   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-12-2017 برقم ايداع   53382 تم التأشير فى تاريخ 03-05-2018  بــ :  تجديد مجلس الدارة 

لمدة 3 سنوات

1978 - ياسمين خالد ياسين عبد الرازق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    120677   وتم ايداعه بتاريخ    

06-05-2018 برقم ايداع   20215 تم التأشير فى تاريخ 06-05-2018  بــ :  

1979 - ساره خالد ياسين عبد الرازق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    120677   وتم ايداعه بتاريخ    

06-05-2018 برقم ايداع   20215 تم التأشير فى تاريخ 06-05-2018  بــ :  

1980 - يوسف خالد ياسين عبد الرازق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    120677   وتم ايداعه بتاريخ    

06-05-2018 برقم ايداع   20215 تم التأشير فى تاريخ 06-05-2018  بــ :  استقالة

1981 - احمد هيثم محمد مكتبى  مدير   المقيد برقم قيد    64301   وتم ايداعه بتاريخ    21-02-2013 برقم 

ايداع   3568 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2018  بــ :  يمثل المديرين الشركة فى علقتها مع الغير ولهما 

مجتمعين أو منفردين  فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة, ولهما الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها 

امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكل ما 

يتعلق بشئون الشركة - وكذلك لهما مجتمعين أو منفردين الحق في 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 حق كفالة 

الغير وكافة الشركات الخرى فى التسهيلت البنكية التى تحصل عليها لدى البنوك وكذلك الحق فى  التوقيع على 

عقود الشراء والبيع والقتراض والرهن  للموال المنقولة وغير المنقولة 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 و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل وكذلك لهما مجتمعين أو منفردين ان يقرروا انشاء فروع او وكالت داخل جمهورية مصر 

العربية او خارجها , ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل  او بعض ما ذكر - وللسيد / احمد هيثم محمد مكتبي 

)مصري الجنسية( - مديرا للستيراد, منفردا  الحق في الدارة والتوقيع امام الهئية العامة للرقابة على الصادرات 

والواردات.

1982 - محمد مجدى محمد عبدالدايم الساعى  مدير   المقيد برقم قيد    102723   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-2018 برقم ايداع   20406 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2018  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير 

محددة.
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1983 - حسين صلح عبد القادر عرفه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    120753   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-2018 برقم ايداع   20517 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2018  بــ :  للسيد/ حسين صلح عبد القادر 

عرفه – رئيس مجلس الدارة )منفردا  ( تمثيل الشركة أمام القضاء وتمثيل الشركة أمام الغير 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, ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق والسجل التجاري والغرف التجارية ومصلحة الضرائب العامة 

والقيمة المضافة بجميع أنواعها وجميع مأمورياتها وهيئات وزارة الستثمار, وكذلك التوقيع نيابة عنها بصفة عامة 

أمام جميع الجهات سالفة الذكر,اتخاذ كافة الجراءات والتوقيع علي جميع الوراق والعقود اللزمة لتأسيس 

الشركات الجديدة مع أو بدون شركاء أو مساهمين اخرين, 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 وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو 

بعض ما ذكر.  ويكون لكل من السيد/ حسين صلح عبد القادر عرفه رئيس مجلس الدارة و السيد / هانى حلمى 

محمد عيسى - عضو مجلس الدارة ) منفردين أو مجتمعين ( فى اتخاذ الجراءات اللزمة لمتابعة العمال اليومية 

الدارية للشركة ومنها حق التوقيع نيابة عن الشركة على كافة العقود والتعاملت الخاصة بالنشطة اليومية للشركة 

متضمنة بدون حصر الحق في التوقيع على عقود بيع وشراء الوحدات و العقارات والمنقولت والسيارات والحق 

في التوقيع على عقود الشراء بصفه عامه وتمثيل الشركة امام جميع الجهات والتوقيع على كافة المستندات اللزمة 

للحصول علي كافة الترخيص اللزمة لممارسة نشاط الشركة ولهم الحق ) منفردين أو مجتمعين ( في تمثيل 

الشركة أمام البنوك وفتح وغلق الحسابات البنكية لدى جميع البنوك والتعامل عليها وطلب إصدار دفاتر الشيكات و 

الحق في السحب واليداع والتحويل والكمبيالت والشيكات وتظهيرها والتحويلت البنكية والقتراض والرهن في 

حدود مائة وخمسون الف جنيه مصرى او ما يعادلها بالعملت الخري )و مجتمعين ( فيما ذاد عن ذلك وبدون حد 

أقصى وحق استلم وتسليم وتوقيع كافة المستندات المتعلقة بالسجل التجاري ومكاتب التوثيق والعلمات التجارية 

والتأمينات الجتماعية واتحاد الغرف الصناعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة 

الجمارك, ومكاتب العمل ومكاتب تراخيص العمل, وجميع إدارات المرور.

1984 - اسلم حسنى محمد فرج على  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    120779   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-2018 برقم ايداع   20603 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2018  بــ :  

1985 - احمد محمد العربى عبدالحفيظ محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    120779   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-05-2018 برقم ايداع   20603 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2018  بــ :  

1986 - رانيا احمد محمد محمد احمد حسان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    120779   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-05-2018 برقم ايداع   20603 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2018  بــ :  استقالة

Page 1233 of 1644 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

1995 - محمد فتحى عوض محمد الحبشى  مدير   المقيد برقم قيد    122301   وتم ايداعه بتاريخ    

21-06-2018 برقم ايداع   27016 تم التأشير فى تاريخ 21-06-2018  بــ :  يمثل المديران الشركة في 

علقتها مع الغير ولهم في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة او القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة ,وللسيد / محمد فتحى عوض  محمد الحبشى والسيد / 

اسماعيل فتحى عوض  محمد الحبشى – منفردين او مجتمعين–في التوقيع على كافة أنواع العقود والتصرفات 

وبصفة عامة أمام كافة الجهات سوء الحكومية أو غير الحكومية وكذلك سلطة التوقيع نيابة عن الشركة إمام جميع 

البنوك والمصارف بخصوص فتح الحسابات البنكية وعقود الرهن وحق السحب والقتراض والتوقيع على جميع 

أنواع الشيكات وكافة المعاملت المصرفية وعقود القتراض والرهن والتوقيع أمام مصلحة الشهر العقاري 

ومكانيها في توكيل جميع البنوك بالرهن بكافة أشكالها أو مسمياتها بما فيها القتراض و الرهن مقابل ضمان سواء 

كان ذلك الضمان عقار أو منقول أو أصول أو مقومات مادية أو مقومات معنوية مملوكة للشركة ولهم فى ذلك حق 

كفالة الغير والتوقيع على الكفالت وبما في ذلك اتخاذ كافة الجراءات اللزمة لتمام  إجراءات الرهن لصالح 

جميع البنوك وكذلك التوقيع على عقود شراء الخامات وكافة مستلزمات النتاج من الموردين وكذلك عقود بيع 

المنتجات النهائية للشركة وله حق التوقيع أمام كافة الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المختصه والجهات الغير 

حكومية )الشركات الخاصة(. وحق تأسيس الشركات وتقديم جميع الطلبات والمستندات اللزمه والتوقيع في كافة 

الهيئات  العامة  بماقي ذلك الهيئة المصرية العامة للثروة المدنية والبترول والوزارات والدارات المختصة بما في 

ذلك الدارة العامه للشركات والهيئة العامه لسوق المال والهيئة العامه للستثمار بما في ذلك مركز خدمات 

المستثمرين والمناطق الحرة  وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات ووزارات التجارة الخارجية والتموين 

والتجارة الداخلية ووزارة العدل بادارتها المختلفة ومكاتب وادارات الغرف التجارية والسجل التجاري والتسجيل 

الصناعي والشهر العقاري وتوكيل وتفويض الغير فى  بعض او كل مما سبق .

1996 - رضا ابو المكارم حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    122536   وتم ايداعه بتاريخ    2018-06-28 

برقم ايداع   28025 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2018  بــ :  

1997 - محمد صلح عباس الخراشى  مدير   المقيد برقم قيد    122560   وتم ايداعه بتاريخ    

02-07-2018 برقم ايداع   28138 تم التأشير فى تاريخ 02-07-2018  بــ :  

1998 - جيسون نيلين جينيس GAINES JASON NYLEN  مدير   المقيد برقم قيد    122560   وتم 

ايداعه بتاريخ    02-07-2018 برقم ايداع   28138 تم التأشير فى تاريخ 02-07-2018  بــ :  استقالة

1999 - اكثم محمد احمد عبد ا الخطيب  مدير   المقيد برقم قيد    122560   وتم ايداعه بتاريخ    

02-07-2018 برقم ايداع   28138 تم التأشير فى تاريخ 02-07-2018  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة

2000 - اسامه محمد عبد الرحمن القاضى  مدير   المقيد برقم قيد    122560   وتم ايداعه بتاريخ    

02-07-2018 برقم ايداع   28138 تم التأشير فى تاريخ 02-07-2018  بــ :  

2001 - احمد محمد مجدى محمود القوصى  مدير   المقيد برقم قيد    122560   وتم ايداعه بتاريخ    

02-07-2018 برقم ايداع   28138 تم التأشير فى تاريخ 02-07-2018  بــ :  استقالة

2002 - ولء الدين محمد احمد دربالة  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    53901   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-2011 برقم ايداع   17155 تم التأشير فى تاريخ 09-07-2018  بــ :  تجديد مدة عضوية مجلس 

الدارة لفترة جديدة مدتها 3 سنوات

2003 - سيف ياسر محمد محى الدين الموافى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    122856   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-07-2018 برقم ايداع   29683 تم التأشير فى تاريخ 11-07-2018  بــ :  

2004 - ياسر محمد محى الدين الموافى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    122856   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-2018 برقم ايداع   29683 تم التأشير فى تاريخ 11-07-2018  بــ :  تشكيل مجلس الدارة

2005 - اشرف محمد محى الدين الموافى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    122856   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-2018 برقم ايداع   29683 تم التأشير فى تاريخ 11-07-2018  بــ :  
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2006 - مصطفى كمال ابراهيم بديوى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    122876   وتم 

ايداعه بتاريخ    11-07-2018 برقم ايداع   29708 تم التأشير فى تاريخ 11-07-2018  بــ :  الموافقة 

بالجماع على حصول الشركة على تسهيل ائتمانى من بنك كريدى سويس بمبلغ 20900000 فرنك سويسرى )

فقط عشرون مليون وتسعمائة الف فرنك سويسرى ل غير ( ومنح كافة الضمانات المطلوبة للحصول على التسهيل 

وتفويض كل من السيد/ايمن بديوى والسيد/سامر بديوى والسيد/عمر بديوى والسيد/باسل بديوى منفردين او 

مجتمعين فى التفاوض والتوقيع على عقد التسهيل ومستندات الضمان وتعديلتها وكافة الخطابات والقرارات 

والتعهدات والطلبات والمستندات المرتبطة بذلك التسهيل

2007 - محمد جلل زرقا  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    123083   وتم ايداعه بتاريخ    2018-07-17 

برقم ايداع   30516 تم التأشير فى تاريخ 17-07-2018  بــ :  

2008 - جميل جلل زرقا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    123083   وتم ايداعه بتاريخ    

17-07-2018 برقم ايداع   30516 تم التأشير فى تاريخ 17-07-2018  بــ :  ومراعاه العرض على الجمعية 

العامة

2009 - معتز محمد محمد حسين محرم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    97318   وتم ايداعه بتاريخ    

26-09-2016 برقم ايداع   29435 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2018  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة

2010 - احمد مجدى محمود عبدا حسين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    97318   وتم ايداعه بتاريخ    

26-09-2016 برقم ايداع   29435 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2018  بــ :  استقالة

2011 - محمد احمد حسن العدني  مدير فرع   المقيد برقم قيد    97318   وتم ايداعه بتاريخ    2016-09-26 

برقم ايداع   29435 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2018  بــ :  

2012 - راجى محمد تللينى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    123249   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2018 برقم ايداع   31251 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2018  بــ :  التجديد لمجلس الدارة الحالي 

لمدة ثلث سنوات اعتبارا من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 2023/2/7 وبقاء الختصاصات وحق 

الدارة كما هي مدونة بالسجل التجارى دون تعديل

2013 - وليد ابراهيم الدسوقى ابراهيم منصور  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    123469   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-07-2018 برقم ايداع   32030 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2018  بــ :  

2014 - مصطفى وليد ابراهيم الدسوقى منصور  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    123469   وتم 

ايداعه بتاريخ    26-07-2018 برقم ايداع   32030 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2018  بــ :  

2015 - امل على حسن حجازى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    123469   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2018 برقم ايداع   32030 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2018  بــ :  

2016 - محمد كمال الدين محمد عليان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    123556   وتم ايداعه بتاريخ    

30-07-2018 برقم ايداع   32437 تم التأشير فى تاريخ 30-07-2018  بــ :  

2026 - نبيل عبدالرحمن عبدالباقى احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    123946   وتم ايداعه بتاريخ    

08-08-2018 برقم ايداع   33967 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2018  بــ :  الغاء كافة الصلحيات السابقة 

ومنح المجلس الجديد الصلحيات التالية :-  يكون للسيد نائب رئيس مجلس الدارة والسيد العضو المنتدب 

مجتمعين حق التوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكاله وفي التعامل مع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ولهم الحق في 

التعامل باسم الشركة مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات 

وإصدار الخطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن أغراضها ولهم الحق في إجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة .  ولهم التوقيع علي 

عقود الشراء باسم الشركة ولصالح الشركة ولهم حق شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والعقارات 

والراضي والتوقيع علي تلك العقود امام أي مصلحة والتعامل مع شركة تنمية الريف المصري الجديد ولهم حق 

توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .
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2027 - محمد عبدالمقصود السيد حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    124193   وتم ايداعه بتاريخ    

14-08-2018 برقم ايداع   34998 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2018  بــ :  الشرقية

2028 - شادى عصام مصطفى يوسف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    124193   وتم ايداعه بتاريخ    

14-08-2018 برقم ايداع   34998 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2018  بــ :  القاهرة

2029 - احمد عبدالحميد حسينى  عبدالمطلب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    124193   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-08-2018 برقم ايداع   34998 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2018  بــ :  

2030 - عبدالحميد حسينى  عبدالمطلب  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    124193   وتم ايداعه بتاريخ    

14-08-2018 برقم ايداع   34998 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2018  بــ :  

2031 - ميارعبد الحميد حسينى عبدالمطلب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    124193   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-08-2018 برقم ايداع   34998 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2018  بــ :  

2032 - السيد أحمد السيد محمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    124193   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-08-2018 برقم ايداع   34998 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2018  بــ :  يملك حق التوقيع 

على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة , 

ولمجلس الدارة الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة . 

وللستاذ / السيد احمد السيد محمد  رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب حق التوقيع علي هذه المعاملت 

وتعهدات الشركة والحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخوله أيضا حق التوقيع عن الشركة وله 

أيضا حق تتبع الحسابات والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال وكافة التعاملت مع البنوك والرهن 

والقبض والتوقيع على عقود الشراء والبيع منفردا.

2033 - احمد محمد مجدى محمود سليمان

لطفى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    124257   وتم ايداعه بتاريخ    15-08-2018 برقم ايداع   

35229 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2018  بــ :  - الموافقة على منح رئيس مجلس الدارة الجديد حق التوقيع 

إلى الشركة لدى البنوك وذلك فى السحب واليداع والتوقيع على عقود الشراء للعقارات والمنقولت والسيارات 

والتوثيق أمام الجهات الحكومية والرسمية بقطاع العمال والقطاع الخاص وكذلك التوقيع على عقود التسهيلت 

المصرفية الئتمانية والرهن وجميع أنواع المعاملت مع البنوك والمصارف والهيئات وله الحق منفردا فى تفويض 

الغير فى كل أو بعض ما ذكر . علما بان بيع الصول من خلل جمعية عامه للختصاص

2034 - محمود احمد على صالح  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    124257   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-08-2018 برقم ايداع   35229 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2018  بــ :  استقالة

2035 - نجلء  محمد مجدى محمود  سليمان  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    124257   وتم 

ايداعه بتاريخ    15-08-2018 برقم ايداع   35229 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2018  بــ :  

2036 - نهى اسماعيل احمد  محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    124257   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-2018 برقم ايداع   35229 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2018  بــ :  

2037 - احمد سالم على عبدالغفار  مدير فرع   المقيد برقم قيد    124400   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-2018 برقم ايداع   35716 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2018  بــ :  
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2038 - محمد عبد الفتاح محمد جبران  مدير   المقيد برقم قيد    124836   وتم ايداعه بتاريخ    

06-09-2018 برقم ايداع   37602 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2018  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة - يمثل المديرالسيد/ محمد عبدالفتاح محمد جبران الشركة في علقتها مع الغير وله منفردأ  في هذا 

الصدد اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمدير منفردأ الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك يتمثل لكل من السيد 

/ محمد عبدالفتاح محمد جبران ومنفردأ 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 التوقيع على 

عقود القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع 

والرهن اصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحهما ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل ولهما حق التوقيع على عقود التأسيس وللسيد / محمد عبدالفتاح محمد جبران حق التوقيع منفردا على كافة 

التعاملت والتعديلت الخاصة بالستيراد والتصدير والتوقيع امام الهيئة العامة للصادرات والواردات فيما يخص 

ذلك ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر

2040 - محمد سعيد محمد عبد ا الرقباني  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    125380   وتم ايداعه بتاريخ    

23-09-2018 برقم ايداع   39726 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2018  بــ :  اول : قبول استقالة السيدة/ رنا 

سامح على مقبل عاشور كممثل قانونيا لتمثيل شركة افريكا كريست للستثمار – القاهرة الجديدة كابيتال ار 3 

ش,م,م المالكة لمدرسة قدموس الدولية أمام وزارة التربية والتعليم والبنوك وقبول تعيين السيد/ محمد خليل ابراهيم 

عافية بدل منها  - مصرى – مواليد 8 / 1 / 1976 رقم قومى 27601088800091 - كممثل قانوني لشركة 

أفريكا كريست للستثمار – القاهرة الجديدة كابيتال ار3 ش.م.م المالكة لمدرسة قدموس الدولية امام وزارة التربية 

والتعليم فقط ل غير - ثانيا : وافق اعضاء مجلس الدارة على الغاء صلحيات التوقيع الخاصة بالسيدة / رنا سامح 

على مقبل عاشور  بالنيابة عن الشركة لتصبح صلحيات توقيع مجلس الدارة على النحو التالى : يمثل رئيس 

مجلس الدارة منفردا  الشركة امام القضاء والغير وامام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بما فى ذلك الهيئة 

العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة واليداع 

والحفظ المركزى والسجل التجارى ومصلحة الضرائب والضريبة على القيمة المضافة والشهر العقارى ووزارة 

القوى العاملة ومكتب العمل والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية وجهاز العاصمة الدارية الجديدة وهيئة المجتمعات 

العمرانية الجديدة ووزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للبنية التعليمية وجهاز مدينة الشروق وتعيين وعزل 

وكلء ومستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم كما له منفردا الحق فى شراء وبيع جميع المهمات والمواد 

والبضائع والمنقولت بما فى ذلك بيع وشراء سيارات الشركة وتمثيلها امام إدارات المرور ومكاتب الشهر العقارى 

واستصدار التراخيص الموقتة والنهائية الخاصة وله منفردا الحق فى ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة المستندات الذنية والتجارية 

وقبض ودفع المبالغ اما بخصوص التعامل امام البنوك والمصارف فيكون له حق سحب وايداع واستصدار 

والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة اشكال وصور التعامل امام 

جميع البنوك والمصارف كل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر - 

علما بان تمثيل الشركة امام القضاء اختصاص رئيس مجلس الدارة منفردا
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2041 - شهاب الدين السيد محمد العسكرى  مدير   المقيد برقم قيد    125715   وتم ايداعه بتاريخ    

01-10-2018 برقم ايداع   41101 تم التأشير فى تاريخ 01-10-2018  بــ :  يمثل المديرون الشركة في 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا 

ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة .   وللمدير السيد / شهاب الدين 

السيد محمد العسكري منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

من سحب وايداع وفتح حسابات وغلقها  وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف  والتوقيع على الشيكات 

والفراج عن رأس المال 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 القتراض 

والرهن والتوقيع على عقود القتراض وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق توكيل وتفويض الغير في كل او بعض ما ذكر. 

وللمديرين منفردين او مجتمعين الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل 

ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

3837 - دانيلي دي جوفاني Daniele de giovanni  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    54292   وتم 

ايداعه بتاريخ    15-09-2003 برقم ايداع   2817 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  خروج

3838 - جيوردانو كريما  Giordano Crema  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    54292   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-09-2003 برقم ايداع   2817 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  استقالة

2042 - مختار مختار عبد الحميد مكاوى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    126140   وتم ايداعه بتاريخ    

11-10-2018 برقم ايداع   42744 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2018  بــ :  لكل من السادة السيد / مختار 

مختار عبد الحميد مكاوى رئيس مجلس الدارة والسيد / تامر عادل ابراهيم مصطفى عضو مجلس الدارة )

مجتمعين أو منفردين ( حق تمثيل الشركة في علقاتها مع الغير و لهما في هذا الصدد أوسع السلطات في التعامل 

باسم الشركة وضمن أغراضها أمام مأموريات الضرائب بكافة أنواعها وجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع الهيئة العامة للستثمار والهيئة 

العامة للرقابة المالية وبورصة الوراق المالية والشهر العقاري وكذلك مأموريات الضرائب بكافة أنواعها ومأمورية 

ضرائب القيمة المضافة وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

وغلق الحسابات والفراج عن رأس المال وإصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات وكذلك حق 

التوقيع على عقود القرض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها والحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكذلك حق توكيل أو 

تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر. فيما عدا التوقيع على عقود البيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات للسيد / مختار مختار عبد الحميد مكاوى - رئيس مجلس الدارة  وللسيد / تامر عادل 

ابراهيم مصطفى- عضو مجلس الدارة ) مجتمعين ( - اضافة صلحية فتح فروع  خارج جمهورية مصر العربية 

الى صلحيات السيد / رئيس مجلس الدارة

2043 - محمد محمد عبد الستار شرف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    126140   وتم ايداعه بتاريخ    

11-10-2018 برقم ايداع   42744 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2018  بــ :  استقالة

2044 - احمد حسن على حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    126140   وتم ايداعه بتاريخ    

11-10-2018 برقم ايداع   42744 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2018  بــ :  استقالة

2045 - عمرو عبد السلم احمد محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    126140   وتم ايداعه بتاريخ    

11-10-2018 برقم ايداع   42744 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2018  بــ :  استقالة

2046 - مختار مختار عبد الحميد مكاوى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    126140   وتم ايداعه بتاريخ    

11-10-2018 برقم ايداع   42744 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2018  بــ :  
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2047 - تامر عادل  ابراهيم مصطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    126140   وتم ايداعه بتاريخ    

11-10-2018 برقم ايداع   42744 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2018  بــ :  

2048 - سارة عبدا السيد محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    126140   وتم ايداعه بتاريخ    

11-10-2018 برقم ايداع   42744 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2018  بــ :  

2049 - مروه صلح نور الدين موسى شرف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16085   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-08-2005 برقم ايداع   12189 تم التأشير فى تاريخ 15-10-2018  بــ :  

2050 - مها صلح نور الدين موسي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16085   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2005 برقم ايداع   12189 تم التأشير فى تاريخ 15-10-2018  بــ :  

2051 - محمد صلح نور الدين موسي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    16085   وتم 

ايداعه بتاريخ    28-08-2005 برقم ايداع   12189 تم التأشير فى تاريخ 15-10-2018  بــ :  تعديل تشكيل 

واختصاص اعضاء مجلس الدارة وتجديد مدته - تحديد صلحيات رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب على 

النحو التالى :-السيد / محمد صلح نور الدين موسى, رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب , له حق التوقيع 

منفردا عن الشركة امام جميع الجهات الرسمية والحكومية والغير حكومية والخاصة والتوقيع على عقود تأسيس 

الشركات وعقود التعديل والتوقيع امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ومصلحة السجل التجارى ومصلحة 

الضرائب والهيئة العامة للستثمار والمناطق االحرة والهيئة العامة لسوق المال والهيئة العامة للرقابة على 

الصادرات والواردات , وكذلك تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها اما جميع مؤسسات الدولة الخاصة والحكومية 

والهيئات والشركات الخاصة والعامة وكذلك في حالة التعامل مع البنوك وفتح الحسابات لديها والتوقيع على 

الشيكات وعلى العقود التى تبرمها الشركة مع الغير والتوقيع على عقود الرهن والقتراض وبيع اصول الشركة 

وله حق القتراض منفردا على كامل حصص الشركاء المساهمين وله الحق في شراء وبيع العقارات والصول 

الثابتة والمنقولة والسيارات الخاصة بالشركة والتعامل بشأنها مع مصلحة الشهر العقارى وادارات المرور والنيابة 

العامة والتراخيص واستخراج المخالفات والتعامل مع الحياء وكافة اجهزة الدولة وله الحق في توكيل وتفويض 

الغير في كل او بعض ما سبق .

2052 - محمد  حسين  موسى  علي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16085   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2005 برقم ايداع   12189 تم التأشير فى تاريخ 15-10-2018  بــ :  

2053 - محمود عبدالمجيد محمود السيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    30198   وتم ايداعه بتاريخ    

05-02-2008 برقم ايداع   2500 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2018  بــ :  - تجديد مدة مجلس الدارة 3 

سنوات

2054 - احمد محمد على حسين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    126594   وتم ايداعه بتاريخ    2018-10-23 

برقم ايداع   44648 تم التأشير فى تاريخ 23-10-2018  بــ :  
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2055 - على عبد العزيز سلطانى الشرفى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    329809   

وتم ايداعه بتاريخ    08-03-2000 برقم ايداع   4320 تم التأشير فى تاريخ 23-10-2018  بــ :  الموافقة 

بالجماع علي اعادة تشكيل مجلس الدارة - الموافقة بالجماع علي تحديد اختصاصات وصلحيات مجلس الدارة 

- السيد / حسام الدين محمد عطا ا  جواز سفر سوري رقم N012757150    )عضو مجلس ادارة من ذوي 

الخبرة( ويمثل رئيس مجلس إدارة الشركة أمام القضاء . وتفويضهم جميعهم منفردين او مجتمعين في تمثيل الشركة 

امام جميع الجهات الحكومية وفي تأسيس الشركات بكافة أنواعها وفي ادماج الشركات والتوقيع علي عقود التأسيس 

وأدخال التعديلت علي عقود الشركات وتصفيتها وفي تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة 

والشهر العقاري والسجل التجاري والهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة التامينات الجتماعية ومصلحة الضرائب 

ومأموريتها المختلفة وهيئة التنمية الصمناعية والسجل الصناعي ومصلحة الجمارك والهيئه العامة للرقابة علي 

الصادرات والواردات والتوقيع علي اذون الصرف واليداع وابرام كافة العقود والتعاملت الخاصة بالشركة 

والتوقيع علي عقود  البيع والشراء وكذلك لهم الحق في التصرف من أصول الشركة اي ان كان هذا الصل 

أراضي أو سيارات أو أثاث أو مباني والتوقيع علي العقود البتدائيه والنهائية أمام الشهر العقاري وكذلك لهم الحق 

في تمثيل الشركة في كافة العمال الخاصة بالبنوك كفتح حساب والتوقيع علي الشيكات الصادرة من الشركة للغير 

وباليداع والسحب وكذلك لهم الحق في القتراض والرهن من البنوك بضمان أصول السركة وتفويض وتوكيل 

الغير وأعطائه كافة الصلحيات نيابة عنهم في كل أو بعض ما ذكر وكل ماسبق ذكرة لهم حق التوقيع منفردين او 

مجتمعين .

2056 - ماهر سامح كلش  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    329809   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-03-2000 برقم ايداع   4320 تم التأشير فى تاريخ 23-10-2018  بــ :  

2057 - اياد  محمد على قطينى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    329809   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2000 برقم ايداع   4320 تم التأشير فى تاريخ 23-10-2018  بــ :  

2058 - حسام الدين محمد عطا ا  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    329809   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-03-2000 برقم ايداع   4320 تم التأشير فى تاريخ 23-10-2018  بــ :  

2059 - خالد على عيسى بطى الظاهرى  مدير   المقيد برقم قيد    126671   وتم ايداعه بتاريخ    

24-10-2018 برقم ايداع   44857 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2018  بــ :  - ويباشر المدير وظائفه لمدة 

غير محددة .

2060 - اشرف محمد عبد المنعم اسماعيل المليجى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    

64267   وتم ايداعه بتاريخ    15-07-1984 برقم ايداع   4134 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2018  بــ :  

تعديل  صلحيات التوقيع  بالسجل التجارى على النحو التالى :-    اول : يكون للستاذ / محمد محمود محمد 

عبدالمحسن عضو مجلس ادارة حق التوقيع منفردا على الشيكات  فى حدود مائتان الف جنية ومجتمعا مع الستاذ/ 

اشرف محمد عبدالمنعم اسماعيل  المليجى   رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب فيما زاد عن مبلغ مائتان الف 

جنية مصرى ولهم مجتمعين حق السحب و اليداع  وفتح وغلق الحسابات البنكية وكافة التعاملت البنكية وله حق 

تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر  ثانيا : يكون للسيد/ اشرف محمد عبدالمنعم اسماعيل  المليجى  رئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعا مع السيد / محمد محمود محمد عبدالمحسن عضو مجلس الدارة  حق 

التوقيع عن الشركة امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة اشكاله وعلى الخص فى التعامل مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والتعامل مع شركات 

المحمول والتعامل مع التامينات الجتماعية والتعامل مع ادارات  المرورالمختلفة  والتعامل مع الشركة المصرية 

للتصالت والتعامل مع مكاتب العمل , ولهما الحق فى إجراء كافة العقود و المعاملت الداخلة ضمن غرض 

الشركة وعلى الخص تعيين ووقف وعزل مستخدمي و وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض 

ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافه العقود و المشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما  حق توكيل و تفويض الغير فى كل او بعض ما 

ذكر-   • قبول الستقالة المقدمة من السيد/ خليفة احمد محمد خليفة من منصب مدير مالى والغاء صلحيات التوقيع 

الممنوحه له
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2061 - راضى احمد سعد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    64267   وتم ايداعه بتاريخ    

15-07-1984 برقم ايداع   4134 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2018  بــ :  للوفاة

2062 - محمد ساطع محمد رياض سحلول  مدير فرع   المقيد برقم قيد    92882   وتم ايداعه بتاريخ    

21-04-2016 برقم ايداع   13315 تم التأشير فى تاريخ 28-10-2018  بــ :  

2063 - محسن بن احمد بوجبل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    126773   وتم ايداعه بتاريخ    

28-10-2018 برقم ايداع   45283 تم التأشير فى تاريخ 28-10-2018  بــ :  تعديل صلحيات التوقيع على 

المعاملت البنكية لتصبح كالتالى :تفويض كل من السيد / كامل الشبراوى حسن محمد سالم )مجتمعا مع( السيد / 

أشرف احمد محمد عبد الشافى -عضو مجلس الدارة أو مع السيد المدير المالى -فى التوقيع على و إجراء كافة 

المعاملت البنكية و فتح و غلق الحسابات البنكية و الفراج عن راس المال و التوقيع على الشيكات و السحب 

لكافة المبالغ و استخراج شهادات و خطابات الضمان و العتمادات المستندية و قبض و دفع المبالغ المالية و توقيع 

و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و كافة المعاملت المالية بوجه عام أمام جميع البنوك و 

لهم جميعا حق تفويض و توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر ,مع بقاء كافة صلحيات التوقيع السابقة كما هى
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2066 - هيرفى نيكولس تيسلر  Herve Nicolas Tessler  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    

126784   وتم ايداعه بتاريخ    28-10-2018 برقم ايداع   45345 تم التأشير فى تاريخ 28-10-2018  بــ 

:  ممثل عن شركة سوفت لين جروب ال. تي. دي. SOFTLINE GROUP LTD - صلحيات : الموافقة 

علي تعديل صلحيات رئيس مجلس الدارة لتصبح كالتي:  لرئيس مجلس الدارة تمثيل الشركة والتوقيع نيابة 

عنها منفردا واتخاذ كافة الجراءات التية:    التوقيع أمام البنوك, والسحب, واليداع, وفتح الحسابات البنكية, 

وتظهير الشيكات, والتحويل بين حسابات الشركة, وإجراء كافة التحويلت البنكية )بحد أقصى 300,000,000 )

ثلثمائة مليون( جنيه مصري او ما يعادله بالدولر المريكي او اي عملة أخرى(.  التوقيع على عقود التسهيلت 

المصرفية والئتمانية, )بحد أقصي 300,000,000( )ثلثمائة مليون( جنيه مصري و اي عقود مع البنوك 

والمؤسسات المالية )بحد أقصى(300,000,000 )ثلثمائة مليون( جنيه مصري او ما يعادله بالدولر المريكي 

او اي عملة أخرى(.  التوقيع على المصادقات البنكية )بحد أقصى 300,000.000 )ثلثمائة مليون( جنيه 

مصري او ما يعادله بالدولر المريكي او اي عملة أخرى(.  التوقيع على كافة العقود ودفع الشركة لي مبالغ )بحد 

أقصى 300,000,000 )ثلثمائة مليون( جنيه مصري او ما يعادله بالدولر المريكي او اي عملة أخرى وذلك ما 

عدا في حالة البيع, التنازل أو التحويل لي من أصول الشركة, فيكون )الحد القصى 100,000,000 )مائة 

مليون( جنيه مصري او ما يعادله بالدولر المريكي او اي عملة أخرى(.  تمثيل الشركة أمام مصلحة الشهر 

العقاري والتوقيع نيابة عنها على عقود التعديل أمام الشهر العقاري والتوقيع على عقود اليجار.  إبرام عقود مع 

عملء الشركة.  تعيين وعزل مستخدمي الشركة والموظفين والوكلء والتوقيع على عقود العمل. ولرئيس مجلس 

الدارة منفردا توكيل او تفويض الغير في كل او بعض مما سبق.   الموافقة على منح السيد/ محمد مصطفي عبد 

الفتاح مصطفي, مدير عام, مصري الجنسية رقم قومي )26904170103232( والسيد/ محمد حنفي عبدالحميد 

صهبي, مدير مالي, مصري الجنسية رقم قومي )28210020100931( الصلحيات التية:   يحق للسيد محمد 

مصطفي عبد الفتاح مصطفي,رقم قومى )26904170103232( والسيد محمد حنفي عبدالحميد صهبي رقم 

قومي )28210020100931( مجتمعين التعامل أمام كافة البنوك المصرية من فتح وغلق وإدارة الحسابات 

الخاصة بالشركة على سبيل المثال وليس الحصر, واستخراج دفاتر الشيكات, والتوقيع على الشيكات, والسحب 

واليداع من حسابات الشركة, وإجراء التحويلت البنكية, وفتح العتمادات المستندية, وإصدار خطابات الضمان, 

والتوقيع علي التسهيلت الئتمانية, بكافة الوسائل المتاحة بما في ذلك الوسائل اللكترونية, وكل ذلك بحد أقصى 

100,000,000  )مائة مليون ( جنيه مصري أو ما يعادله بالعملت الخرى, للعملية الواحدة.  للسيد محمد 

مصطفي عبد الفتاح مصطفي, رقم قومى )26904170103232(   التوقيع منفردا علي التي:  الحق في التوقيع 

على كافة العقود )بما في ذلك عقود اليجار( والتفاقيات والتعهدات وأوامر الشراء التي يتم إصدارها من عملء 

الشركة, والعقود مع عملء الشركة وعقود تعيين الموردين والمقاولين والمستشارين وعقود التأمين, والتي تتعلق 

بنشاط الشركة. الحق في التوقيع على المعاملت التجارية وسحب وقبول وتظهير ودفع أي كمبيالت أو سندات 

إذنية أو أي محررات قابلة للتداول وذلك لسدادها أو تحصيلها لصالح الشركة. الحق في التوقيع على جميع 

المستندات والخطابات والفواتير والعروض والطلبات والتسويات والخطارات, التي تتعلق بنشاط الشركة.  الحق 

في التوقيع على عقود عمل الموظفين وإنهاءها. الحق في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة  عنها أمام كافة الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والهيئات والوزارات والدارات المختصة بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر 

الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة, والهيئة العامة للرقابة المالية, وشركة مصر المقاصة للقيد واليداع 

المركزي, والبورصة المصرية, والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات, ومصلحة الضرائب المصرية 

بمختلف إداراتها ومكاتبها والمأموريات التابعة لها, ومصلحة الجمارك المصرية بمختلف إداراتها ومكاتبها 

والمأموريات التابعة لها, والهيئة القومية للتامين الجتماعي بمختلف إداراتها ومكاتبها والمأموريات التابعة لها, 

ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق بمختلف إداراته ومكاتبه, وكافة الوزارات ومن بينها وزارة الخارجية والمالية 

والستثمار. الحق في شراء واستئجار البضائع والمنقولت والشياء التي تعد ضرورية لنشاط الشركة. الحق في 

استلم الرسائل والطرود البريدية نيابة  عن الشركة. الحق في توكيل أو تفويض الغير بكل أو بعض الصلحيات 

السابقة الممنوحة إليه من الشركة.
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2067 - محمد سيد عبد السلم السيد ابو النور  مدير فرع   المقيد برقم قيد    126805   وتم ايداعه بتاريخ    

28-10-2018 برقم ايداع   45434 تم التأشير فى تاريخ 28-10-2018  بــ :  للفرعين

2068 - كريم حامد الشيتى محمد على الشيتى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    120712   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-05-2018 برقم ايداع   20390 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2018  بــ :  

2073 - محمد فرحات محمد جودة  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    126988   وتم ايداعه بتاريخ    

01-11-2018 برقم ايداع   46161 تم التأشير فى تاريخ 01-11-2018  بــ :  ممثل  عن شركة منصة مصر 

للتعليم EGYPT EDUCATION PLATFORM )ش.م.م ( - الموافقة بالجماع على تعديل سلطات التوقيع 

عن الشركة لتصبح على النحو التالي : المجموعة )أ( تتكون من السيد/ وليد محمد حمدي سيد مصطفي والسيد/ 

مصطفي محمد حمدي سيد مصطفي - المجموعة )ب( تتكون من السيد/ احمد إيهاب عبد المنعم محمد وهبي والسيد/ 

عادل علي محمد بدر - المجموعة )ج( تتكون من السيد/ محمد عصام جمال الدين عبد الرحمن والسيد/ أحمد همام 

محمد عبده السعيد -- يحق لي من أعضاء المجموعة )أ( - مجتمعين أو منفردين - تمثيل الشركة والتوقيع نيابة 

عنها والتعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية والشهر العقاري والتوقيع 

على كافة العقود والمشترطات والصفقات ومعاملت الشركة أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية وأي مسائل 

متعلقة بأنشطة الشركة والحق في إصدار التوكيلت والتوقيع أمام الشهر العقاري بالنيابة عن الشركة وكذلك حق 

توكيل وتفويض الغير في بعض أو كل ما ذكر وفي حدود الصلحيات الممنوحة لهم أدناه -- يحق لي من أعضاء 

المجموعة )أ( منفردين التوقيع نيابة عن الشركة فيما يخص أي مدفوعات أو مصروفات أو التزامات بحد أقصي 

2000000 جنيه مصري ويكون حق التوقيع لي من أعضاء المجموعة )أ( مجتمعا مع جميع أعضاء المجموعة )

ب( فيما يزيد عن 2000000 جنيه مصري وبحد أقصي 5000000 جنيه مصري وفيما يزيد عن 5000000 

جنيه مصري يكون حق التوقيع لي من أعضاء المجموعة )أ( مجتمعا مع جميع أعضاء المجموعة )ب( وأي من 

أعضاء المجموعة )ج( ولهم الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر -- يكون الحق لي من 

أعضاء المجموعة )أ( منفردين التوقيع نيابة عن الشركة فيما يخص أي تعاملت مع البنوك والمصارف والتي 

تتضمن إصدار الشيكات والتحويلت وتوقيع عقود القرض والرهن بحد أقصي 2000000 جنيه مصري يكون 

حق التوقيع لي من أعضاء المجموعة )أ( مجتمعا مع جميع أعضاء المجموعة )ب( فيما يزيد عن 2000000 

جنيه مصري وبحد أقصي 5000000 جنيه مصري وفيما يزيد عن 5000000 جنيه مصري يكون حق التوقيع 

لي من أعضاء المجموعة )أ( مجتمعا مع جميع أعضاء المجموعة )ب( وأي من أعضاء المجموعة )ج( ولهم 

الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر -- يكون الحق لي من أعضاء المجموعة )أ( مجتمعا مع 

جميع أعضاء المجموعة )ب( التوقيع نيابة عن الشركة فيما يخص أوامر شراء وعقود شراء المواد الخام )الورق( 

المحلية أو المستوردة بحد أقصي 5000000 جنيه مصري وفيما يزيد عن 5000000 جنيه مصري يكون حق 

التوقيع لي من أعضاء المجموعة )أ( مجتمعا مع جميع أعضاء المجموعة )ب( وأي من أعضاء المجموعة )ج( 

ولهم الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر -- يكون الحق لي من أعضاء المجموعة )أ( 

مجتمعا مع جميع أعضاء المجموعة )ب( التوقيع نيابة عن الشركة فيما يخص كافة النفقات الرأسمالية المحلية أو 

المستوردة وشراء وبيع الصول بحد أقصي 5000000 جنيه مصري وفيما يزيد عن 5000000 جنيه مصري 

يكون حق التوقيع لي من أعضاء المجموعة )أ( مجتمعا مع جميع أعضاء المجموعة )ب( وأي من أعضاء 

المجموعة )ج( ولهم الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر -- يكون الحق لي من أعضاء 

المجموعة )أ( مجتمعا مع جميع أعضاء المجموعة )ب( التوقيع نيابة عن الشركة فيما يخص أي مدفوعات خارج 

مصر بشأن أي نفقات رأسمالية أو شراء المواد الخام )الورق( بحد أقصي 5000000 جنيه مصري وفيما يزيد 

عن 5000000 جنيه مصري يكون حق التوقيع لي من أعضاء المجموعة )أ( مجتمعا مع جميع أعضاء 

المجموعة )ب( وأي من أعضاء المجموعة )ج( ولهم الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر -- 

يكون للسيد/ عادل علي محمد بدر الحق في التوقيع نيابة عن الشركة على كافة لقرارات الضريبية المعدة من قبل 

الشركة وله الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر -- ويكون لي من أعضاء المجموعة )أ( 

مجتمعا مع جميع أعضاء المجموعة )ب( الحق في التوقيع على كافة المعاملت والتحويلت البنكية المتعلقة بأجور 

ورواتب العاملين بالشركة

Page 1243 of 1644 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

2074 - محمد خالد عبد اللطيف المناوى محمد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    34414   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2008 برقم ايداع   18970 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2018  بــ :  - لقطاع التطوير والتحديث 

والعمليات السياحية

2075 - نهال خالد عبد اللطيف المناوي  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    34414   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2008 برقم ايداع   18970 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2018  بــ :  - لقطاع التسويق والمبيعات

2076 - مصطفى خالد عبداللطيف المناوى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    34414   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2008 برقم ايداع   18970 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2018  بــ :  لقطاع التخطيط

2077 - خالد عبداللطيف المناوي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    34414   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2008 برقم ايداع   18970 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2018  بــ :  - تعديل صلحيات الدارة 

والتوقيع لتصبح كالتالى  - يمثل مجلس الدارة االشركة فى علقتها مع الغير ولهم منفردين أو مجتمعين فى هذا 

الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللسيد / خالد عبد اللطيف المناوى رئيس مجلس الدارة والسيدة / تقية السيد جاد 

سرحان نائب رئيس مجلس الدارة والسيدة / نهال خالد عبد اللطيف المناوى العضو المنتدب والسيد / محمد خالد 

عبد اللطيف المناوى العضو المنتدب والسيد / مصطفى خالد عبد اللطيف المناوى العضو المنتدب منفردين أو 

مجتمعين الحق فى التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع 

والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان ولهم الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل ولهم حق توكيل وتفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر . وللسيد / خالد عبد اللطيف المناوى – رئيس 

مجلس الدارة منفردآ حق القتراض والرهن وحق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات بإسم الشركة ولصالحها وله حق توكيل وتفويض الغير فى كل أو بعض 

ما ذكر .

2078 - تقيه جاد سرحان  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    34414   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2008 برقم ايداع   18970 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2018  بــ :  للشئون المالية

2079 - علء الدين مصطفى كمال عبد الحميد  مدير   المقيد برقم قيد    127428   وتم ايداعه بتاريخ    

12-11-2018 برقم ايداع   47928 تم التأشير فى تاريخ 12-11-2018  بــ :  استقالة

2080 - سيد احمد احمد على زغلول  مدير   المقيد برقم قيد    127428   وتم ايداعه بتاريخ    2018-11-12 

برقم ايداع   47928 تم التأشير فى تاريخ 12-11-2018  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة - 

يمثل المديرون 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 

وللسيد / سيد احمد احمد علي زغلول منفردا حق 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 الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد 

اوبالجل وللسيدة / عزه زكي حامد محمد يوسف منفردة حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع 

البنوك والمصارف 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 والراضى والسيارات 

والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولها حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

2081 - عزه  زكي  حامد  محمد  يوسف  مدير   المقيد برقم قيد    127428   وتم ايداعه بتاريخ    

12-11-2018 برقم ايداع   47928 تم التأشير فى تاريخ 12-11-2018  بــ :  
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2082 - شنوده عبيد ايوب ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    127432   وتم ايداعه بتاريخ    2018-11-12 

برقم ايداع   47932 تم التأشير فى تاريخ 12-11-2018  بــ :  

2083 - بطرس عبيد ايوب ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    127432   وتم ايداعه بتاريخ    2018-11-12 

برقم ايداع   47932 تم التأشير فى تاريخ 12-11-2018  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمده غير محددة. يمثل 

المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة. 

وللمديرين/ شنودة عبيد أيوب ابراهيم  و/ بطرس عبيد أيوب ابراهيم )مجتمعين أو منفردين( الحق التعامل باسم 

الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وكافة صور 

التعامل وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال وحق 

القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وإبرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد أو بالجل ولهما الحق تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم  ولهما حق 

توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

2086 - رزق حسن ابو زيد اعطى  مدير   المقيد برقم قيد    127514   وتم ايداعه بتاريخ    2018-11-14 

برقم ايداع   48350 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2018  بــ :  الدارة والتوقيع ليصبح : يمثل المديران الشركة 

في علقتهما مع الغير ولهما منفردان في هذا الصدد أوسع السلطات لداره الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما 

أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وللسيد / رزق حسن ابوزيد اعطى ـ 

مدير الشركة ـ  ) منفردا ( الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع  البنوك والمصارف من 

سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات 

الضمان وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل و التوقيع علي عقود تأسيس الشركات 

وأنظمتها وحق التوقيع علي عقود القتراض والرهن والتسهيلت الئتمانية من البنوك والتوقيع علي عقود بيع 

العقارات والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها وضمن أغراضها - وللسيد / رزق 

حسن ابوزيد اعطى ـ مدير الشركة ـ  والسيد / محمد رزق حسن ابوزيد اعطى ـ مدير الشركة ) مجتمعان أو 

منفردان ( الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم ولهما الحق في إدخال أي تعديلت والتوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للستثمار 

والمناطق الحرة والشهر العقاري والتوثيق والغرفة التجارية والسجل التجاري والهيئة العامة للتأمين الجتماعي 

واستصدار التراخيص اللزمة لغراض الشركة ومصلحة التسجيل التجاري وإدارة العلمات التجارية والملكية 

الفكرية , والهيئة العامة للتنمية الصناعية وأتحاد الصناعات المصرية , والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات 

والواردات , كما لهما الحق في التوقيع علي عقود شراء السيارات وجميع وسائل النقل الخرى وبيعها أيا  كان 

نوعها واستخراج رخصها وتجديدها سنويا  ودفع الرسوم والتأمينات وتغيير وتسليم اللوحات المعدنية وكافة 

إجراءات المرور والتوقيع علي العقود والوراق الخاصة بذلك أمام مكاتب الشهر العقاري والتوثيق وإدارات 

المرور المختلفة , ولهما الحق في توكيل الغير في كل أو بعض مما تقدم بموجب توكيل

2087 - منه ا سعدالدين احمد عرفه  مدير   المقيد برقم قيد    127731   وتم ايداعه بتاريخ    2018-11-19 

برقم ايداع   49184 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2018  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة

2088 - كريم سعد الدين احمد عرفة  مدير   المقيد برقم قيد    127731   وتم ايداعه بتاريخ    2018-11-19 

برقم ايداع   49184 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2018  بــ :  استقالة

2089 - حسام عوض الشربينى على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    127854   وتم ايداعه بتاريخ    

22-11-2018 برقم ايداع   49615 تم التأشير فى تاريخ 22-11-2018  بــ :  استقالة
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2090 - احمد سالم على عبدالغفار  مدير فرع   المقيد برقم قيد    127854   وتم ايداعه بتاريخ    

22-11-2018 برقم ايداع   49615 تم التأشير فى تاريخ 22-11-2018  بــ :  

2091 - احمد مصطفي عبد المجيد كنفاني  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    127854   وتم ايداعه بتاريخ    

22-11-2018 برقم ايداع   49615 تم التأشير فى تاريخ 22-11-2018  بــ :  

2092 - اسلم اكمل احمد قرطام  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    127854   وتم ايداعه بتاريخ    

22-11-2018 برقم ايداع   49615 تم التأشير فى تاريخ 22-11-2018  بــ :  وافق مجلس الدارة بالجماع 

على اعادة التفويضات لتصبح كالتالي:-للسيد/ اسلم اكمل احمد قرطام رئيس مجلس الدارة منفردا  الحق في 

التعامل بأسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و قطاع العمال و القطاع 

الخاص بكافة اشكالهم و كذلك له الحق في التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و 

الراضي و السيارات و المنقولت بأسم الشركة ولصالحها و له الحق في تعيين و عزل مستخدمي و وكلء الشركة 

و تحديد مرتباتهم و اجورهم و له حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و 

التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و له الحق 

ايضا في التوقيع على عقود العمل و التوقيع لدي التأمينات الجتماعية و له حق التعامل مع جميع البنوك و 

المصارف من سحب و ايداع و التوقيع على الشيكات و فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات الضمان  و 

حق الفراج عن رأس المال و كافة صور التعامل مع البنوك والمصارف و كل ذلك بأسم الشركة و ضمن 

اغراضها و لهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .  وللسيدة/ اية اكمل احمد رشدي قرطام 

عضو مجلس الدارة و السيد/ احمد مصطفي عبد المجيد كنفاني عضو مجلس الدارة مجتمعين الحق في التعامل 

بأسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و قطاع العمال و القطاع الخاص 

بكافة اشكالهم و كذلك لهم الحق في التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و 

السيارات و المنقولت بأسم الشركة ولصالحها و لهم الحق في تعيين و عزل مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد 

مرتباتهم و اجورهم و لهم حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و 

التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و لهم الحق 

ايضا في التوقيع على عقود العمل و التوقيع لدي التأمينات الجتماعية و لهم حق التعامل مع جميع البنوك و 

المصارف من سحب و ايداع و التوقيع على الشيكات و فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات الضمان و حق 

الفراج عن رأس المال و كافة صور التعامل مع البنوك والمصارف و كل ذلك بأسم الشركة و ضمن اغراضها و 

لهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .   اما فيما يخص حق القتراض و الرهن و البيع 

لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات تكون بموافقة الجمعية العامة .

2093 - هدير طارق عبدالحميد محمد الحورى  مدير   المقيد برقم قيد    128124   وتم ايداعه بتاريخ    

28-11-2018 برقم ايداع   50650 تم التأشير فى تاريخ 28-11-2018  بــ :  

2094 - ياسر عمر فتحى عبدالحليم  مدير   المقيد برقم قيد    128124   وتم ايداعه بتاريخ    2018-11-28 

برقم ايداع   50650 تم التأشير فى تاريخ 28-11-2018  بــ :  
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2095 - احمد طارق احمد هراس  مدير   المقيد برقم قيد    128124   وتم ايداعه بتاريخ    2018-11-28 

برقم ايداع   50650 تم التأشير فى تاريخ 28-11-2018  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة - 

يمثل المديرون الشركة في علقتهما مع الغير ولهم منفردين أو مجتمعين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد شركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - 

منح حق التوقيع عن الشركة في التعامل مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

العام وكذلك امام الشركات بكافة أنوعها توقيع من الفئة )أ( و)ب( مجتمعين أو توقيع من الفئة )أ( وتوقيعين من )

ب( مجتمعين وهم السادة التالي أسمائهم : الفئة )أ( السيد/ احمد طارق احمد هراس والسيدة / هدير طارق عبدالحميد 

محمد الحورى - الفئة )ب( السيد/ احمد رشيدى محمد محمد رشيدى والسيد/ ياسر عمر فتحى عبد الحليم - ولهم 

الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام  جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق 

حسابات والفراج عن راس المال وكذلك لهم الحق التوقيع على عقود الشراء والبيع والقتراض والرهن والتوقيع 

على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمى وكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع  وتسديد كافة السندات 

الذنية والتجاريه إبرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما 

حق توكيل الغير في كل أو التفويض الغيرفى كل أو بعض ما ذكر

2096 - احمد رشيدى محمد محمد رشيدى  مدير   المقيد برقم قيد    128124   وتم ايداعه بتاريخ    

28-11-2018 برقم ايداع   50650 تم التأشير فى تاريخ 28-11-2018  بــ :  

2097 - وليد سيد محمد على شحاته  مدير   المقيد برقم قيد    128323   وتم ايداعه بتاريخ    2018-12-03 

برقم ايداع   51323 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2018  بــ :  استقالة

2098 - محمد احمد عبد الرحمن حامد  مدير   المقيد برقم قيد    128323   وتم ايداعه بتاريخ    

03-12-2018 برقم ايداع   51323 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2018  بــ :  
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2099 - شريف خيرى عبد المنعم توفيق  مدير   المقيد برقم قيد    128323   وتم ايداعه بتاريخ    

03-12-2018 برقم ايداع   51323 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2018  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة  . يمثل مدير الشركة السيد / محمد احمد عبد الرحمن حامد - الصفة مدير-الشركة في علقتها مع الغير 

وله في هذا الصدد اوسع 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 امام جميع الجهات 

الحكومية والغير الحكومية والقطاع العام و قطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال وكفالة 

الغير وله حق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء   الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد  كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله  حق القتراض والرهن والتوقيع 

على عقود البيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وفي تمثيل الشركة امام القضاء   وفي الصلح 

والقرار والبراء في جميع الدعاوى والمحاضر والجنح وفى جميع القضايا المدنية والعمالية والتجارية وجميع 

القضايا امام القضاء العادي ومجالس الدولة بجميع درجاتهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر   وللسيد / هشام احمد عبد الرحمن حامد رقم قومى 

)281052890100252( )من غير المديرين( والسيد / محمد سيد محمد سلمة رقم قومى 

)27509101701397( )من غير المديرين( مجتمعين الحق في التوقيع عن الشركة في تعاملتها مع الغير 

والتعاقد باسم الشركة امام الجهات الحكومية والغير حكومية ولهما مجتمعين حق السحب واليداع والتوقيع على 

الشيكات والتحويلت البنكية وفتح العتمادات المستندية وخطابات الضمان والفراج عن رأس المال ولهما 

مجتمعين الحق في التوقيع عن الشركة في تعاملتها في الضرائب والجمارك. وللسيد/ محمد سيد محمد سلمة )من 

غير المديرين( والسيد / اسامة محمد عبد الحق مجتمعين الحق )من غير المديرين( في التوقيع عن الشركة في 

تعاملتها مع الغير والتعاقد باسم الشركة امام الجهات الحكومية والغير حكومية ولهما مجتمعين حق السحب واليداع 

والتوقيع على الشيكات والتحويلت البنكية وفتح العتمادات المستندية وخطابات الضمان ولهما مجتمعين الحق في 

التوقيع عن الشركة في تعاملتها في الضرائب والجمارك.

2100 - مارينا مجدى حنا سعيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    128641   وتم ايداعه بتاريخ    

10-12-2018 برقم ايداع   52595 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2018  بــ :  

2101 - ميرى مجدى حنا سعيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    128641   وتم ايداعه بتاريخ    

10-12-2018 برقم ايداع   52595 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2018  بــ :  

2403 - محمد عصام يوسف عبد الرحمن  مدير   المقيد برقم قيد    146817   وتم ايداعه بتاريخ    

12-02-2020 برقم ايداع   6737 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2020  بــ :  - استقالة

2404 - طارق امين مليجى عبدالجليل  مدير   المقيد برقم قيد    197555   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2020 برقم ايداع   1160 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2020  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة

2405 - علء الشريف على احمد محمود  مدير   المقيد برقم قيد    197555   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2020 برقم ايداع   1160 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2020  بــ :  

2406 - احمد محمود خميس عبدالحليم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    147461   وتم ايداعه بتاريخ    

24-02-2020 برقم ايداع   8988 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2020  بــ :  

2407 - ياسر احمد محمود على هلل  مدير   المقيد برقم قيد    147751   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2020 برقم ايداع   9768 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2020  بــ :  استقالة
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2408 - عصام كامل عفيفى اسماعيل  مدير   المقيد برقم قيد    147751   وتم ايداعه بتاريخ    2020-03-01 

برقم ايداع   9768 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2020  بــ :  ويباشر المدير وظائفة لمدة غير محددة - يمثل 

المدير الشركه في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه - وللسيد/ عصام كامل عفيفي 

اسماعيل  منفردا حق التعامل باسم الشركه و ضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية و 

القطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب 

وإيداع والتوقيع علي الشيكات و فتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن 

راس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق في 

التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في 

كل او بعض ماذكر.

2409 - محمد عبده ابراهيم جمعه بدوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    147796   وتم ايداعه بتاريخ    

02-03-2020 برقم ايداع   9956 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2020  بــ :  استقالة

2410 - طارق جمال الخرادلي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    147796   وتم ايداعه بتاريخ    

02-03-2020 برقم ايداع   9956 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2020  بــ :  

2411 - أكرم احمد فتحى احمد محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    147796   وتم ايداعه بتاريخ    

02-03-2020 برقم ايداع   9956 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2020  بــ :  

2102 - مجدى حنا سعيد حنا  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    128641   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-12-2018 برقم ايداع   52595 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2018  بــ :  يملك حق التوقيع 

علي معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذة المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة , 

ولمجلس الدارة الحق في ان يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة 

منفردين او مجتمعين ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب السيد / مجدي حنا سعيد حنا , ولنائب رئيس مجلس 

الدارة  والعضو المنتدب السيد / حنا رفعت حنا سعيد ولعضو مجلس الدارة السيدة / مارينا مجدي حنا سعيد 

ولعضو مجلس الدارة السيدة / ميري مجدي حنا سعيد مجتمعين او منفردين حق التوقيع بالسحب والفراج عن 

راس مال الشركة المودع بالبنك ولهما الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب   وايداع وفتح حسابات والقتراض والرهن وبيع اصول الشركة وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما 

حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق التوقيع علي عقود بيع وشراء 

العقارات والسيارات وتسجيلها وتوثيقها وإصدار واعطاء واستخراج التوكيلت الرسمية التي تبيح ذلك للمتعاملين 

مع الشركة وعملئها او غيرهم سواء للنفس او للغير ولهما حق التوقيع علي عقود تعديل النظام الساسي للشركة 

وعقود تاسيس الشركات او المشاركة فيها وتوثيقها امام مصلحة ومكاتب الشهر العقاري والتوقيع علي العقود 

النهائية وتوثيقها وتمثيل الشركة في ذلك امام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة وهيئة الرقابة المالية ومصلحة 

الضرائب واتخاذ كافة مايلزم من اجراءات نحو ذلك امام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية ولهما حق البيع 

والتنازل للعقارات والسيارات للنفس وللغير وحق التوقيع علي عقود البيع البتدائية والنهائية وحق التوكيل للغير 

وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما حق توكيل النفس والغير في كل او بعض ماذكر .

2103 - حنا رفعت حنا سعيد  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    128641   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-12-2018 برقم ايداع   52595 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2018  بــ :  
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2104 - رانيا رفعت حنا سعيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    128641   وتم ايداعه بتاريخ    

10-12-2018 برقم ايداع   52595 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2018  بــ :  

2105 - احمد محمد كوثر عبد القادر  مدير   المقيد برقم قيد    128981   وتم ايداعه بتاريخ    2018-12-17 

برقم ايداع   53841 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2018  بــ :  يمثل المديرون 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 - للسيد / احمد محمد كوثر عبد القادر والسيد / 

اكرم عبد الرحمن محمد اسماعيل  مجتمعين او منفردين - الحق في التعامـل باسم الشـركة وضمن اغراضها امام 

جميـع الجهـات الحكوميه وغير الحكوميـة والقطـاع العام وقطـاع العمـال والقطـاع الخاص بكافة اشـكالهم وكل 

ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق التوقيع علي عقود تأسيس 

وتعديل الشركات بكافة انواعها وكذلك الدخول باسهم وشراء الحصص في الشركات الخري.  وللمديرين منفردين 

حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات والقتراض والرهن والتوقيع 

علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع 

اصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها - 

ولهم حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر

2106 - سليمان ابراهيم سليمان بدر  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    129184   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-12-2018 برقم ايداع   54534 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2018  بــ :  استقالة

2107 - سامح سعد عبد الرحمن حويدق  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    129209   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2018 برقم ايداع   54689 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2018  بــ :  تجديد مدة أعضاء مجلس - تم 

تحديد صلحيات اعضاء مجلس الدارة لتكون على النحو التالى : للسيد / سامح سعد عبدالرحمن حويدق رئيس 

مجلس الدارة  ) منفردا ( حق 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 ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر والتعامل مع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

وحق الفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة  وضمن اغراضها 

وكذلك له الحق فى التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى 

والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد اوبالجل
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2108 - عمرو مصطفى عبد العاطي محمد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    129210   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2018 برقم ايداع   54690 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2018  بــ :  محمود  مصطفي محمود شعبان 

– الصفه مدير -  ويباشر المديران وظائفهما لمدة غير محددة يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم 

مجتمعين او  منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارةالشركة  فيما عدا ما احتفظ به  صراحة عقد الشركة 

اوالقانون او لئحته التنفيذيه  للجمعيه العامه . وللمديرين مجتمعين  او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركه 

وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح  وغلق 

الحسابات واستصدار الخطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وايداع وفتح وغلق الحسابات و الفراج  عن راس  المال و القتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار 

شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم حق تعيين وعزل مستخدمى وكلء الشركه وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم 

حق وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه  وابرام كافة العقود 

والمشارطات والنفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض مما 

ذكر

2109 - محمود مصطفي  محمود  شعبان  مدير   المقيد برقم قيد    129210   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2018 برقم ايداع   54690 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2018  بــ :  

2110 - علء الدين سمير احمد اسماعيل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    129228   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2018 برقم ايداع   54829 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2018  بــ :  

2111 - سعيد عبد ا محمد الغفيلي  مدير   المقيد برقم قيد    58222   وتم ايداعه بتاريخ    2012-05-06 

برقم ايداع   9528 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2018  بــ :  استقالة
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2112 - أمجد عباس  حسن عباس  مدير   المقيد برقم قيد    58222   وتم ايداعه بتاريخ    06-05-2012 برقم 

ايداع   9528 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2018  بــ :  - الموافقة على الغاء كافة الصلحيات الممنوحة الى 

السيد/ احمد صلح الدين محمد صبحي, والتأشير بذلك في السجل التجاري للشركة - يمثل السيد / أمجد عباس 

حسن عباس بصفته مدير الشركة في علقاتها مع الغير وله منفرد في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة ووفقا  

لقائمة التفويضات الممنوحة له من قبل الشركاء, وذلك على النحو التالي : 1. تمثيل الشركة أمام كافة الجهات 

الرسمية والحكومية وغير الحكومية والقطاع العام والخاص والهيئات العامة والسجل التجاري والشهر العقاري 

والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للتنمية السياحية ووزارة الدفاع والقوات المسلحة ووزارة 

السكان والغرفة التجارية ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب ومكاتب العمل ومصلحة وثائق السفر والهجرة 

والجنسية )إدارة الجوازات( ومصلحة الحوال المدنية والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية وهيئة المجتمعات 

العمرانية الجديدة وأجهزة المدن التابعة لها والمحليات والحياء وأقسام الشرطة وأمام شركات التصالت المرخص 

لها في جمهورية مصر العربية, وهيئة الكهرباء والغاز ومرفق المياه والصرف الصحي وإدارة العلمات التجارية 

ووحدات وأجهزة الحكم المحلى وتقديم طلبات التراخيص واستخراجها واستلمها وتجديدها امام تلك الجهات ويكون 

لهما منفردين حق التعامل امام تلك الجهات, ولهما منفردين حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما سبق . 

2. تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها في جميع المعاملت والعقود والتفاقات التي تكون الشركة طرفا  فيها وتعديل 

عقود الشركة وتجديدها. 3. تحضير مشروع القوائم المالية وحساب الرباح والخسائر وكذلك مشروع توزيع 

الرباح طبقا لعقد تأسيس الشركة وفى نطاق حدوده القانونية, وتقديم كافة تلك المستندات إلى الشركاء ليتم تقديمها 

لحقا في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين. 4. اخطار الشركاء في الشركة والمدير العام بانتظام عن موقف اعمال 

الشركة وخاصة الظروف الهامة المتعلقة بأعمال الشركة. 5. التوقيع على كافة الفواتير الواجبة السداد مما يكون 

متطلبا لدارة الشركة وسداد المبالغ المسئولة عنها الشركة وقبض واستلم المبالغ المطلوبة والمستحقة للشركة 

سواء كان الشخاص الملزمين بالسداد طبيعيين, او اعتباريين او جهات حكومية او أي مؤسسات خاصة او عامة 

ويكون لهما سلطة توكيل أو تفويض الغير. 6. التوقيع على وإرسال كافة انواع الخطارات واستقبال والرد على 

كافة الخطارات المرسلة إلى الشركة.  7. التوقيع على وإرسال كافة انواع الخطارات واستقبال والرد على كافة 

الخطارات المرسلة إلى الشركة. 8. الموافقة على تسوية نشرات سداد مبالغ اشتراكات التأمين الجتماعي الشهرية 

ويكون لهما حق تفويض الغير. 9. التوقيع بالنيابة عن الشركة على كافة القرارات الضريبية اللزمة بخصوص 

أي ضرائب مستحقة على الشركة وكذلك التقييمات والتسويات الضريبية ويكون لهما حق توكيل أو تفويض الغير.  

10. إدارة العمال اليومية للشركة وتمثيلها والتعامل باسمها والتوقيع نيابة عنها فيما عدا ما احتفظ به صراحة هذا 

المحضر, أو عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية وقائمة التفويضات الممنوحة لهما من قبل الشركاء.11. 

إدارة كل عمليات الشركة بما يتضمن العمال ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية طبقا لتعليمات المدير العام 

والشركاء وكذلك تنفيذ قرارات المدير العام والشركاء. 12. شراء أو تأجير أو بيع أو استئجار كافة انواع المنقولت 

والبضائع والمعدات والمواد الخام اللزمة, والتوقيع على ما يلزم لذلك من طلبات والفواتير وايصالت واية 

مستندات خاصة او عامة متعلقة بما سبق. 13. التعاقد على كافة انواع التأمين بكافة درجاته مع سلطة مطالبة 

وتحصيل التعويضات من شركات التأمين.  14. توكيل المحامين والمستشارين القانونيين ووكلء التحصيل 

وتكليفهم بتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها في جميع الجراءات والقضايا التي ترفع منها أو عليها أمام جميع 

المحاكم وهيئات التحكيم ولجان فض المنازعات والهيئات ومنها على سبيل المثال ل الحصر: الدفاع عنها 

والمرافعة نيابة عنها وفي تقديم الوراق والنذارات لقلم المحضرين وتسلمها وفي النكار والطعن بالتزوير وطلب 

تحليف اليمين الحاسمة وردها وقبولها والطعن في تقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم وفى طلب تعيين 

الخبراء والمحكمين وفى الحضور أمام جميع المحاكم بكافة أنواعها من قضايا وتصرفات وخلفه وفى التقرير بعمل 

المعارضات واللتماسات والشكالت والستئناف في جميع القضايا المدنية والدارية والجنائية وفى الطعن في 

الحكام أمام محكمة النقض والمحكمة الدارية العليا وتقديم المذكرات وفي اتخاذ ما تقتضيه جميع إجراءات 

التقاضي وفى استلم صور الحكام وتنفيذها وتذييلها بالصيغة التنفيذية وفى الحضور أمام جميع الجهات الدارية 

أيا  كانت, وجميع مصالح الحكومة ومصلحة الشهر العقاري ومكاتبها ومأمورياتها وتقديم الطلبات والتوقيع عليها 
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وعلى اللتماسات والمذكرات وتسليم وتسلم الوراق والمستندات والعقود العرفية والرسمية  وإثبات تاريخ عقود 

إيجار مقرات الشركة وفروعها وفى الحضور أمام مصلحة الضرائب ومأموريتها ولجان الطعن وتقديم المذكرات 

وتسلم صور التقارير والمناقشة فيها وقبول ما يري قبوله ورفض ما يرى رفضه وفي تقديم الرسوم والمانات 

للمحاكم وتسويتها وقبض باقيها وفى تسلم وتسليم الوراق والوامر والمستندات والعقود العرفية والرسمية من وإلى 

أقلم كتاب المحاكم وجميع الجهات الدارية بما فيها وزارة التجارة والصناعة والتوقيع نيابة عنها وبالتسليم في كل 

ما ذكر وفي التقرير بفقد القسائم والتوقيع علي محاضر المخالفات والحضور أمام جميع محاكم  القضاء الداري )

مجلس الدولة( ولهما الحق في عزل من تم توكيلهم بخصوص كل أو بعض ما ذكر . 15. التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف بما في ذلك من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات والتوقيع علي جميع 

الحسابات, والصكوك والمحررات المصرفية واستصدار خطابات وشهادات الضمان والحصول علي قروض 

وتسهيلت وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها وضمن أغراضها. .

2113 - احمد محمود محمد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    129272   وتم ايداعه بتاريخ    24-12-2018 برقم 

ايداع   55153 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2018  بــ :  

2114 - محمود احمد ابراهيم جمعه  مدير   المقيد برقم قيد    129272   وتم ايداعه بتاريخ    2018-12-24 

برقم ايداع   55153 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2018  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير 

ولهم منفردين أو مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - والسيد/ محمود أحمد أبراهيم جمعة والسيد/ 

أحمد محمود محمد احمد والسيد/ أشرف محمود صلح الدين محمد المنصوري مجتمعين او منفردين الحق في 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وغلقها 

وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن راس المال وحق 

القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق في 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 وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

2115 - اشرف محمود صلح الدين محمد المير المنصورى  مدير   المقيد برقم قيد    129272   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-12-2018 برقم ايداع   55153 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2018  بــ :  

2116 - احمد محمد صلح احمد صالح  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    52795   وتم 

ايداعه بتاريخ    05-07-2011 برقم ايداع   12170 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2018  بــ :  ممثل عن 

شركة جدوى للتنمية الصناعية - تفويض مجلس الدارة بكفالة الشركة للغير - ولمجلس الدارة ان بفوض من يوقع 

على عقود الكفالة

2117 - عصام محمد شحاته شبيب  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    129607   وتم ايداعه بتاريخ    

02-01-2019 برقم ايداع   291 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2019  بــ :  

2118 - خالد محمود محمد عبده  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    129607   وتم ايداعه بتاريخ    

02-01-2019 برقم ايداع   291 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2019  بــ :  عزل
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2125 - محمد  مسعد  عبد الغفار  احمد  مدير   المقيد برقم قيد    129702   وتم ايداعه بتاريخ    

06-01-2019 برقم ايداع   655 تم التأشير فى تاريخ 06-01-2019  بــ :  - و يباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة- يمثل المديرون الشركة  فى علقتها مع الغير و لهم  مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع 

السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به  صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذيه 

للجمعيه العامة و للمديرون) محمد مسعد عبدالغفار احمد , ساره اليمنى عبدالجواد البحيرى(  مجتمعين او منفردين 

الحق فى التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه و غير الحكوميه و القطاع العام و 

قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و 

فتح وغلق الحسابات  و الفراج عن راس المال  و القتراض و الرهن و التوقيع على الشيكات واستصدار 

شهادات و خطابات الضمان و بيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت و كل ذلك 

باسم الشركة و ضمن اغراضها و لهم الحق في الشراء وتعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم و لهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و بالجل و لهم حق فتح الفروع و و 

التوقيع على عقود تاسيس الشركات فى الداخل و الخارج باسم الشركة و لهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او 

بعض ماذكر .

2126 - ساره  اليمني  عبد الجواد  البحيري  مدير   المقيد برقم قيد    129702   وتم ايداعه بتاريخ    

06-01-2019 برقم ايداع   655 تم التأشير فى تاريخ 06-01-2019  بــ :  

2127 - هشام محمد نور الدين اشرف  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    50112   وتم 

ايداعه بتاريخ    16-01-2011 برقم ايداع   1081 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2019  بــ :  مؤقتا- بدل من 

السيد / ابراهيم مكي محجوب -

2128 - ابراهيم عبد القادر مكى محجوب  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    50112   وتم 

ايداعه بتاريخ    16-01-2011 برقم ايداع   1081 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2019  بــ :  استقالة

2129 - محمد السيد صبحى منصور عامر  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    50112   وتم 

ايداعه بتاريخ    16-01-2011 برقم ايداع   1081 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2019  بــ :  ممثل عن 

الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات )ايكم(

2130 - عبد ا  بن  احمد  الغامدي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    50112   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-2011 برقم ايداع   1081 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2019  بــ :  ممثل  عن الشركة السعودية 

المصرية للستثمار – بدل من الشركة السعودية المصرية للستثمار .

2131 - مهران خضرضاهر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    130182   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-2019 برقم ايداع   2352 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2019  بــ :  يملك حق التوقيع على معاملت 

الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الداره وللمجلس الداره 

الحق فى ان يعين عده مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركه منفردين او مجتمعين 

.  وللسيد :- مهران خضر ضاهر  )رئيس مجلس الدارة ( منفردا الحق فى التعامل بأسم الشركه وضمن اغراضها 

امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق 

القتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركه وضمن اغراضها 

وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات 

وكل ذلك بأسم الشركه ولصالحها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم 

وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه والتجاريه وابرام كافه 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله الحق فى التوقيع امام الشهر 

العقارى فى تأسيس الشركات وادخال التعديلت عليها والتوقيع امام السجل التجارى وله الحق فى توكيل او 

تفويض الغير فى كل او بعض مما ذكر .
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2132 - انجى على محمد على  الصيرفى  مدير   المقيد برقم قيد    130197   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-2019 برقم ايداع   2447 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2019  بــ :  - يمثل المدير  الشركة في 

علقتها مع الغير وله في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا مااحتفظ به صراحة 

عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة , وللمدير الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها 

امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وغلق حسابات والفراج عن رأس المال 

والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات  واستصدار شهادات ووبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة  وضمن اغراضها ولها الحق في تعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وا جورهم وله حق قبض ودفع المبالغ  وتوقيغ وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل . وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر .

2133 - علء ابراهيم حلمى ابراهيم خليل  مدير   المقيد برقم قيد    130333   وتم ايداعه بتاريخ    

21-01-2019 برقم ايداع   2992 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2019  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 اولئحته التنفيذيه للجمعيه العامه. وللمديرمنفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع  والتوقيع علي الشيكات وفتح حسابات وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها وكذالك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وله حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

التي تتعلق بالشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

2134 - اسلم مجدى محمد عبد الحليم  مدير   المقيد برقم قيد    130333   وتم ايداعه بتاريخ    

21-01-2019 برقم ايداع   2992 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2019  بــ :  استقالة

2135 - محمد محمد عبد التواب على  مدير   المقيد برقم قيد    130333   وتم ايداعه بتاريخ    2019-01-21 

برقم ايداع   2992 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2019  بــ :  استقالة

2136 - محمد يوسف جمال الدين يوسف  مدير   المقيد برقم قيد    130333   وتم ايداعه بتاريخ    

21-01-2019 برقم ايداع   2992 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2019  بــ :  استقالة

2137 - السعيد ابراهيم عبد المجيد مسعد شريف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    130384   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-01-2019 برقم ايداع   3225 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2019  بــ :  ممثل  عن صندوق 

التمويل الهلي لرعاية النشئ بدل  من السيد / محمد نصر محمد عبد الرحمن
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2138 - احمد تامر والى  AHMAD TAMER WALI  مدير   المقيد برقم قيد    130456   وتم ايداعه 

بتاريخ    23-01-2019 برقم ايداع   3514 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2019  بــ :  يمثل المدير الشركة في 

علقاتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمدير:  1. إدارة كافة شؤون الشركة في 

مختلف الوجه المالية والدارية والتجارية والقانونية والقضائية ) يمثل المدير الشركه امام القضاء (والمور 

الخرى وممارسة كافة الصلحيات والسلطات الدارية والتنفيذية نيابة عن الشركة وباسمها إلى أقصى وأوسع 

نطاق نص عليه القانون. وبدون الجحاف بعمومية وشمولية ما تقدم فإن للمدير الحق في ممارسة الصلحيات 

التفصيلية الموضحة في الفقرات التالية أدناه والتي يأتي ذكرها على سبيل المثال ل على سبيل الحصر أو التحديد.  

2. القيام بإدارة ومزاولة وتنفيذ جميع وكل المور والشياء الضرورية واللزمة أو المتصلة بأي طريقة أو علقة 

بشؤون الشركة.  3. إدخال الشركة كشريك في شركات أو مؤسسات و/أو كيانات قانونية أخرى  محلية أو إقليمية 

أو دولية وتعيين الحصص وتوقيع عقود التأسيس وملحقها )سواء أمام كتاب العدل أو غير ذلك( وسداد رأس المال 

والقيام بكافة المتطلبات اللزمة لتأسيس شركات أو فروع جديدة ومباشرة عملها, وكذلك افتتاح وتأسيس فروع 

جديدة للشركة داخل وخارج جمهورية مصر العربية وفي أي دولة من دول العالم وفي إدارة تلك الفروع والشركات 

الجديدة في مختلف الوجه المالية والدارية والتجارية والقانونية والقضائية والمور الخرى وممارسة كافة 

الصلحيات والسلطات الدارية والتنفيذية نيابة عن الشركة وفروعها وشركاتها الحليفة إلى أقصى وأوسع نطاق 

نص عليه القانون بما في ذلك إجراء التعديلت على عقود ومستندات تلك الشركات وتوقيع ملحق التعديل , وله 

الحق في سبيل ذلك تمثيل الشركة أمام جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية بما فيها على سبيل المثال ل الحصر 

الوزارات والسلطات والجهات المختصة والدوائر الحكومية الرسمية و شبه الحكومية في جمهورية مصر العربية 

أو أي دولة كانت سواء كانت محلية أو اتحادية, بما فيها على سبيل المثال ل الحصر وزارة العمل, والدارة العامة 

للقامة وشؤون الجانب, وزارة الخارجية, وزارة الداخلية, دائرة التنمية القتصادية, البلديات, السجل التجاري,  

غرفة التجارة والصناعة, الدفاع المدني, الجمارك, سلطات المناطق الحرة, سلطة المطار والموانئ, هيئات الطرق 

والمواصلت, هيئة التنظيم العقاري, مصلحة الشهر العقاري, مصلحة الضرائب العامة مصلحة الضرائب, دوائر 

المرور والشرطة, النيابة العامة, المحاكم, الهيئات القضائية, إدارة البحث الجنائي, هيئات الكهرباء والمياه, 

التصالت , وزارة الصحة مراكز خدمات فحص اللياقة الطبية, الدارة العامة للدلة الجنائية وعلم الجريمة, 

شركات البريد, شركات التبريد ودائرة الراضي والملك والتسجيل العقاري ومؤسسة التنظيم العقاري والبلديات 

والكتاب العدل والمحاكم وقيادات الشرطة ومراكزها و المحاكم والنيابات العامة والمرافق الحيوية والشخاص 

الطبيعيين والعتباريين, وغيرها من الجهات والدوائر الخرى حيثما يلزم لتمثيل وتنفيذ ومتابعة أي معاملت 

تخص الشركة, كما له الحق بالتوقيع نيابة عن الشركة على أي أوراق أو مستندات أو عقود أمام المراجع 

المختصة, وعلى أن تسري جميع الصلحيات الواردة في هذه الوكالة تلقائيا  على جميع الفروع الجديدة للشركة و 

الشركات الحليفة و/أو الكيانات القانونية التي يتم تأسيسها مستقبل .  4. في اتخاذ صفة ممثل مفوض عن الشركة 

بخصوص الحصص التي تملكها في شركات أخرى وبالتصرف الكامل في تلك الحصص وذلك بالبيع والتنازل كل  

أو جزء  منها بالشكل والشروط التي يراها مناسبة وفي قبض الثمن, وفي إجراء الندماج والستحواذ والتجزئة 

وإدخال وإخراج الشركاء, وفي فتح الفروع وإغلقها, وفي شطب وتصفية الشركات والفروع وتعيين المصفلين 

وقبض نصيب الشركة من ناتج التصفية, وفي تمثيل الشركة في اجتماعات مجالس الدارة والجمعيات العمومية 

العادية وغير العادية والمشاركة في المناقشة والتصويت على البنود والقرارات كما له الحق في تعيين مدققي 

الحسابات والموافقة على البيانات المالية للشركة.  5. القيام من وقت لخر بشراء, بيع, الحصول على, تأجير أو 

بخلف ذلك اكتساب وحيازة جميع العقارات المنقولة وغير المنقولة لجل أو فيما يتعلق بأي من أغراض أو أهداف 

الشركة.  6. استئجار المكاتب والمسـاكن والتـجهيزات والراضي, والمحلت التجارية والماكـن الخـرى 

المطلـوبـة للشركة والتوقـيع عـلى عـقود اليـجارات وأي عقود أخرى وسـداد الـتأمينات وعمل ما هـو مـطلوب 

لهـذه الغراض.  7. إدارة الشؤون المالية للشركة بالكامل, بما في ذلك على سبيل المثال ل الحصر منح إيصالت 

دفع وسداد جميع الدفعات المستحقة لصالح الشركة أو عليها وتقرير استخدام واستثمار المبالغ )النقدية أو غيرها( 

الخاصة بالشركة.  8. تمثيل الشركة بوجه عام تجاه الغير وتجاه السلطات ذات الصلة داخل و خارج جمهورية 
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مصر العربية  فيما يتعلق بأي أمر مرتبط أو ذو صلة بحقوق الملكية الفكرية للشركة بما فيها على سبيل المثال ل 

الحصر العلمات التجارية, براءات الختراع, التصاميم وحقوق الطبع والنشر, علمات الخدمة, الشعارات 

والمعرفة الفنية و الملكية التجارية و الصناعية للشركة والقيام بكل ما هو ضروري أو مستحب ويشمل ذلك على 

سبيل المثال ل الحصر جميع المور المرتبطة بحماية, تسجيل, تجديد, البقاء على, المنازعة في, الدفاع عن, 

تصحيح, نقل أو التنازل عن أو التعامل بأي شكل آخر بحقوق الملكية الفكرية لدى أي اختصاص بما فيها, دون 

الحصر, جمهورية مصر العربية.  9. القيام بفتح, إدامة, تشغيل, تسوية وإغلق أي من الحسابات المصرفية وأي 

من حسابات اليداع الجارية أو غيرها من الحسابات باسم الشركة أو بالسماء المشتركة للشركة وأي شخص آخر 

لغراض تشغيل الشركة أو أي مشروع مشترك أو شراكة بين الشركة وأي شخص آخر, مؤسسة أو شركة أو 

أشخاص, مؤسسات أو شركات, بالضافة إلى تشغيل الحسابات وتوقيع الشيكات المسحوبة من الحسابات, واليداع 

في حساب أو أكثر لي مبالغ, شيكات, كمبيالت, فواتير, سندات إذنيه أو غيرها من السندات أو الوامر الخاصة 

بسداد المبالغ, والتظهير بالنيابة عن الشركة من أجل تحصيل الودائع, الرساليات والحوالت أو غير ذلك من أي 

وجميع تلك المستندات التي يراها الوكيل ضرورية أو ملئمة فيما يتعلق بشؤون الشركة بما في ذلك دون الحصر 

تقييد أي حسابات مشتركة كما هو مذكور أعله.  10. القيام بسحب, إجراء, تنفيذ, استلم وتسليم أي وجميع 

الشيكات, الكمبيالت, الفواتير, السندات الذنية والسندات أو الوامر الخرى من أجل سداد المبالغ ومنح أي أوامر 

أو توجيهات عن طريق الخطابات أو التلكس أو غيره بخصوص سحب, تحويل أو التصرف بشكل آخر في أي 

مبالغ في أي وقت )أوقات( تخص أي حساب )حسابات( أو غير ذلك من المتوفرة للشركة.  11. القيام باستقطاع و/

أو التفاوض بخصوص أي أو جميع السندات الذنية, الكمبيالت, الفواتير أو السندات أو الوامر الخرى الخاصة 

بسداد أي مبالغ.  12. القيام باقتراض الموال من والحصول على دين أو اللتزامات الخرى بأي عملة كانت من 

خلل أي واحد أو أكثر من القروض, الدفعات المقدمة, التجديدات, تسهيلت السحب على المكشوف أو الشكال 

الئتمانية الخرى التي قد يتم منحها أو تقديمها إلى الشركة في أي وقت بضمان أو بدون ضمان, إلى جانب تنفيذ 

والدخول في اتفاقيات, رهونات, ضمانات, التزامات وتنازلت وغيرها من المستندات الخرى التي تمنح الضمان 

بالرجوع إليها أو إلى أي أمر آخر, وإبراء أي دين, أو التزام, أو أمر ملزم للشركة, أو أي شخص آخر, أو 

مؤسسة, أو شركة.  13. القيام بتقديم طلب واليعاز بإصدار أي خطابات اعتماد أو الشكال الئتمانية الخرى, 

وتقديم طلب واليعاز بمنح أي تسهيلت بنكية وتوقيع واستلم التعويضات, الضمانات, الضمانات المقابلة أو 

التفاقيات الخرى ذات الطبيعة المماثلة أو المضاهية سواء المتعلقة بأي التزام للشركة, أو لي شخص, أو 

مؤسسة, أو شركة أخرى, والدخول في أي ترتيبات أو اتفاقيات حيث تتصرف الشركة كشركة ضمانات لي 

شخص, مؤسسة أو شركة, وإصدار جميع أنواع ضمانات وكفالت الشركات.  14. القيام بتعهد, رهن, التنازل 

عن, ضمان أو بخلف ذلك تحويل, رهن وتسليم كضمان بخصوص جميع أو أي التزامات )فعلية أو محتملة( 

للشركة أو لي شخص آخر أو أي مبلغ أو أكثر من المبالغ التي توضع في اعتماد أي حساب من وقت لخر, 

والسندات الذنية, الكمبيالت, الفواتير أو السندات الخرى الخاصة بسداد مبالغ, أسهم, سندات, حسابات, فواتير 

قابلة للستلم أو أي أوراق مالية أخرى أو بضائع أو ملكية عقارية أو شخصية, مادية أو معنوية, منقولة أو غير 

منقولة, )ويشار إليها في سند التوكيل هذا بـ "الممتلكات"( التي تمتلكها الشركة في الوقت الحالي أو في أي وقت 

فيما بعد.  15. تنفيذ وتوقيع والقيام بكافة التصرفات والعمال المالية والمصرفية والبنكية الخرى على اختلف 

أنواعها ومسمياتها وقيمتها بما في ذلك التصرفات البنكية اللكترونية أو الهاتفية أو المستندية.  16. القيام من وقت 

لخر ببيع, مقايضة, التنازل عن, التخلي عن, تأجير أو التصرف في أي من الممتلكات, وتحويل أو العفاء من أو 

غير ذلك التصرف في أي رهونات, تعهدات أو ضمانات سواء على الملكية المنقولة أو غير المنقولة التي تعود 

للشركة, وكذلك لتنفيذ ونفاذ أي صلحيات للبيع أو الحقوق الخرى, الصلحيات أو التعويضات العرضية إلى أي 

من تلك الرهون, التعهدات أو الضمانات كما هو مذكور سابقا  أو خلف ذلك لتحقيق أو الحصول على المصلحة 

منها.  17. القيام بمنح أي تعليمات وإبرام اتفاقية أو أكثر بخصوص تمديد, تجديد, إعفاء أو تحصيل أي سندات 

إذنيه, شيكات, كمبيالت, فواتير أو السندات الخرى الخاصة بسداد مبالغ أو بخصوص التأمين, تسليم, بيع, رهن 

أو التصرف في أي مستندات, بضاعة أو ملكية أخرى.  18. القيام بطلب, السعي وراء, تنفيذ الدفع واستلم ومنح 

العفاءات بخصوص جميع المبالغ, الضمانات على الموال, الديون, البضائع, المنقولت والمواد المنقولة التي 
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تمتلكها الشركة في الوقت الحالي أو قد تصبح ملكا  أو حقا  لها فيما بعد أو التي تكون أو قد تصبح مستحقة, مطلوبة 

أو قابلة للتحويل إلى الشركة عن طريق أي حق, ملكية, طرق أو وسائل مهما كانت من أي شخص أو أشخاص أو 

مؤسسة أخرى.  19. تعيين المستشارين القانونيين والمحامين )وعزلهم( وذلك لتمثيل الشركة سواء بصفة مدعي أو 

مدعى عليه في كافة الدعاوى سواء كانت مدنية أو جزائية أو إدارية أو غيرها من الدعاوى, وتفويضهم في إقامة 

الدعاوى وفتح البلغات بما في ذلك أمام مراكز الشرطة ومتابعتها والقيام بكل ما تقتضيه الدعوى من أعمال 

وإجراءات وطلبات, وذلك على سبيل المثال وليس الحصر: القرار بالحق المدعى به, أو التنازل عنه, الصلح أو 

التحكيم فيه, قبول اليمين أو توجيهها أو ردها, ترك الخصومة أو التنازل عن الحكم كليا  أو جزئيا  أو عن طريق 

الطعن فيه, رفع الحجز, ترك التأمينات مع بقاء الدين, الدعاء بالتزوير, إنكار الخطوط والكتابات, رد القضاة أو 

الخبراء, العرض الحقيقي أو قبوله, والقبض وصرف الشيكات, والبراء والسقاط والنكار وتنفيذ الحكام وفي 

مراجعة جميع المحاكم على اختلف أنواعها ودرجاتها والدوائر الحكومية والبلدية والمحلية والهيئات والشخاص 

والجهات على اختلفهم بكافة المور التي تتعلق بموضوع هذه الصلحيات وقد تم تفويضه إضافة إلى ذلك, وفقا  

لرادته المنفردة, بالقيام بكل ما يوجب القانون فيه تفويضا  خاصا .  20. تأمين العقارات والممتلكات الشخصية 

للشركة ضد أي أخطار وفي حالة تعرضها للتدمير أو الضرار أو الفقدان, تقديم مطالبات لدى شركات التامين 

واستلم التعويضات والعوائد ذات الصلة وإصدار اليصالت وبراءات الذمة اللزمة.  21. إدخال الشركة كشريك 

في أي شركة قائمة أو إدخال الشركة في شركة قائمة بالشراكة معه أو مع آخرين كما يحق له أيضا  إدخال وإخراج 

شركاء آخرين في الشركة وشراء الحصص النقدية والعينية وبيعها والتنازل عنها سواء لنفسه أو للغير كما يحق له 

أيضا  شراء كامل الرخص التجارية, أو المهنية, أو الصناعية, أو السياحية في جمهورية مصر العربية أو خارجها.  

22. القيام بتسوية أو سداد أو التوصل إلى حل أو الحالة إلى التحكيم لي حسابات أو ديون مستحقة إلى الشركة أو 

أي نزاع بخصوص هكذا حساب, دين, مطالبة أو طلب الذي قد ينشأ فيما بعد.  23. القيام بالبدء في إقامة الدعوى, 

تنفيذ, الدفاع عن, الرد على أو العتراض على جميع الدعاوى أو الجراءات القانونية المرتبطة بأي من المور 

المذكورة سابقا  أو أي أمور أخرى تكون الشركة مهتمة أو معنية أو متورطة فيها في الوقت الحالي أو فيما بعد 

وكذلك في حال كان ذلك مناسبا  للتوصل إلى حل, الحالة إلى التحكيم أو النسحاب من أي دعوى أو إجراء آخر 

مما ذكر سابقا .  24. القيام بالتوقيع على أي مستند بالنيابة عن وباسم الشركة والذي بموجبه سوف تقترض أو 

تقرض الشركة مال أو تضمن أي دين أو التزام بضمان أو بدون ضمان.  25. التعاون في القيام بأي من 

التصرفات والشياء المذكورة سابقا  فيما يتعلق بأي شخص أو أشخاص مشتركين في هذه المسألة.  26. القيام 

بتفويض صلحياته أو بعضها للغير, وتوكيل وتعيين المحامين, الوكلء والمستشارين المهنيين الخرين و/أو 

وكلء تحصيل الديون على التوالي لتقديم المشورة أو التصرف لصالح أو لتمثيل الشركة وذلك في سبيل تنفيذ 

الصلحيات أو السلطات السالفة الذكر.  27. القيام بتوقيع أي عقد أو اتفاقية مهما كان نوعها أو قيمتها نيابة عن 

وباسم الشركة بما في ذلك على سبيل المثال ل الحصر اتفاقيات منح المتياز والمتياز من الباطن, عقود التوزيع 

وعقود الوكالة التجارية وعقود البيع بالتجزئة وعقود التوريد وعقود الشراء, إضافة إلى عقود الخدمات على 

أنواعها والتي تشمل على سبيل المثال ل الحصر: الصيانة, واللوجستية, والتجهيز والديكور, والمعلوماتية, 

والتخزين, والتنظيف, وإبادة الحشرات, والخدمات القانونية, والسمسرة العقارية, والخدمات الدارية, والخدمات 

التسويقية, والتدريب, والتوظيف, والتأمين, والخدمات الستشارية, وعقود الخدمات الخرى وأي عقود أخرى 

على العموم إلخ.    28.  القيام بإبرام )سواء لدى الكاتب العدل أو غير ذلك(, توقيع, الدخول في, القرار بصحة 

وتنفيذ جميع المستندات, التفاقيات, الصكوك, التصرفات والشياء, بحسب ما تقتضيه, أو فيما يتصل بكافة أو أي 

من الغراض أو المسائل المذكورة أعله.  29. أن يقوم بتعيين أو إنهاء خدمة الموظفين والمستشارين وأن يحدد 

واجباتهم ومكافآتهم.  30. أن يضع النظم المتعلقة بإدارة الشركة عموما وأمورها المالية وكذلك شؤون الموظفين 

ومستحقاتهم.  31. تفوض الشركة بموجب هذه الصلحيات وتخول المدير, وفقا لحريته المطلقة في التصرف, بأن 

يوكل أو يفوض الغير, بصفة كلية أو جزئية, الصلحيات الممنوحة إليه بموجب هذه الصلحيات سالفة الذكر, إلى 

أي شخص آخر أو أشخاص آخرين, بحسب اختياره, وأيضا أن يلغي أو يمنح هذا التوكيل أو التفويض, وفقا 

لحريته المطلقة في التصرف
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2139 - محمد مصطفى عيسى محمد  مدير   المقيد برقم قيد    130592   وتم ايداعه بتاريخ    2019-01-28 

برقم ايداع   3961 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2019  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة -يمثل مدير 

الشركة السيد / محمد مصطفي عيسي محمد عيسي فى علقتها مع الغير وله منفردا   فى هذا الصدد أوسع السلطات 

لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه  للجمعيه 

العامه وله الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك له منفردا  حق التعامل مع جميع البنوك و المصارف من 

سحب وايداع فتح حسابات والقتراض و الرهن والتوقيع على الشيكات وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية و 

الراضي و السيارات و المنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في قبض ودفع المبالغ ابرام 

كافة العقود والمشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض 

الغير في كل او بعض ما ذكر

2140 - مها محمد محيى مصطفى يوسف  مدير   المقيد برقم قيد    130592   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2019 برقم ايداع   3961 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2019  بــ :  استقالة

2141 - كريم حامد الشيتى محمد على الشيتى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    130881   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-02-2019 برقم ايداع   4975 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2019  بــ :  ممثلش  لشركه / 

مارسول هولدنج ليمتد – فى عضوية مجلس إدارة الشركة بدل  من السيد / محمود سيد عبد اللطيف

2142 - عمرو عبدالصبور قابيل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    130881   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-02-2019 برقم ايداع   4975 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2019  بــ :  ويكون حق القتراض 

من البنوك للسيد / عمرو عبد الصبور قابيل – رئيس مجلس الدارة مجتمعا  مع المدير المالى , ويجوز لهما 

مجتمعان تفويض الغير وبعدد ل يقل عن ثلثة أشخاص مجتمعين فى التوقيع على الشيكات

2143 - محمد احمد فاروق  مدير   المقيد برقم قيد    131150   وتم ايداعه بتاريخ    07-02-2019 برقم 

ايداع   5850 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2019  بــ :  

2144 - انجيليكا ماريا مولر ANGELIKA MARIA MULLER  مدير   المقيد برقم قيد    131150   

وتم ايداعه بتاريخ    07-02-2019 برقم ايداع   5850 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2019  بــ :  و يباشر 

المديران وظائفهم لمدة غير محددة.  يمثل المدير الول منفردا  الشركة فى علقتها مع الغير  فى هذا الصدد اوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة و حق التعامل بأسم 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 واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وحق التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها والحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ توقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق 

توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ماذكر  و للمدير المصري حق ادارة العلقات العامة للشركة و التعامل 

امام الجهات الحكومية و غير الحكومية وامام القضاء فقط وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

2145 - اشرف مرزوق

عزيز خليل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    131291   وتم ايداعه بتاريخ    11-02-2019 برقم ايداع   

6371 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2019  بــ :  استقالة
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2146 - هانى فتحى لوندى جندى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    131291   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-2019 برقم ايداع   6371 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2019  بــ :  ويمثل شركه / الشركة المصرية 

السويسرية للتسويق العقارى ش.م.م -لرئيس مجلس الداره السيد / هاني فتحي لوندي جندي تمثيل الشركه امام 

القضاء .  ويملك حق التوقيع على معاملت الشركة و تعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذة المعاملت و 

التعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا 

حق التوقيع عن الشركة و لرئيس مجلس الدارة السيد / هاني فتحي لوندي جندي ويمثل الشركه المصريه 

السويسريه للتسويق العقاري - ونائب رئيس مجلس الدارة العضو المنتدب السيد / نبيل مرزوق عزيز خليل 

ويمثل شركه ليفينج ياردز للتنميه العمرانيه Living yards for urban development مجتمعين الحق فى 

التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع 

العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و الشهر العقارى و السجل التجارى و الغرفة التجارية و ادارة المرور و 

الهيئة العامة لل ستثمار و الهيئة العامه للرقابة المالية و الهيئه العامه للتنميه الصناعيه والهيئه العامه لسوق المال 

وشركه مصر للمقاصه والبورصه المصريه وكذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و 

التوقيع على الشيكات و فتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و حق القتراض و الرهن باسم 

الشركة و لمصلحتها و حق كفالة الغير امام شركات التاجير التمويلى و البنوك و كافة صور التعامل مع جميع 

البنوك  و المصارف و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و كذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء و البيع 

و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضى و السيارات باسم الشركة و لصالحها ولهما الحق فى 

تعيين ووقف و عزل وكلء و مستخدمى الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم ولهما حق قبض ودفع كافة المبالغ و 

توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية التجارية و شراء ما يلزم لنشاط الشركة من خامات و معدات 

واللت من الداخل و الخارج و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل    ولهما حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

2147 - اندرو ايهاب سمير ذكى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    131291   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-2019 برقم ايداع   6371 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2019  بــ :  

2148 - نبيل مرزوق عزيز خليل  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    131291   وتم 

ايداعه بتاريخ    11-02-2019 برقم ايداع   6371 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2019  بــ :  ويمثل شركه 

Living yards for urban developmen ليفينج ياردز للتنميه العمرانيه

2149 - سيندى جيليس شيكيتى SINDE GILLES CHEKETE  مدير   المقيد برقم قيد    131315   

وتم ايداعه بتاريخ    12-02-2019 برقم ايداع   6550 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2019  بــ :  استقالة

2150 - هشام جميل محمد الشبشيرى  مدير   المقيد برقم قيد    131315   وتم ايداعه بتاريخ    2019-02-12 

برقم ايداع   6550 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2019  بــ :  استقالة

2151 - برتراند بلي BERTRAND PLAYE  مدير   المقيد برقم قيد    131315   وتم ايداعه بتاريخ    

12-02-2019 برقم ايداع   6550 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2019  بــ :  
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2152 - رامى عزب يوسف داود  مدير   المقيد برقم قيد    131315   وتم ايداعه بتاريخ    2019-02-12 

برقم ايداع   6550 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2019  بــ :  ويباشر المديرين وظائفهم لمده غير محددة . يكون 

للمديرين, مجتمعين, كافة السلطات المقررة لدارة الشركة والتعامل باسمها, وذلك فيما عدا ما احتفظ به لمؤسس 

الشركة في هذا النظام او قانون الشركات او لئحته التنفيذية. ويمثل المديرون/ رامي عزب يوسف داود وبرتراند 

بلي BERTRAND PLAYE, الشركة امام القضاء والغير ونفوض بموجبه السيد / رامي عزب يوسف داود 

بصفته مدير الشركة بالتوقيع منفردا  -نيابة عن الشركة-في المسائل التالية: - إدارة عمليات الشركة في مصر, ولهذا 

الغرض يجوز له التفاوض على جميع العقود والمعاملت وترتيبات المناقصات والتعاملت والتوقيع عليها وأدائها 

مع الغير من أجل تنفيذ كافة النشطة المتعلقة بأغراض الشركة - الهتمام بجميع المتطلبات الجرائية المتعلقة 

بكافة المعدات واللت والمواد الخام التي تتطلبها الشركة من أجل تنفيذ أنشطتها في مصر بانتظام وبشكل مناسب. 

يجوز للسيد/ رامي عزب يوسف داود أن يقوم باسم الشركة ونيابة عنها بأداء كافة التصرفات والشياء المذكورة 

أعله, ورغم ذلك مع مراعاة جميع الجراءات والسياسات الخاصة بمجموعة بيوميريو الحالية والمستقبلية. تعيين 

الشخاص التالي ذكرهم )"المفوضين بالتوقيع"( كمفوضين بالتوقيع فيما يتعلق بجميع الحسابات البنكية التي تقوم 

الشركة بفتحها والحتفاظ بها لدى البنك: )أ( رامي عزب يوسف داود  )ب( رامي جاد )ج( برتراند بلي 

BERTRAND PLAYE )د( إيفيلين سيسوكو - تسري جميع المعاملت الخاصة بحسابات الشركة لدى البنك -

ومنها المشار إليها أدناه على وجه التحديد -إذا قام بالتوقيع عليها نيابة عن الشركة اثنان من المفوضين بالتوقيع 

مجتمعين شريطة أن يكون واحدا  منهم على القل من المفوضين بالتوقيع بالمجموعة )أ( والخر من المفوضين 

بالتوقيع بالمجموعة )ب( وفقا  للجدول أدناه: المفوضون بالتوقيع المجموعة )أ( - رامي عزب يوسف داود  - 

برتراند بلي BERTRAND PLAYE المفوضون بالتوقيع المجموعة )ب( - رامي جاد )من غير المديرين( - 

إيفيلين سيسوكو Evelyne Sissoko )من غير المديرين(, تفويض اثنين من المفوضين بالتوقيع مجتمعين 

شريطة أن يكون واحدا  منهم على القل من كل مجموعة كما هو موضح في الجدول أعله للقيام بما يلي باسم 

الشركة ونيابة عنها: التصديق على إيداع أي شيكات أو كمبيالت أو دليل مديونية أو ما شابها من سندات مستحقة 

للشركة وواجبة المدفوعات لمر الشركة. التوقيع على جميع الشيكات والكمبيالت وغيرها من طلبات دفع الموال 

مقابل أي أموال في أي وقت تكون واردة في الرصيد الدائن للشركة في أي حساب لدى البنك. إصدار تعليمات 

مكتوبة أو هاتفية أو شفوية فيما يتعلق بتحويل أموال الشركة المودعة لدى البنك )أو خاضعة للتحويل من البنك 

بخلف ذلك(. إصدار تعليمات فيما يتعلق بالنظمة البنكية عبر النترنت ونقل الملفات. طلب إصدار خطابات 

ضمان من البنك نيابة عن الشركة وتفويض البنك بإصدار ضمانات بنكية من أي من فروعه بناء  على تعليمات 

مكتوبة. القيام بأي عمل آخر قد يكون مطلوب ا للمعاملت المناسبة لحسابات الشركة لدى البنك. فضل  عن التصنيف 

الوارد في القرار رقم 2 أعله, يتم تصنيف المفوضين بالتوقيع كما يلي: إعداد المدفوعات: رامي عزب يوسف 

Evelyne رامي جاد - إيفيلين سيسوكو - BERTRAND PLAYE داود  - مراجعة المدفوعات برتراند بلي

Sissoko  . ل تسري جميع الشيكات والكمبيالت وغيرها من طلبات دفع الموال )"طلبات المدفوعات"( مقابل 

أي أموال في أي وقت تكون واردة في الرصيد الدائن للشركة في أي حساب لدى البنك إل في حالة إعداد طلبات 

المدفوعات من جانب مراجع المدفوعات. تسري طلبات المدفوعات إل في حالة توقيعها نيابة عن الشركة من قبل 

اثنان من مراجعي المدفوعات ووفقا  للقرارات 2 و3 أعله

2153 - محمود خالد طير  مدير   المقيد برقم قيد    131653   وتم ايداعه بتاريخ    19-02-2019 برقم ايداع   

7993 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2019  بــ :  

2169 - دعاء فاروق عيسوى سيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    130484   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2019 برقم ايداع   3577 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2019  بــ :  للفرعين - 1 - الفرع الكائن 

بالدور الثالث بالعقار الكائن برج المدينة شارع 26 يوليو أعلي البنك القطري – بندر قنا – محافظة قنا.2 - الفرع 

الكائن بالدور الول علوي الكائن بشارع توفيق الحكيم خلف بيع المصنوعات – نجع حمادي – محافظة قنا.

2170 - عادل محمد عبد المنعم عباس الويشى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    132656   وتم 

ايداعه بتاريخ    12-03-2019 برقم ايداع   11585 تم التأشير فى تاريخ 12-03-2019  بــ :  
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2171 - مجدى احمد شحاته محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    132656   وتم ايداعه بتاريخ    

12-03-2019 برقم ايداع   11585 تم التأشير فى تاريخ 12-03-2019  بــ :  

2172 - حسام  الدين  محمد  مدحت  محمد محسن الحلفاوي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    132656   

وتم ايداعه بتاريخ    12-03-2019 برقم ايداع   11585 تم التأشير فى تاريخ 12-03-2019  بــ :  

2154 - محمود احمد طير  مدير   المقيد برقم قيد    131653   وتم ايداعه بتاريخ    19-02-2019 برقم ايداع   

7993 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2019  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولها  مجتمعين 

أومنفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة 

أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وللسيد/ محمود خالد طير  وللسيد/ أحمد محمود طير وللسيد/ محمد 

محمود طير وللسيد/ محمود احمد طير  مديرين الشركة مجتمعين اومنفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن 

أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وكافة صور  التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك 

لهم حق التوقيع علي عقود القتراض والشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهم الحق في 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشرکه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق 

قبض ودفع المبالغ و توقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه و التجارية و ابرام كافة العقود و 

المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشرکه بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او 

بعض ما ذكر.

2155 - محمد محمود طير  مدير   المقيد برقم قيد    131653   وتم ايداعه بتاريخ    19-02-2019 برقم ايداع   

7993 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2019  بــ :  

2156 - محمد العمر حسين فضيلة  مدير   المقيد برقم قيد    131653   وتم ايداعه بتاريخ    2019-02-19 

برقم ايداع   7993 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2019  بــ :  استقالة

2157 - احمد محمود طير  مدير   المقيد برقم قيد    131653   وتم ايداعه بتاريخ    19-02-2019 برقم ايداع   

7993 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2019  بــ :  

2158 - سمير متولى عوض زارع  مدير   المقيد برقم قيد    131660   وتم ايداعه بتاريخ    2019-02-19 

برقم ايداع   8000 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2019  بــ :  

2159 - مصطفى مرسى احمد محمود  مدير   المقيد برقم قيد    131660   وتم ايداعه بتاريخ    2019-02-19 

برقم ايداع   8000 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2019  بــ :  

2160 - رغده محمد شكرى محمد سليمان  مدير   المقيد برقم قيد    131660   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2019 برقم ايداع   8000 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2019  بــ :  

2161 - مينا سمير ميخائيل عبد الملك  مدير   المقيد برقم قيد    131660   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2019 برقم ايداع   8000 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2019  بــ :  

2162 - مصطفى احمد محمد صالح  مدير   المقيد برقم قيد    131660   وتم ايداعه بتاريخ    2019-02-19 

برقم ايداع   8000 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2019  بــ :  تعديل سلطات واختصاصات التوقيع لتصبح على 

النحو التالي: 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 منفردين او مجتمعين  حق التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهم الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم الحق في التوقيع على عقود الشراء كل ذلك باسم 

الشركة ولصالهحا , ولهم حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات وتعديلها , وللمهندس / سمير متولي عوض 

زارع و الدكتور / احمد محمد سليمان عامر مجتمعين حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

وفتح وغلق الحسابات ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.
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2163 - انس المختاراحمد عبد ا هريدى  مدير   المقيد برقم قيد    131660   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2019 برقم ايداع   8000 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2019  بــ :  خروج للوفاه

2164 - ياسر سيد مصطفى مرسي زكي

 سيد  مدير   المقيد برقم قيد    78390   وتم ايداعه بتاريخ    04-12-2014 برقم ايداع   29356 تم التأشير 

فى تاريخ 26-02-2019  بــ :  ويباشر المديرين وظائفهم لمدة غير محددة

2165 - سالم محمد سالم والي  مدير   المقيد برقم قيد    78390   وتم ايداعه بتاريخ    04-12-2014 برقم 

ايداع   29356 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2019  بــ :  

2166 - ايناس سالم محمود سالم  مدير   المقيد برقم قيد    132091   وتم ايداعه بتاريخ    27-02-2019 برقم 

ايداع   9620 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2019  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة - تمثل المديرة 

الشركة في علقتها مع الغير و لها منفردة في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما 

احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديرة الحق في التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها وكذلك لها حق التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى 

والسيارات باسم الشركة ولصالحها ولها الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم ولها حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولها حق توكيل أو تفويض الغير في 

كل او بعض ما ذكر .

2167 - سارة خيرى عبد المنعم عبدا  مدير   المقيد برقم قيد    132091   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2019 برقم ايداع   9620 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2019  بــ :  استقالة

2168 - أحمد ربيع أحمد الصغير  مدير فرع   المقيد برقم قيد    130484   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2019 برقم ايداع   3577 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2019  بــ :  استقالة كمدير للفرعين - 1 - 

الفرع الكائن بالدور الثالث بالعقار الكائن برج المدينة شارع 26 يوليو أعلي البنك القطري – بندر قنا – محافظة 

قنا.  2 - الفرع الكائن بالدور الول علوي الكائن بشارع توفيق الحكيم خلف بيع المصنوعات – نجع حمادي – 

محافظة قنا.
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2173 - فؤاد عباس توفيق  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    132656   وتم ايداعه بتاريخ    

12-03-2019 برقم ايداع   11585 تم التأشير فى تاريخ 12-03-2019  بــ :  ولرئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب  الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة.  ويمثل 

رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب الشركة في علقتها مع الغير وله  في هذا الصدد أوسع السلطات للتعامل 

بإسمها و إجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة .  ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب 

منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ومصلحة ومأموريات الشهر العقاري والتوثيق  وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن 

والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق كافة الحسابات البنكية واستصدار شهادات و خطابات الضمان وبيع اصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق 

في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل وله الحق في الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها منها على سبيل 

المثال وليس الحصر" عقود البيع واليجار والخدمة والصيانة وكذلك تمثيل الشركة في كافة المعاملت المتعلقة 

بنشاط الشركة وتمثيل الشركة أمام مكتب الشهر العقاري والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والسجل 

التجاري ومصلحة الضرائب المصرية والدارة العامة للعلمات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية 

والتعامل مع وزارة السكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأداراتها المختلفة خاصة عقود المشاركة 

مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  كذا كافة اللتزامات والتعهدات معها وإتخاذ كافة الفعال والجراءات 

المطلوبة لتسيير أعمال الشركة طبقا لمتطلبات القانون والتعامل مع مأموريات الشهر العقاري المختصة وتوكيل 

الغير في البيع للنفس والغير , وكذلك له الحق في التوقيع منفردا على كافة عقود البيع والتصرفات العقارية 

لصول وممتلكات الشركة على وجه العموم استخدام كافة الصلحيات بما في ذلك إدارة أعمال الشركة اليومية وله 

حق توكيل وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر وما يلزم من إجراءات لتنفيذ ماسبق

2174 - على فهمى عبد الرازق عبد

 المقصود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    132656   وتم ايداعه بتاريخ    12-03-2019 برقم ايداع   

11585 تم التأشير فى تاريخ 12-03-2019  بــ :  

2175 - حسن عبد المنعم مرسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    132656   وتم ايداعه بتاريخ    

12-03-2019 برقم ايداع   11585 تم التأشير فى تاريخ 12-03-2019  بــ :  

2176 - جلل محمود فهمى الهريدى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    132656   وتم ايداعه بتاريخ    

12-03-2019 برقم ايداع   11585 تم التأشير فى تاريخ 12-03-2019  بــ :  استقالة

2177 - معتز محمد سعيد السيد الشرقاوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    132656   وتم ايداعه بتاريخ    

12-03-2019 برقم ايداع   11585 تم التأشير فى تاريخ 12-03-2019  بــ :  

2178 - جونى حرب JOHNNY HARB  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    132895   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-03-2019 برقم ايداع   12446 تم التأشير فى تاريخ 17-03-2019  بــ :  ممثل عن شركة 

مجموعة شمال افريقيا للتعليم القابضة المحدودة

2179 - مصطفي فؤاد زكي محمد الشبينى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    132895   وتم ايداعه بتاريخ    

17-03-2019 برقم ايداع   12446 تم التأشير فى تاريخ 17-03-2019  بــ :  استقالة وخروج شركة/ ريدكون 

المتكاملة للتعليم ش.م.م ق159 لسنة 1981 ولئحته التنفيذية
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2180 - فرج علي فرج زهره  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    132930   وتم ايداعه بتاريخ    

18-03-2019 برقم ايداع   12578 تم التأشير فى تاريخ 18-03-2019  بــ :  يملك حق التوقيع على معاملت 

الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة 

الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين 

- وللسيد / فرج على فرج زهرة والسيد / رضا على فرج زهرة مجتمعين او منفردين فى حق التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك التعامل مع كافة البنوك من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار 

خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل الخرى كل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك حق التوقيع 

على عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها والحق فى 

تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق دفع وقبض المبالغ وتوقيع وتحويل 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل وكذلك حق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر وان يكون له حق توكيل البنوك او الغير 

فى كل او بعض ما ذكر

2181 - عبد العظيم محمد احمد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    133302   وتم ايداعه بتاريخ    2019-03-25 

برقم ايداع   13849 تم التأشير فى تاريخ 25-03-2019  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة . يمثل 

المدير الشركة في علقتها مع الغير وله مجتمع او منفرد  في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل 

باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللسيد / عبد العظيم 

محمد احمد محمد 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 

مـن سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء 

والبيع و تاسيس الشركات و تعديلها امام الشهر العقاري و السجل التجاري و الهيئة العامة للستثمار  وله الحق في 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجـورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية  والتجارية. فيما عدا حق الرهن و القتراض 

وبيع اراضي الشركة ال بعد موافقة الجمعية العمومية.كما ل يحق للمدير السماح بصرف ايه مسحوبات او قروض 

للشركاء ال بعد موافقة الجمعية العمومية كذلك ل يحق للمدير التوقيع علي عقود المشاركة و التطوير العقاري 

البعد الرجوع للشركة و موافقة الجمعية العمومية فيما عدا ذلك يحق للمدير التوقيع علي باقي العقود و التعاقدات و 

عقود بيع الوحدات و ابرام الصفقات. وله حق توكيل اوتفويض الغير في كل او بعض ماذكر.

2182 - اكرم محمد محمد تركى  مدير   المقيد برقم قيد    133302   وتم ايداعه بتاريخ    25-03-2019 برقم 

ايداع   13849 تم التأشير فى تاريخ 25-03-2019  بــ :  استقالة

2183 - طارق حلمى سليمان محمد  مدير   المقيد برقم قيد    133302   وتم ايداعه بتاريخ    2019-03-25 

برقم ايداع   13849 تم التأشير فى تاريخ 25-03-2019  بــ :  استقالة

2184 - ابراهيم غالب ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    133330   وتم ايداعه بتاريخ    26-03-2019 برقم 

ايداع   13944 تم التأشير فى تاريخ 26-03-2019  بــ :  

2185 - ماهر غالب ابراهيم راشد  مدير   المقيد برقم قيد    133330   وتم ايداعه بتاريخ    2019-03-26 

برقم ايداع   13944 تم التأشير فى تاريخ 26-03-2019  بــ :  
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2186 - محمد غالب ابراهيم راشد  مدير   المقيد برقم قيد    133330   وتم ايداعه بتاريخ    2019-03-26 

برقم ايداع   13944 تم التأشير فى تاريخ 26-03-2019  بــ :  - و يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة-  

يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفط به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة 

وللمديرين وهم كل  من:  1- السيد / ماهر غالب ابراهيم راشد 2-السيد / محمد غالب ابراهيم راشد 3-السيد / 

ابراهيم غالب ابراهيم راشد 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 علي الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك 

لهم حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والمنقولة 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 وتعيين السادة المحاميين والمحاسبيين وتوكيلهم والتقاضي 

باسم الشركة والتصالح في القضايا والمنازعات باسم الشركة ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما 

ذكر.

2187 - أحمد أسامه أحمد عبده  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    30061   وتم ايداعه بتاريخ    

30-01-2008 برقم ايداع   2089 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2019  بــ :  ممثل لشركة  لشركة إكسبليو 

تكنولوجي جرمني اللمانية

2188 - عبد الحميد محمد عبد الحميد عابد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    30061   وتم ايداعه بتاريخ    

30-01-2008 برقم ايداع   2089 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2019  بــ :  ممثل لشركة  لشركة إكسبليو 

تكنولوجي جرمني اللمانية

2189 - محمد سعد توفيق  عمران  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    30061   وتم ايداعه بتاريخ    

30-01-2008 برقم ايداع   2089 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2019  بــ :  ممثل لشركة  لشركة إكسبليو 

تكنولوجي جرمني اللمانية
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2190 - رالف فرانس جيلسن ralph franz gillessen  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    30061   

وتم ايداعه بتاريخ    30-01-2008 برقم ايداع   2089 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2019  بــ :  ممثل لشركة  

لشركة إكسبليو تكنولوجي جرمني اللمانية ,-التجديد لمجلس الدارة الحالي لمدة ثلث سنوات أخرى - إعتبارا من 

2022/3/1 -  تفويض السيد / رالف فرانس جيلسن Ralph Franz Gillessen- رئيس مجلس الدارة سلطة 

الصرف المالي من حسابات الشركة بالبنوك المختلفة وله الحق في التوقيع منفردا وبدون حد أقصى . ثالثا- تفويض 

كل من عبد الحميد محمد عبد الحميد عابد وأحمد أسامة أحمد عبدة عضوي مجلس الدارة مجتمعين في فتح وغلق 

حسابات الشركة في البنوك المصرية رابعا - تفويض سلطة الصرف المالي من حسابات الشركة بالبنوك المختلفة 

إلى كل من إيهاب أحمد عباس السيد و إلى عضوي مجلس الدارة عبد الحميد محمد عبد الحميد عابد وأحمد أسامة 

أحمد عبدة . وفقا للقواعد التالية : 1- توقيع إثنان من المفوضين مجتمعين على الشيكات ومستندات الصرف من 

حسابات الشركة بالبنوك بمبلغ ل يزيد عن مائة وخمسون ألف جنية مصرى للمعاملة الواحدة . 2- توقيع إثنان من 

المفوضين مجتمعين- بدون حد أقصى على الشيكات الصادرة من حسابات الشركة بالبنوك لصالح هيئة التأمينات 

الجتماعية ومصلحة الضرائب المصرية وكذلك الطلبات الخاصة بالتحويل بين حسابات الشركة بالبنوك أو 

الخاصة بربط وفك الودائع أو أذون الخزانة بحسابات الشركة بالبنوك . 3- توقيع إثنان من المفوضين مجتمعين 

على الشيكات ومستندات الصرف من حسابات الشركة بالبنوك و الخاصة بمرتبات وأجور العاملين بالشركة بمبلغ 

ل يزيد عن ستمائة ألف جنية مصرى للمعاملة الواحدة . 4- توقيع إثنان من المفوضين مجتمعين على الشيكات 

ومستندات الصرف من حسابات الشركة بالبنوك بالعملت الجنبية لصالح الشركات والمؤسسات الجنبية خارج 

ج.م.ع. بمبلغ ل يزيد عن 25 الف يورو أو 25 ألف دولر أمريكي خامسا /تفويض عبد الحميد محمد عبد الحميد 

عابد في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام كل من الهيئة القومية للتأمينات الجتماعية ووزارة القوى العاملة و 

ومصلحه الضرائب المصرية وشركة مصر للمقاصة والقيد واليداع المركزي واي مصالح او هيئات حكومية او 

غير حكومية اخري

2191 - سيلفيا ريزيتاريتس  Sylvia Resetarits  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    30061   وتم 

ايداعه بتاريخ    30-01-2008 برقم ايداع   2089 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2019  بــ :  ممثل لشركة  

لشركة إكسبليو تكنولوجي جرمني اللمانية

2192 - عبدالرحمن احمد زكي ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    133532   وتم ايداعه بتاريخ    

31-03-2019 برقم ايداع   14682 تم التأشير فى تاريخ 31-03-2019  بــ :  استقالة

2193 - مريم رضا موسي عبدالعزيز شرف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    133532   وتم ايداعه 

بتاريخ    31-03-2019 برقم ايداع   14682 تم التأشير فى تاريخ 31-03-2019  بــ :  

2194 - عبد الرحمن سعيد عبد الحميد ابراهيم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    133532   

وتم ايداعه بتاريخ    31-03-2019 برقم ايداع   14682 تم التأشير فى تاريخ 31-03-2019  بــ :  

2195 - كامل  عبدالعزيز  عبدالحكيم  عبداللطيف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    133532   وتم ايداعه 

بتاريخ    31-03-2019 برقم ايداع   14682 تم التأشير فى تاريخ 31-03-2019  بــ :  

2196 - فريدة محمد فريد فؤاد خميس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    133602   وتم ايداعه بتاريخ    

01-04-2019 برقم ايداع   14960 تم التأشير فى تاريخ 01-04-2019  بــ :  غير تنفيذى غير متفرغ

2197 - محمد محمد محمد على عامر  الرئيس التنفيذى   المقيد برقم قيد    133602   وتم ايداعه بتاريخ    

01-04-2019 برقم ايداع   14960 تم التأشير فى تاريخ 01-04-2019  بــ :  وعضو مجلس الدارة المنتدب 

- له صلحيات التوقيع عن الشركه وتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة 

والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة التسجيل التجارى والغرف التجارية ومصلحة الضرائب المصرية وهيئة 

التنمية الصناعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق والتعامل أمام 

شركات تداول الوراق المالية والبورصة المصرية وكذلك له الحق فى توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض 

ماذكر.
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2198 - احمد سيد

عبدالرحيم سيد عفيفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    133602   وتم ايداعه بتاريخ    2019-04-01 

برقم ايداع   14960 تم التأشير فى تاريخ 01-04-2019  بــ :  

2199 - احمد خالد احمد سيد  مدير   المقيد برقم قيد    133650   وتم ايداعه بتاريخ    02-04-2019 برقم 

ايداع   15114 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2019  بــ :  

2200 - هشام مالك بن أنس محمد  مدير   المقيد برقم قيد    133650   وتم ايداعه بتاريخ    2019-04-02 

برقم ايداع   15114 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2019  بــ :  يمثل الشركة المدير/ احمد خالد احمد سيد 

الشركة فى علقتها مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما 

احتفظ بة بصراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة و للمدير منفردا الحق فى التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات 

والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات وحق الفراج علي راس المال واستصدار شهادات وخطابات الضمان 

وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها ولة الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولة حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل كذالك في الحضور بصفته مدير الشركه امام جميع المحاكم علي 

اختلف انواعها و دراجتها وله الحق في التصالح والتنازل عن اي قضايه مدنية وجنائيه تخص الشركه وابرام 

كافه العقود والمشتريات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق عزل وتعين المديرين 

ولة حق توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر.   ويمثل الشركة المدير / هشام مالك بن انس محمد التعامل باسم 

الشركة امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالها 

والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات وحق الفراج عن راس المال  

واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولة الحق فى وتحديد مرتباتهم 

واجورهم ولة حق قبض ودفع المبالغ وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية. وابرام كافه عقود المشتريات التي 

تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد .

2201 - رامى خالد احمد سيد  مدير   المقيد برقم قيد    133650   وتم ايداعه بتاريخ    02-04-2019 برقم 

ايداع   15114 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2019  بــ :  استقاله
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2202 - هادى مكرم فام شنوده  مدير عام   المقيد برقم قيد    104722   وتم ايداعه بتاريخ    2017-04-19 

برقم ايداع   14280 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2019  بــ :  تعديل سلطات إدارة الشركة لتصبح - 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 لئحته التنفيذية للجمعية العامــة - وللمدير العام منفردا الحق 

فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق 

حسابات والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض 

والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له حق 

التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت 

وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها 

وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامـلت الشركـة بالنقـد أو بالجـل , وكـذلك لـه الحـق فـى التوقيـع علـى 

عقـود الشـراء وتمـلك وبيـع الراضى والسيارات والعقارات وإخلئها بغرض هدمها واعـادة بنائهـا أو بيعهـا أو 

بيـع وحداتهـا وكـذلك حـق توكيل الغير فى البيع للنفس أو للغير والتوقيع على جميع العقود البتدائيـة والنهائيـة 

امـام مصلحـة الشهــــر العقارى بخصوص جميع العقارات التى تمتلكها الشركة من اراضى ووحدات سكنية 

وتجارية و ادارية وخدمية  والحق فى التوقيع على عقود تأسيس الشركات وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها وله 

حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أوبعض ما ذكر .

2203 - محمد سيد عبد العليم سيد  مدير   المقيد برقم قيد    133905   وتم ايداعه بتاريخ    2019-04-08 

برقم ايداع   16001 تم التأشير فى تاريخ 08-04-2019  بــ :  

2204 - عزالدين هاشم عزالدين عبدا  مدير   المقيد برقم قيد    133905   وتم ايداعه بتاريخ    

08-04-2019 برقم ايداع   16001 تم التأشير فى تاريخ 08-04-2019  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة -

2205 - محمد احمد زغلول احمد سالم  مدير   المقيد برقم قيد    133905   وتم ايداعه بتاريخ    

08-04-2019 برقم ايداع   16001 تم التأشير فى تاريخ 08-04-2019  بــ :  استقالة

2206 - هشام صبرى سيد محمد شلبى  مصفى   المقيد برقم قيد    134075   وتم ايداعه بتاريخ    

10-04-2019 برقم ايداع   16645 تم التأشير فى تاريخ 10-04-2019  بــ :  على ان يقوم المصفي بجميع 

العمال التي تقتضيها التصفيه وعلى وجه الخصوص وفاء ما على الشركه من ديون وبيع مال الشركه منقول او 

عقارا بالمزاد العلني او باي طريقه اخرى وتمثيل الشركه امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم.

2207 - كرم حنفى محمود يوسف  مدير   المقيد برقم قيد    134318   وتم ايداعه بتاريخ    2019-04-16 

برقم ايداع   17618 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2019  بــ :  

2208 - محمد حسين سليمان موسى  مدير   المقيد برقم قيد    134318   وتم ايداعه بتاريخ    2019-04-16 

برقم ايداع   17618 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2019  بــ :  

2209 - محمد هلب محمد سالمان  مدير   المقيد برقم قيد    134318   وتم ايداعه بتاريخ    2019-04-16 

برقم ايداع   17618 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2019  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة .
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2212 - كامل  ابراهيم  كامل  ابوالعل  مدير   المقيد برقم قيد    134557   وتم ايداعه بتاريخ    

22-04-2019 برقم ايداع   18620 تم التأشير فى تاريخ 22-04-2019  بــ :  تعديل صلحيات مديري 

الشركة لتصبح - يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم  مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة - وللمديرين مجتمعين او منفردين  الحق فى التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات  والفراج عن راس المال واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركة   

وضمن اغراضها   وكذلك  له حق التوقيع  علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات   بإسم الشركة  ولصالحها وله حق التوقيع علي عقود التأسيس والتعديل والفسخ والتخارج 

للشركات امام الشهر العقاري والهيئة العامة للستثمار والغرفة التجارية والسجل التجاري وله الحق في تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر

2213 - محمد عبدالفتاح  المتولى  عبدالفتاح  دياب  مدير   المقيد برقم قيد    134557   وتم ايداعه بتاريخ    

22-04-2019 برقم ايداع   18620 تم التأشير فى تاريخ 22-04-2019  بــ :  تعديل صلحيات مدير الشركة 

لتصبح : يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفرد في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وللمدير 

الحق فى التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح 

حسابات  والفراج عن راس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركة   وضمن اغراضها   وكذلك  له حق التوقيع علي عقود 

الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة  ولصالحها وله حق 

التوقيع علي عقود التأسيس والتعديل والفسخ والتخارج للشركات امام الشهر العقاري والهيئة العامة للستثمار 

والغرفة التجارية والسجل التجاري وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم وله وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق 

توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر

2214 - محمد مصطفى محمد بكر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    134698   وتم ايداعه بتاريخ    

28-04-2019 برقم ايداع   19162 تم التأشير فى تاريخ 28-04-2019  بــ :  

2215 - محمد السعيد محمد غانم  مدير   المقيد برقم قيد    134698   وتم ايداعه بتاريخ    28-04-2019 برقم 

ايداع   19162 تم التأشير فى تاريخ 28-04-2019  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 ولئحته التنفيذية للجمعية العامة - وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام والقطاع الخاص و قطاع 

العمال بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع و فتح حسابات وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن راس المال في حدود مئتان وخمسون 

ألفا  جنيه اما ما يزيد عن مئتان وخمسون ألفا  جنيه يكون المديرين مجتمعين فقط - وللمديرين مجتمعين بدون حد 

بالنسبه لحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع 

والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد 

مرتباتهم و واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافه السندات الذنيه والتجاريه وإبرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او 

بالجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر
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2216 - هانى ميلد الياس غبر  مدير   المقيد برقم قيد    134876   وتم ايداعه بتاريخ    2019-05-05 

برقم ايداع   19715 تم التأشير فى تاريخ 05-05-2019  بــ :  

2217 - ايهاب ميلد الياس غبر  مدير   المقيد برقم قيد    134876   وتم ايداعه بتاريخ    2019-05-05 

برقم ايداع   19715 تم التأشير فى تاريخ 05-05-2019  بــ :  أستقاله

2218 - مازن محمود عبده محمود السكرى  مدير   المقيد برقم قيد    134876   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-2019 برقم ايداع   19715 تم التأشير فى تاريخ 05-05-2019  بــ :  

2219 - محمد عبد الوهاب الجداوى نصر  مدير   المقيد برقم قيد    134876   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-2019 برقم ايداع   19715 تم التأشير فى تاريخ 05-05-2019  بــ :  

2220 - نها ميلد الياس غبر  مدير   المقيد برقم قيد    134876   وتم ايداعه بتاريخ    05-05-2019 برقم 

ايداع   19715 تم التأشير فى تاريخ 05-05-2019  بــ :  أستقاله

2221 - احمد سيد

عبدالرحيم سيد عفيفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    134886   وتم ايداعه بتاريخ    2019-05-05 

برقم ايداع   19781 تم التأشير فى تاريخ 05-05-2019  بــ :  

2222 - فريدة محمد فريد فؤاد خميس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    134886   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-2019 برقم ايداع   19781 تم التأشير فى تاريخ 05-05-2019  بــ :  - غير تنفيذى غير متفرغ

2224 - محمود سعد محمود محمد  مدير   المقيد برقم قيد    135522   وتم ايداعه بتاريخ    2019-05-23 

برقم ايداع   22183 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2019  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة - 

يمثل السيد / محمود سعد محمود محمد مدير الشركة في علقته مع الغير وله الحق 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.   وللمديرالسيد / محمود سعد محمود محمد منفردا  الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها 

امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك السيد / 

محمود سعد محمود محمد له حق منفردا  التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في 

كل او بعض ما ذكر
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2225 - حسام صلح الدين فهمى محمد حسن  مدير   المقيد برقم قيد    85426   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2015 برقم ايداع   22858 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2019  بــ :  ويباشر المديران وظائفه لمدة 

غير محددة يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولـهما منفردان في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  

وللمدير السيد / حسام صلح الدين فهمي محمد حسن  ) 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 الحسابات والتوقيع على الشيكات وحق الفراج عن 

راس المال  وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها  وكذلك له 

حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات وكل ذلك 

باسم الشركة ولمصلحتها والتنازل عن الرخص المملوكه للشركه للشركات الشقيقه وله الحق فى  فى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

معاملت الشركة بالنقد او بالجل وفى التوقيع على عقود القتراض وعقود الكفاله  وتقديم الضمانات والتسهيلت 

الئتمانية من البنوك  وللساده / شريف محمد رياض أحمد جاد والسيد / أحمد واصف فهيم عبد ا الحق فى السحب 

من البنوك والتوقيع على الشيكات مجتمعين  من غير المديرين  وللسيد / محمد صبحي عبد الحميد مدير الشركة 

الحق في التعامل مع الضرائب والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية والترخيص والحياء )منفردا( وحق التوقيع 

علي الشيكات وخطابات الضمان من البنوك

2226 - هاى تشينج ديسموند فو HAY CHING DESMOND  FU  مدير   المقيد برقم قيد    135918   

وتم ايداعه بتاريخ    03-06-2019 برقم ايداع   23599 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2019  بــ :  ويباشر 

المديرون وظائفه لمدة غير محددة - يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا  في هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة وله منفردا  الحق في التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية والغير 

حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

من سحب وإيداع  وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس المال والتوقيع على الشيكات وله الحق فى القتراض 

والرهن وإستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل الغير في كل أو 

بعض ما ذكر

2227 - احمد محمد رشاد عبد المقصود عبد

الحميد  مدير   المقيد برقم قيد    136065   وتم ايداعه بتاريخ    10-06-2019 برقم ايداع   23965 تم 

التأشير فى تاريخ 10-06-2019  بــ :  استقالة

2262 - احمداحمد صادق السويدي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    116978   وتم ايداعه بتاريخ    

12-02-2018 برقم ايداع   6958 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2019  بــ :  ممثل عن شركة السويدى 

اليكتريك ش.م.م
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2228 - ايهاب عصمت ابراهيم محمود  مدير   المقيد برقم قيد    136065   وتم ايداعه بتاريخ    

10-06-2019 برقم ايداع   23965 تم التأشير فى تاريخ 10-06-2019  بــ :  يمثل المديران الشركة فى 

علقتها مع الغير مجتمعين او منفردين 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 - وللمديران مجتمعين او منفردين الحق 

فى التعامل بأسم الشركة و ضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية و القطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من ايداع و فتح الحسابات 

وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر - ولهما مجتمعين فقط الحق في التوقيع علي 

الشيكات والسحب من البنوك فيما يتعدي مبلغ 000 100 جم ) فقط مائة الف جنيها  مصريا  ل غير ( والتوقيع علي 

عقود القرض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها . وللسيد / أحمد عمر مصطفي الشهابي أو السيد/ إيهاب 

عصمت إبراهيم مسعود ) مجتمعين أو منفردين ( الحق في التوقيع علي الشيكات والسحب من البنوك فيما ل يتعدي 

مبلغ 000 100 جم ) فقط مائة الف جنيها  مصريا  ل غير (.

2229 - أحمد عمر مصطفي الشهابي  مدير   المقيد برقم قيد    136065   وتم ايداعه بتاريخ    2019-06-10 

برقم ايداع   23965 تم التأشير فى تاريخ 10-06-2019  بــ :  

2230 - مريم مكرم كرومر جرجس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    136081   وتم ايداعه بتاريخ    

11-06-2019 برقم ايداع   24136 تم التأشير فى تاريخ 11-06-2019  بــ :  

2231 - حليم وليم

 صليب عبدالنور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    136103   وتم ايداعه بتاريخ    11-06-2019 برقم 

ايداع   24232 تم التأشير فى تاريخ 11-06-2019  بــ :  ممثل لشركة / اتش دى اند كى تى هولدنج ش.م.م

2232 - حسن عبد ا محمد عبد العزيز  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    136103   وتم ايداعه بتاريخ    

11-06-2019 برقم ايداع   24232 تم التأشير فى تاريخ 11-06-2019  بــ :  المنتدب . ممثل  لشركه / 

HEXIA EQUITIES CAPITAL S.A.E هيكسيا ايكوتيز كابيتال ش.م.م

2233 - عمرو عبدالصبور قابيل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    136103   وتم ايداعه بتاريخ    

11-06-2019 برقم ايداع   24232 تم التأشير فى تاريخ 11-06-2019  بــ :  ممثل لشركه / ترافكو جروب 

انترناشيونال القابضه ش.م.م بدل من السيد / محمود سيد عبد اللطيف

2234 - نبيل عبد العزيز عبد السميع يحيى رشدان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    136103   وتم 

ايداعه بتاريخ    11-06-2019 برقم ايداع   24232 تم التأشير فى تاريخ 11-06-2019  بــ :  ممثل  لشركه / 

HEXIA EQUITIES CAPITAL S.A.E هيكسيا ايكوتيز كابيتال ش.م.م

2235 - طارق سيد محمد احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    110168   وتم ايداعه بتاريخ    2017-10-01 

برقم ايداع   35945 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2019  بــ :  

2236 - محمد فتحى عبدالمحسن حسن  مدير   المقيد برقم قيد    136270   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2019 برقم ايداع   24935 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2019  بــ :  استقالة

2237 - فهد محمد مرسى محمد  مدير   المقيد برقم قيد    136270   وتم ايداعه بتاريخ    17-06-2019 برقم 

ايداع   24935 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2019  بــ :  

2238 - عمرو عادل ابراهيم اسماعيل  مدير   المقيد برقم قيد    136270   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2019 برقم ايداع   24935 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2019  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير 

محددة

2239 - محمد سامى محمد ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    136270   وتم ايداعه بتاريخ    2019-06-17 

برقم ايداع   24935 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2019  بــ :  استقالة
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2240 - هيثم حسن محمد حسن محمود  مصفى   المقيد برقم قيد    136608   وتم ايداعه بتاريخ    

24-06-2019 برقم ايداع   26255 تم التأشير فى تاريخ 24-06-2019  بــ :  على ان يقوم المصفي بجميع 

اعمال تصفية الشركة وعلى وجه الخصوص:  1- وفاء ما على الشركة من ديون والتزامات  2- بيع مال الشركة 

ا بالمزاد العلني أو بأي طريقة اخرى يراها  3- تمثيل الشركة أمام القضاء وقبول الصلح والتحكيم منقول  أو عقار 

2241 - محمد سالم حافظ حافظ سالم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    136703   وتم ايداعه بتاريخ    

25-06-2019 برقم ايداع   26579 تم التأشير فى تاريخ 25-06-2019  بــ :  

2242 - تساى مينغ فو CAI MINGFU  مدير   المقيد برقم قيد    136703   وتم ايداعه بتاريخ    

25-06-2019 برقم ايداع   26579 تم التأشير فى تاريخ 25-06-2019  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة - يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم منفردين او مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات 

لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية 

 CAI MINGFU والسيد / تساى مينغ فو PANG SHENSHUI  العامة . وللمديرين السيد / بانج شينشاو

ولهم منفردين او مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك لهم الحق فى التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع 

على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها  ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركه وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

2243 - دزاو دزونج بين ZHAO ZHONGBIN  مدير   المقيد برقم قيد    136703   وتم ايداعه بتاريخ    

25-06-2019 برقم ايداع   26579 تم التأشير فى تاريخ 25-06-2019  بــ :  استقالة

2244 - بانج شينشاو 

 PANG SHENSHUI  مدير   المقيد برقم قيد    136703   وتم ايداعه بتاريخ    25-06-2019 برقم 

ايداع   26579 تم التأشير فى تاريخ 25-06-2019  بــ :  

2245 - احمد على حمدى اللمعى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    136858   وتم ايداعه بتاريخ    

01-07-2019 برقم ايداع   27116 تم التأشير فى تاريخ 01-07-2019  بــ :  

2246 - محمد محمد ماجد اباظه مصطفى كامل سليمان  مدير   المقيد برقم قيد    136909   وتم ايداعه بتاريخ    

02-07-2019 برقم ايداع   27267 تم التأشير فى تاريخ 02-07-2019  بــ :  استقالة

2247 - محمد مسعد هاشم شريف  مدير   المقيد برقم قيد    136909   وتم ايداعه بتاريخ    2019-07-02 

برقم ايداع   27267 تم التأشير فى تاريخ 02-07-2019  بــ :  ويباشر المدير وظائفة لمدة غير محددة - يمثل 

السيد/محمد مسعد هاشم شريف للشركة فى علقتها مع الغير و له فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و 

التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة و للمدير 

الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و 

قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و 

فتح حسابات و غلقها و كافة صور التعامل مع  جميع البنوك و المصارف و التوقيع علي الشيكات و الفراج عن 

راس المال و حق القتراض و الرهن  كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و كذلك له حق  التوقيع على عقود الشراء 

و االبيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و له الحق فى تعيين و عزل مستخدمى ووكلء الشركة و 

تحديد مرتباتهم و اجورهم و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و له حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع 

و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود والمشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل و له حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.
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2248 - تامر على جوده محمد الشاعر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9890   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-1999 برقم ايداع   9 تم التأشير فى تاريخ 03-07-2019  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة الحالى لثلث 

سنوات

2249 - محمود حسن سعد حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    134199   وتم ايداعه بتاريخ    2019-04-14 

برقم ايداع   17119 تم التأشير فى تاريخ 03-07-2019  بــ :  

2250 - رشا بدر الدين محمد عبد المنعم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    136997   وتم ايداعه بتاريخ    

03-07-2019 برقم ايداع   27661 تم التأشير فى تاريخ 03-07-2019  بــ :  

2251 - صلح عتريس عبدا طنطاوى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    136997   وتم ايداعه بتاريخ    

03-07-2019 برقم ايداع   27661 تم التأشير فى تاريخ 03-07-2019  بــ :  يملك حق التوقيع على معاملت 

الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة , ولمجلس الدارة 

الحق فى ان يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين 

- ولرئيس مجلس الدارة / صلح عتريس عبد ا طنطاوي  منفردا الحق فى التعامل بأسم 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 واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن أغراضها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركات وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل  ولهم حق توكيل الغير فى بعض او كل ماذكر - إما فيما يتعلق بالرهن والبيع لصول وممتلكات الشركة 

من عقارات وسيارات وأى أصول أخرى فيكون حق التوقيع لرئيس مجلس الدارة / صلح عتريس عبد ا 

طنطاوي منفردا فقط وتعيين السيد / محمد رفاعي أحمد رفاعي  مديرا  مسئول  من الناحية السياحية فقط

2252 - نادين  ناصر  مصطفي  توفيق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    136997   وتم ايداعه بتاريخ    

03-07-2019 برقم ايداع   27661 تم التأشير فى تاريخ 03-07-2019  بــ :  

2253 - ماجده صالح احمد صالح  مدير   المقيد برقم قيد    137255   وتم ايداعه بتاريخ    2019-07-10 

برقم ايداع   28692 تم التأشير فى تاريخ 10-07-2019  بــ :  يمثل المديرة الشركة فى علقتها مع الغير ولها 

منفردا  فى هذا الصدد اوسع السلطات لدرة الشركة والتعامل باسمها فيماعدا ما احتفظ بة صراحة عقد الشركة 

اوالقانون او لئحتة التنفذية للجمعية العامة - وللمديرة منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام والقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وغلقها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن  وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها وكذلك لها حق التوقيع على عقود الشراء و البيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولها الحق 

فى تعين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولها حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولها حق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.

2254 - جورج صلح حليم  مدير   المقيد برقم قيد    69586   وتم ايداعه بتاريخ    12-11-2013 برقم ايداع   

23972 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2019  بــ :  مسئول عن الستيراد والتصدير والتخليص الجمركى للشركة 

ليكون مسئول عن كافة مستندات التخليص التى سوف تقدم للجمارك والهيئة العامه للرقابة على الصادرات 

والواردات لشركة مشروعى للتجارة

2255 - لى لوان تشن  CHEN LI LUAN  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    137721   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-07-2019 برقم ايداع   30641 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2019  بــ :  ممثل عن شركه 

HONG KONG KONKALIMITED هونج كونج كونكا المحدودة
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2263 - مجدى محمد مصطفي صالح  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    116978   وتم ايداعه بتاريخ    

12-02-2018 برقم ايداع   6958 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2019  بــ :  ممثل عن شركة السويدى 

اليكتريك ش.م.م - إعادة تشكيل مجلس الدارة وتجديده لمدة جديدة :  تعديل صلحيات التوقيع عن الشركة على 

النحو التالي :   1 - تفويض الدكتور/ مجدي محمد مصطفي صالح - رئيس مجلس الدارة  مجتمعا  مع الستاذ / 

شريف عبد السلم حسن شعلن العضو المنتدب في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها امام الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والرسمية والقطاع الخاص والعام والستثماري داخل جمهورية مصر العربية وخارجها والتوقيع على 

عقود اليجار وفي التوقيع علي عقود بيع وشراء السيارات والتوقيع على عقود تأسيس الشركات وتعديلها وفي 

التوقيع على كافة الوراق والمستندات, ولهم الحق )مجتمعين( في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر او بموجب 

تفويض كتابي موقع منهم مع أيا  من السيد/ احمد زيدان حسنين أحمد أو السيد / هاني عثمان حسن . ويمثل الشركة 

أمام القضاء وفي الصلح والقرار والبراء والنكار وحلف اليمين والتحكيم رئيس مجلس الدارة فقط  2 - تفويض 

الدكتور/ مجدي محمد مصطفي صالح - رئيس مجلس الدارة أو الستاذ/ شريف عبد السلم حسن شعلن العضو 

المنتدب مجتمعا  مع السيد مدير ادارة الموارد البشرية للشركة وذلك في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها على 

عقود العمل وامام مكاتب العمل والهيئة القومية للتأمينات الجتماعية ولهم الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما 

ذكر او بموجب بتفويض كتابي موقع منهم مع أيا  من السيد/ احمد زيدان حسنين أحمد او السيد/ هاني عثمان حسن.  

3 - الدكتور/ مجدي محمد مصطفي صالح - رئيس مجلس الدارة أو الستاذ/  شريف عبد السلم حسن شعلن 

العضو المنتدب مجتمعا  مع السيد/ أحمد حلمي حسن علي الضويني المدير المالي للشركة في تمثيل الشركة 

والتوقيع نيابة عنها على عقود المشروعات وعقود التوريد عقود التركيب وكافة أنواع العقود المتعلقة بنشاط 

الشركة وذلك مع مراعاة سياسة التوقيع الداخلية لمراجعة العقود من الشئون القانونية للشركة ولهم الحق في توكيل 

الغير في كل او بعض ما ذكر او بموجب بتفويض كتابي موقع منهم مع أيا  من السيد/ احمد زيدان حسنين  أحمد او 

السيد/  هاني عثمان حسن .4 - تفويض المهندس/ أحمد أحمد صادق السويدي منفردا  وذلك في تمثيل الشركة 

والتوقيع نيابة عنها امام جميع البنوك وكذلك له حق القتراض والحصول على تسهيلت ائتمانية من البنوك 

والتوقيع على التحويلت والشيكات والعتمادات المستندية وخطابات الضمان وفتح حسابات باسم الشركة وقفلها 

وكل ذلك امام جميع البنوك داخل جمهورية مصر العربية وخارجها لجميع العملت وفي بيع وتأجير, ورهن 

اصول الشركة وشراء الصول وفي التوقيع على كافة الوراق والمستندات والعقود الخاصة بكل ما ذكر والتوقيع 

على عقود الكفالة والضمانة للشركات الشقيقة والتابعة وله الحق في ممارسة كافة  الصلحيات المذكورة للسادة 

المفوضين في السجل التجاري وله الحق منفردا  في تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر .

2264 - شريف محمد محمد الزيني  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    116978   وتم ايداعه بتاريخ    

12-02-2018 برقم ايداع   6958 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2019  بــ :  - ممثل عن شركة السويدى 

اليكتريك  ش.م.م

2265 - شريف عبدالسلم حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    116978   وتم ايداعه بتاريخ    

12-02-2018 برقم ايداع   6958 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2019  بــ :  المنتدب - ممثل عن شركة 

السويدى اليكتريك ش.م.م

2266 - محمد عبد الرؤوف محمد سيد عبد الرؤوف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    137815   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2019 برقم ايداع   31014 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2019  بــ :  

2267 - محمد عبد الرؤوف محمد سيد عبد الرؤوف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    137815   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2019 برقم ايداع   31014 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2019  بــ :  

2268 - عبدالمنعم محمد السيد حسين موسى  مدير   المقيد برقم قيد    137866   وتم ايداعه بتاريخ    

28-07-2019 برقم ايداع   31254 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2019  بــ :  

2287 - محمد سعيد السيد حسن مصطفى  مدير   المقيد برقم قيد    139556   وتم ايداعه بتاريخ    

12-09-2019 برقم ايداع   38017 تم التأشير فى تاريخ 12-09-2019  بــ :  

2288 - احمد حسن ابراهيم محمد الزعفرانى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    139804   وتم ايداعه بتاريخ    

18-09-2019 برقم ايداع   38884 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2019  بــ :  

Page 1276 of 1644 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

2334 - احمد كمال احمد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    142367   وتم ايداعه بتاريخ    14-11-2019 برقم 

ايداع   48222 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2019  بــ :  

2335 - محمد ابراهيم موسى مرسى  مدير   المقيد برقم قيد    142367   وتم ايداعه بتاريخ    2019-11-14 

برقم ايداع   48222 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2019  بــ :  استقالة

2343 - وفاء سيد لطيف مبارك  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    142994   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2019 برقم ايداع   50465 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2019  بــ :  تفويض السيد/ شريف محسن 

شكري - رقم قومى 27612012103538 - في تمثيل الشركة أمام مكاتب العمل والتأمينات الجتماعية مع 

الحفاظ على سلطات وصلحيات التوقيع نيابة عن الشركة الوارده بالسجل التجاري كما هي دون تعديل.

2344 - ياسوهيكو شيرا ساوا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    143132   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-2019 برقم ايداع   51004 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2019  بــ :  

2345 - محمد فائق محمد البنا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    143132   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-2019 برقم ايداع   51004 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2019  بــ :  

2346 - اديتيا ثا كور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    143132   وتم ايداعه بتاريخ    2019-12-01 

برقم ايداع   51004 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2019  بــ :  

2347 - عقيل بوهرا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    143132   وتم ايداعه بتاريخ    2019-12-01 

برقم ايداع   51004 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2019  بــ :  

2348 - محمد شيكير انس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    143132   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-2019 برقم ايداع   51004 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2019  بــ :  

2349 - سمير احمد مصطفى السيد الشربينى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    143140   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-2019 برقم ايداع   51012 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2019  بــ :  

2350 - طارق عبد العظيم سليمان  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    288654   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-04-1995 برقم ايداع   5794 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2019  بــ :  تجديد مده مجلس 

الدارة

2269 - ياسر بن موسى بن محمد الخروبي  مدير   المقيد برقم قيد    137866   وتم ايداعه بتاريخ    

28-07-2019 برقم ايداع   31254 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2019  بــ :  - و يباشر المديرون وظائفهم 

لمدة غير محددة. ويمثل المدير الشركة فى علقتها  مع الغير و لهما مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحتة التنفيذية 

للجمعية العامة.   وللمدير الستاذ/ عبدالمنعم محمد السيد حسين موسى – والستاذ / ياسر بن موسى بن محمد 

الخروبى  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 

والمصاريف 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 له الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والرضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولة 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 

التوقيع على عقود تاسيس الشركات وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل بعض ما ذكر.

2270 - جمال عبد النور السيد محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    138160   وتم ايداعه بتاريخ    

04-08-2019 برقم ايداع   32447 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2019  بــ :  

2271 - الزهراء محمود فخرى محمد على

 مصر رقيق  مدير   المقيد برقم قيد    201221   وتم ايداعه بتاريخ    05-08-2019 برقم ايداع   4219 تم 

التأشير فى تاريخ 05-08-2019  بــ :  استقالة
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2272 - خالد محمد نصير  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    91213   وتم ايداعه بتاريخ    

29-02-2016 برقم ايداع   6775 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2019  بــ :  - يكون للرئيس التنفيذي للشركة 

حق تمثيل الشركة امام إدارات المرور وأمام مصلحة الجمارك والدارات والقطاعات التابعة لها لنهاء كافة 

-الموافقة علي  الجراءات الجمركية دون حصر وكذلك اصدار توكيلت للشركات المتعاملة مع الجمارك.

تحديد اسم مدير عام الموارد البشرية  وهو السيد / حازم محمد يحيي حسن موسي - مع احتفاظه بالصلحيات 

- الموافقة علي تعديل المسمى الوظيفي لمدير عام قطاع السيارات الي مدير قطاع  المؤشر بها في السجل التجاري. 

السيارات وتعيين السيد / أحمد  محمود سيد أحمد إبراهيم بدل  من السيد / خالد السيد محمد نصار. - الموافقة علي 

بقاء كافة الصلحيات البنكية السابقة والمؤشر بها في صحيفة القيد الخاصة بالشركة بالسجل التجاري كما هي دون 

ادنى تعديل.

2273 - ناجح عبدا معتمد محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    138406   وتم ايداعه بتاريخ    

08-08-2019 برقم ايداع   33450 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2019  بــ :  يكون حق الداره والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن منفردا وله الحق في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها 

امام جميع الجهات الحكوميه و غير الحكوميه و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافه اشكالهم 

وتمثيل الشركة امام القضاء و كذالك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع وفتح و غلق 

الحسابات و الفراج عن راس المال و القتراض  الرهن و التوقيع على الشيكات  و استصدار وشهادات و 

خطابات الضمان  وبيع اصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضى و السيارات و المنقولت وكل ذلك باسم 

الشركة و ضمن اغراضها و له الحق فى تعيين و عزل مستخدمى و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجرهم وله 

حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع و تسديد كافه السندات الذنيه و التجاريه و ابرام كافه العقود و 

المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل  وله حق التوقيع علي عقود القتراض 

والرهن للنفس و الغير وعمل توكيل لصالح البنوك عن نفسه وبصفته وكذلك  حق توكيل او تفويض الغير فى كل 

او بعض ما ذكر .

2274 - اسلم محمد اسلم عطيه  مدير   المقيد برقم قيد    138675   وتم ايداعه بتاريخ    2019-08-22 

برقم ايداع   34518 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2019  بــ :  استقالة

2567 - كريم اهاب خالد عياده  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    153376   وتم ايداعه بتاريخ    

07-09-2020 برقم ايداع   29622 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2020  بــ :  

2568 - علء محمد العفيفى عبدالعظيم العفيفي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    153376   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-09-2020 برقم ايداع   29622 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2020  بــ :  

2569 - هانى عمر سليمان حسنين  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    153376   وتم ايداعه بتاريخ    

07-09-2020 برقم ايداع   29622 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2020  بــ :  ) استقالة (

2570 - محمد مروان محمد على صالح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    153376   وتم ايداعه بتاريخ    

07-09-2020 برقم ايداع   29622 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2020  بــ :  ) استقالة (

2571 - وليد محمود عبدالمنعم حسونه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    153376   وتم ايداعه بتاريخ    

07-09-2020 برقم ايداع   29622 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2020  بــ :  
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2275 - احمد لطفى عبدالحميد سالم الدهشان  مدير   المقيد برقم قيد    138675   وتم ايداعه بتاريخ    

22-08-2019 برقم ايداع   34518 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2019  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة 

غيرمحددة - يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير و له منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و 

التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون او لئحتة التنفيذية للجمعية العامة - 

وللمديرالسيد / احمد لطفي عبدالحميد سالم الدهشان منفردا الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن اغرضها امام 

جميع الجهات الحكومية وغيرالحكومية والقطاع العام وقطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان وحق الفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها وكذلك لهما الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات و المنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم و اجورهم ولهما حق قبض و دفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر

2276 - محمد شريف عبد الحميد السمنودي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    139125   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-09-2019 برقم ايداع   36208 تم التأشير فى تاريخ 02-09-2019  بــ :  ممثل لشركة 

اوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية ORASCOM PYRAMIDS ENTERTAINMENT ش .م.م 

- بدل من الستاذ / وائل عادل فوزى
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2277 - عمرو عادل اسماعيل جزارين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    139125   وتم ايداعه بتاريخ    

02-09-2019 برقم ايداع   36208 تم التأشير فى تاريخ 02-09-2019  بــ :  التنفيذى - ممثل لشركة أو 

كابيتال للخدمات والمقاولت ش.م.م - إلغاء كافة الصلحيات والسلطات السابقة الخاصة بتمثيل الشركة والتوقيع 

نيابة عنها         قرر مجلس الدارة بالجماع تعديل حق التوقيع وتمثيل الشركة طبقا للتي: تمثيل الشركة : يكون 

تمثيل الشركة لكل من السيد / رئيس مجلس الدارة والسيد/ العضو المنتدب أمام جميع الجهات الرسمية والحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وتمثيل الشركة أمام القضاء والغير 

والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والغرف التجارية والسجل التجاري ومصلحة 

الضرائب والرقابة العامة على الصادرات والواردات والشهر العقاري والتوثيق والجمارك وشركات الشحن وكافة 

الموانئ والمنافذ الجمركية وتسليم واستلم الطرود والتأمينات الجتماعية ومكاتب العمل ومصلحة الحوال المدنية 

والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي ووزارة القوى العاملة ووزارة قطاع العمال العام 

ومكاتب تراخيص العمل ووزارة الثار والمجلس العلى للثار ووزارة الثقافة وشركة مصر للمقاصة والحفظ 

المركزي ووزارة التموين وادارة العلمات التجارية والنماذج الصناعية وبراءات الختراع وكافة الجهات الخاصة 

بتسجيل العلمات التجارية والتعامل مع كافة الحياء الشعبية والدارات المحلية وجميع المرافق بكافة المحافظات 

واستخراج واستلم كافة التراخيص المرتبطة بنشاط الشركة ومنها على سبيل المثال تصاريح الكهرباء, المياه, 

الخطوط, النترنت, والدفاع المدني, وتصاريح النشاءات, وتصاريح المنشآت السياحية والمطاعم وتعديلها 

والتنازل عنها والتعاقد على كافة المرافق وتعديل التعاقدات والتنازل عنها, والتوقيع على المستندات والوراق 

والقرارات المتعلقة بتمثيل الشركة والتعامل أمام كافة اقلم ونيابات المرور وتجديد وترخيص السيارات 

والمركبات واستخراج واستلم الرخص والبيانات والمخالفات وعلى العموم تمثيل الشركة أمام كافة الجهات 

الحكومية وغير الحكومية, والتوقيع على كافة عقود الشراء لكافة منقولت وسيارات الشركة والمرتبطة بأغراض 

ونشاط الشركة وفي تأسيس جميع أنواع الشركات وتعديلها والتوقيع على كافة عقود التأسيس والتعديل أمام مصلحة 

الشهر  العقاري والتوثيق وله الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.  الصلحيات المالية: يكون 

حق التوقيع عن الشركة في كافة أنواع العقود والتعاقدات وعقود الشراء وغيرها من عقود أمام كافة الجهات 

الرسمية, والحكومية وقطاع العمال والخاص, سواء كانت محلية أو خارجية, والتوقيع مع كافة البنوك الداخلية 

والخارجية وفتح الحسابات لدى كافة البنوك والتوقيع على كافة المستندات والوراق والقرارات المتعلقة بذلك 

والمعاملت المصرفية والشيكات والسحب واليداع وإصدار الشيكات على النحو التالي:   يكون حق التوقيع لي 

ثلثة أعضاء مجلس إدارة الشركة مجتمعين بدون حد أقصى, بما في ذلك عقود القرض والرهن . يكون حق 

التوقيع لي من الستاذ / عمرو عادل إسماعيل جزارين أو الستاذ/ هشام أحمد عاطف محمود جاد ا, مجتمعا مع 

أيا  من الستاذ / محمد شريف عبد الحميد السمنودي, أو الستاذ / عمرو نبيل محمد جاويش, رئيس القطاع المالي, 

بحد أقصى مبلغ قدره 50 مليون جنيه )فقط خمسون مليون جنيه مصري ل غير( أو ما يعادله بأي عملة أخرى 

وفتح الحسابات لدى البنوك والتعامل عليها سحبا وإيداعا والتوقيع على كافة المستندات والوراق والقرارات 

المتعلقة بذلك . يكون حق التوقيع للستاذ / عمرو نبيل محمد جاويش مجتمعا مع أي من الستاذ / محمود أحمد 

عبدالعزيز احمد الجندي أو المهندس/ تامر أحمد رشدي حافظ خليل بحد أقصى مبلغ قدره 5 مليون )فقط خمسة 

مليون جنيه مصري ل غير( أو ما يعادله بأي عملة أخرى .

2278 - هشام احمد عاطف محمود جادا  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    139125   وتم ايداعه بتاريخ    

02-09-2019 برقم ايداع   36208 تم التأشير فى تاريخ 02-09-2019  بــ :  ممثل لشركة اوراسكوم 

بيراميدز للمشروعات الترفيهية ORASCOM PYRAMIDS ENTERTAINMENT ش .م.م

2279 - مديحة يعقوب حنا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    107712   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-2017 برقم ايداع   25683 تم التأشير فى تاريخ 04-09-2019  بــ :  

2280 - ياسمين مراد محمد عبدالموجود الخولى  مدير   المقيد برقم قيد    139192   وتم ايداعه بتاريخ    

04-09-2019 برقم ايداع   36470 تم التأشير فى تاريخ 04-09-2019  بــ :  
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2281 - نادر طه سلمان  مدير   المقيد برقم قيد    139192   وتم ايداعه بتاريخ    04-09-2019 برقم ايداع   

36470 تم التأشير فى تاريخ 04-09-2019  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير و ولهما منفردين 

او مجتمعين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد 

الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة و للمديران منفردان او مجتمعان حق التعامل باسم الشركة و 

ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة اشكالهم و للستاذة / ياسمين مراد محمد عبد الموجود ـ منفردة فقط  الحق في التعامل مع جميع البنوك و 

المصارف من سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات 

الضمان و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف و حق الفراج عن راس المال و كل ذلك باسم الشركة و 

ضمن اغراضها و كذلك لها الحق في التوقيع علي عقود الشراء و القتراض و الرهن و البيع لصول الشركة و 

ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات و المنقولت باسم الشركة و لصالحها و لها الحق في تعيين و عزل 

مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و لها حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و 

تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل و لها حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر .

2282 - نبيل احمد نبيل محمد  مدير   المقيد برقم قيد    139218   وتم ايداعه بتاريخ    04-09-2019 برقم 

ايداع   36612 تم التأشير فى تاريخ 04-09-2019  بــ :  يمثل المديرون الثلث/ نبيل أحمد نبيل محمد , ياسر 

مصطفى YASER MOUSTAFA , عبد المحسن عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم منفردين الشركة في 

علقتها مع الغير ولهم منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحه عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة,  ولهم منفردين الحق في التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وإيداع بدون حد اقصى  والتوقيع على الشيكات واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان بدون حد أقصى  وكافة صور التعامل مع البنوك و المصارف والفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها , والحق في قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية ودفع مرتبات وأجور الموظفين ولهم الحق منفردين في إبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل, ولهم الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع 

لصول الشركة الثابتة والمنقولة والغير منقولة والغير ملموسة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت باسم الشركة و لصالحها, ولهم الحق في التنازل وشطب وتسوية كل اللتزامات التي على الشركة, 

وفتح وغلق الحسابات البنكية وبالضافة إلى سلطة تغيير سلطات التوقيع امام البنوك أو تغيير المفوضون في 

التوقيع الرسمي والتعامل على كافة الحسابات البنكية للشركة ولهم منفردين حق التعامل بإسم الشركة وضمن 

أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم 

والحق في توكيل أو إلغاء اى توكيل عن الشركة, ويحق للشخاص المذكورون عاليه في توكيل أو تفويض الغير 

في كل أو بعض ما ذكر أو في إلغاء أي توكيل أو تفويض.

2283 - شريف أحمد عبد الغفار حمودة  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    131770   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2019 برقم ايداع   8362 تم التأشير فى تاريخ 11-09-2019  بــ :  

2284 - ياسر محمد السعيد محمود عسكر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    131770   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2019 برقم ايداع   8362 تم التأشير فى تاريخ 11-09-2019  بــ :  

2285 - حسن ياسر احمد سعيد حسن 

ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    131770   وتم ايداعه بتاريخ    21-02-2019 برقم ايداع   

8362 تم التأشير فى تاريخ 11-09-2019  بــ :  
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2286 - محمد بن صالح بن ناصر بن سمحان  مدير   المقيد برقم قيد    139556   وتم ايداعه بتاريخ    

12-09-2019 برقم ايداع   38017 تم التأشير فى تاريخ 12-09-2019  بــ :  ويباشر المديران وظائفها لمدة 

غير محدده - يمثل المديران الشركة في علقاتها مع الغير والسيد / محمد بن صالح بن ناصر بن سمحان منفردا فى 

هذا الصدد اوسع السلطات للتعامل باسمها واجراء كافة العقود والمعاملت الداخله ضمن غرض الشركة وعلى 

الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع كافة 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او الجل وله حق شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت 

والقراض بطريق العتمادات وله الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر وللسيد / محمد سعيد 

السيد حسين مصطفي الحق في ادارة العلقات العامة اما القروض غير المفتوح بها اعتمادات بالبنوك والمشتريات 

والمبادلت وبيع المحلت التجارية والعقارات والرهون وكذلك الشتراك في المؤسسات الخري فل يجوز 

اجراؤها ال بعد موافقة الجمعية باغلبية الشركاء الحائزة لثلثة ارباع راس المال وبناء علي قرار جماعي من 

الشركاء ول يكون التصرف ملزما للشركة ال اذا وقعوا المدير او غيره من العاملين مشفوعا بالصفه التي يتعامل 

بها

2289 - جورج مكرم كامل تكل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    140074   وتم ايداعه بتاريخ    

24-09-2019 برقم ايداع   39859 تم التأشير فى تاريخ 24-09-2019  بــ :  تم حق الداره وذلك على النحو 

التالي - يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن السيد/ جورج مكرم كامل 

تكل , وله منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات 

وخطابات الضمان والفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل , وله الحق في تأسيس وتعديل وفسخ ومحو وشطب وتصفية الشركات 

بكافة أنواعها والتوقيع على عقودها وشهرها وتسميتها والدخول فيها والتخارج منها وفي اقامة الدعاوى والقضايا 

والتصالح فيها والتنازل عنها وفي الصلح والقرار والنكار والبراء , وله حق القتراض والرهن والبيع للنفس او 

للغير لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والمنقولت والسيارات وكل ما هو ثابت او منقول والتوقيع 

علي عقود الشراء والبيع البتدائية والنهائية وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق توكيل أو تفويض الغير في 

كل أو بعض ما ذكر .

2290 - كامل محمود كامل احمد  مدير   المقيد برقم قيد    140079   وتم ايداعه بتاريخ    24-09-2019 برقم 

ايداع   39864 تم التأشير فى تاريخ 24-09-2019  بــ :  استقالة

2291 - السيد ابراهيم السيد الحبال  مدير   المقيد برقم قيد    140079   وتم ايداعه بتاريخ    2019-09-24 

برقم ايداع   39864 تم التأشير فى تاريخ 24-09-2019  بــ :  استقالة

2292 - منار زكريا كامل البيك  مدير   المقيد برقم قيد    140079   وتم ايداعه بتاريخ    24-09-2019 برقم 

ايداع   39864 تم التأشير فى تاريخ 24-09-2019  بــ :  استقالة
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2293 - اسامه محمد محمد عثمان عابدين  مدير   المقيد برقم قيد    140079   وتم ايداعه بتاريخ    

24-09-2019 برقم ايداع   39864 تم التأشير فى تاريخ 24-09-2019  بــ :  ويباشر  المديرون  وظائفهم 

لمدة غير محددة . يمثل المدير السيد / اسامة محمد محمد عثمان عابدين الشركة فى علقتها مع الغير وله فى هذا 

الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او 

لئحته التنفيذية للجمعية العامه . وله الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام و قطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وتمثيل الشركة أمام القضاء وكذلك 

التعامل مع  جميع  البنوك و المصارف من سحب و ايداع  وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس المال 

والقتراض  والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع أصول الشركة  

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وله الحق في تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه 

بالنقد او بالجل وله حق  توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

2294 - محمد  احمد  محمد  علي  الطباخ  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    140212   وتم ايداعه بتاريخ    

26-09-2019 برقم ايداع   40332 تم التأشير فى تاريخ 26-09-2019  بــ :  

2295 - شيماء جمال احمد ابراهيم شريف  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    140212   

وتم ايداعه بتاريخ    26-09-2019 برقم ايداع   40332 تم التأشير فى تاريخ 26-09-2019  بــ :  

2296 - غاده محمد على الطباخ  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    140212   وتم ايداعه بتاريخ    

26-09-2019 برقم ايداع   40332 تم التأشير فى تاريخ 26-09-2019  بــ :  

2297 - حماده جمال احمد ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    140212   وتم ايداعه بتاريخ    

26-09-2019 برقم ايداع   40332 تم التأشير فى تاريخ 26-09-2019  بــ :  

2298 - شريف أحمد عبد الغفار حمودة  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    140420   وتم ايداعه بتاريخ    

01-10-2019 برقم ايداع   41150 تم التأشير فى تاريخ 01-10-2019  بــ :  

2299 - صافيناز محمود ابراهيم حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    140420   وتم ايداعه بتاريخ    

01-10-2019 برقم ايداع   41150 تم التأشير فى تاريخ 01-10-2019  بــ :  

2300 - بدر محمد احمد عبداللطيف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    140420   وتم ايداعه بتاريخ    

01-10-2019 برقم ايداع   41150 تم التأشير فى تاريخ 01-10-2019  بــ :  

2865 - عمرو عبدالصبور قابيل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8456   وتم ايداعه بتاريخ    

11-10-1997 برقم ايداع   1835 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2021  بــ :  تفويض السيد الستاذ / امجد 

احمد احمد الجندى - رقم قومى 26203151700035 - والستاذ / محمد ابراهيم على منصور - رقم قومى 

27106030103630 - ) مجتمعان ( فى التوقيع على عقود بيع السيارات امام الشهر العقارى
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2301 - باسم بهاء بلل عبد العزيز لقية  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    140482   وتم ايداعه بتاريخ    

02-10-2019 برقم ايداع   41283 تم التأشير فى تاريخ 02-10-2019  بــ :  تفويض كل  من السيد /  فريد 

محمد فريد مامون جليله - عضو مجلس ادارة ,  والسيد / احمد صفوت ابراهيم سيد وهبة القليوبي – عضو مجلس 

ادارة , فيما يخص التوقيع على العقود والتفاقات المختلفة باسم ولحساب الشركة . ولهم منفردين ومجتمعين كافة 

الصلحيات والسلطات لدارة الشركة والتوقيع عنها امام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية في التوقيع على 

العقود والتفاقات المختلفة باسم ولحساب الشركة ولهم منفردين ومجتمعين الحق في التوقيع امام البنوك في كافة 

التعاملت البنكية بما فيها فتح وقفل الحسابات و استصدار الشيكات و القتراض والرهن و السحب و اليداع 

وتوقيع الشيكات و فتح العتمادات و التسهيلت الئتمانية ويجوز لهم تفويض اعضاء مجلس الدارة او الغير في 

كل او بعض هذه الختصاصات ولهم منفردين ومجتمعين التوقيع على عقود الرهن العقاري الخاص بالشركة ولهم 

الحق في تعين عده مديرين او وكلء مفوضين ولهم ان يخولوهم ايضا الحق في التوقيع عن الشركة منفردين او 

مجتمعين على ال يمسوا غرض من اغراضها ولهم ايضا شراء المركبات بكافة انوعها من سيارات او اتوبيسات او 

دراجات نارية او اي انواع اخرى والتوقيع على عقود الشراء نيابة عن الشركة امام كافة الجهات الحكومية و الغير 

حكومية ومصلحة الشهر العقاري ومكاتبه ومأمورياته ولهم الحق في استخراج التراخيص وتجديدها والتعامل مع 

كافة ادارات المرور و وحدات المرور ونيابات المرور وقبض الثمن كما لهم في هذا الشأن الحق في تفويض او 

توكيل الغير في كل او بعض ما سبق .

2302 - محمد عبدالحكيم عبدالمجيد خليفه  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    140729   وتم ايداعه بتاريخ    

09-10-2019 برقم ايداع   42344 تم التأشير فى تاريخ 09-10-2019  بــ :  

2303 - عبد الرحمن حسام الدين احمد عبد اللطيف  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    140729   وتم ايداعه 

بتاريخ    09-10-2019 برقم ايداع   42344 تم التأشير فى تاريخ 09-10-2019  بــ :  

2304 - حسام الدين احمد عبد اللطيف عبد

 الجواد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    140729   وتم ايداعه بتاريخ    09-10-2019 برقم ايداع   

42344 تم التأشير فى تاريخ 09-10-2019  بــ :  

2305 - مجدي صبحي ابراهيم عيسوي  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    140729   وتم ايداعه بتاريخ    

09-10-2019 برقم ايداع   42344 تم التأشير فى تاريخ 09-10-2019  بــ :  

2306 - محمد سيد سالم علي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    130888   وتم ايداعه بتاريخ    2019-02-03 

برقم ايداع   5000 تم التأشير فى تاريخ 16-10-2019  بــ :  

2307 - عمرو موسي عباس زغلول  مدير   المقيد برقم قيد    141302   وتم ايداعه بتاريخ    2019-10-22 

برقم ايداع   44452 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2019  بــ :  تفويضه بصفته مديرا للشركة ببيع اصول 

الشركة والمنقولت وكافة الممتلكات والمعدات الخاصة بالشركة والسيارات والتعامل علي حسابات البنوك من 

سحب وايداع

2308 - حسام الدين محمد فريد السيد احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6083   وتم ايداعه بتاريخ    

24-10-2000 برقم ايداع   5906 تم التأشير فى تاريخ 23-10-2019  بــ :  تجديد تعيين السادة اعضاء 

مجلس الدارة لمدة ثلثة سنوات تبدا من تاريخ 2023/1/29
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2309 - اميرة احمد محمد مبارك  مدير   المقيد برقم قيد    141423   وتم ايداعه بتاريخ    2019-10-23 

برقم ايداع   44863 تم التأشير فى تاريخ 23-10-2019  بــ :  تمثل المديرة  الشركة فى علقتها مع الغير ولها 

منفردة  فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو 

القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .وللسيدة/ اميرة احمد محمد مبارك منفردة   الحق فى التعامل باسم الشركة 

وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس 

المال والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان ,وحق الفراج عن راس المال , وكافة صور 

التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها . وكذلك لها الحق فى التوقيع على عقود 

الشراء و حق القتراض والرهن وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم 

الشركة ولصالحها ولها الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها ولها حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهاحق توكيل أو تفويض الغير 

فى كل أو بعض ما ذكروكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها

2310 - صالح بن عبيدان بن درين النفيعى  مدير   المقيد برقم قيد    141423   وتم ايداعه بتاريخ    

23-10-2019 برقم ايداع   44863 تم التأشير فى تاريخ 23-10-2019  بــ :  استقاله

  HAMID MOHAMMED OSMAN MOHAMMED ALI 2311 - حامد محمد عثمان محمد على

مدير   المقيد برقم قيد    141493   وتم ايداعه بتاريخ    27-10-2019 برقم ايداع   45115 تم التأشير فى 

تاريخ 27-10-2019  بــ :  استقاله

2312 - مبروك مبروك فرحات النجار  مدير   المقيد برقم قيد    141493   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-2019 برقم ايداع   45115 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2019  بــ :  

2313 - ابراهيم عبدالحليم عبدالحفيظ سلم  مدير   المقيد برقم قيد    141493   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-2019 برقم ايداع   45115 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2019  بــ :  يمثل المديرون الشركة في 

علقتها مع الغير ولهم مجتعين 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 

حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك شركة الريف المصري ووزارة الزراعة ووزارة الصناعة ووزارة 

التجارة الداخلية والخارجية ولهم ايضا الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم 

ولهم حق التوقيع علي عقود التأسيس الشركات بكافة وانواعها وكذلك ولهم حق توكيل اوتفويض الغير في كل أو 

بعض ما ذكر .   وللسيد / مبروك مبروك فرحات النجار ) منفردا ( له الحق في 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 وممتلكات الشركة العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت 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.

2314 - تيمور غالب محمود عبد الباقى ابراهيم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    141531   

وتم ايداعه بتاريخ    27-10-2019 برقم ايداع   45275 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2019  بــ :  الغاء كافة 

الصلحيات الموكلة للسيد/ احمد عبدالمنعم احمد عجينة والسيدة/ مريم احمد حسن عسكر سواء مجتمعين او 

منفردين

2315 - وائل بن سمير بن ياسين سبيه  مدير   المقيد برقم قيد    115699   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-2018 برقم ايداع   2516 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2019  بــ :  
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2316 - حسام الدين مصطفى حسن عبد المجيد  مدير   المقيد برقم قيد    115699   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-2018 برقم ايداع   2516 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2019  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة - يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمدير 

منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح 

حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات و الفراج عن راس المال وحق 

القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له منفردا حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية و له منفردا الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك 

له منفردا حق التوقيع علي عقود تاسيس الشركات وله منفردا  حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر.

2317 - احمد الروبي علي الروبي  مدير   المقيد برقم قيد    115699   وتم ايداعه بتاريخ    2018-01-16 

برقم ايداع   2516 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2019  بــ :  استقالة

2318 - سيد ابراهيم على محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    138160   وتم ايداعه بتاريخ    2019-10-31 

برقم ايداع   46310 تم التأشير فى تاريخ 31-10-2019  بــ :  

2319 - طارق مدحت احمد مرشد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    102869   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-03-2017 برقم ايداع   7871 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2019  بــ :  ممثلعن شركة جيمناى 

ايجيبت  للستثمار - تجديد مدة مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات ميلدية اعتبارا من تاريخ التأشير فى السجل 

التجارى .

2320 - محمد على شوقى صبيح

 دقينش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102869   وتم ايداعه بتاريخ    02-03-2017 برقم ايداع   

7871 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2019  بــ :  ممثل عن شركة جيمناى ايجيبت  للستثمار

2321 - وائل عادل فوزى يـوسـف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102869   وتم ايداعه بتاريخ    

02-03-2017 برقم ايداع   7871 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2019  بــ :  - ممثل عن شركة جيمناى 

ايجيبت  للستثمار

2322 - ايهاب نبيل صالح مصطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102869   وتم ايداعه بتاريخ    

02-03-2017 برقم ايداع   7871 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2019  بــ :  ممثلعن شركة جيمناى ايجيبت  

للستثمار
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2323 - سامية عباس حمزه احمد موافى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    142063   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-2019 برقم ايداع   47163 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2019  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة ثلثة 

اعوام جديدة - تحديد اختصاصات مجلس الدارة لتصبح كالتالي :- يملك حق التوقيع عن الشركة رئيس مجلس 

الدارة السيدة ساميه عباس حمزه احمد موافي ونائب رئيس مجلس الدارة السيد/ احمد ايمن نصر متولى السيد 

البرقى )مجتمعين او منفردين( وذلك أمام كافة الجهات الحكومية والغير الحكومية وعلى الخص وزارة السياحة 

والتامينات الجتماعية والشهر العقارى والسجل التجارى والغرفة التجارية ومصلحة الضرائب والضرائب على 

المبيعات والمرور والجمارك والتعامل الدارى من تعيين الموظفين وفصلهم والتعامل مع كافة الهيئات والمصالح 

الحكومية اللزمة لدارة الشركة وكذلك ابرام العقود والتعاقدات مع الشركات الخرى وكذلك لهما ( مجتمعين او 

منفردين ) الحق فى التعامل والتوقيع امام كافة البنوك واليداع وفتح جميع الحسابات واصدار خطابات و شهادات 

الضمان وفك ودائع البنوك والتوقيع على الشيكات والسحب وحق المصادقة على الحسابات المدينة والدائنة 

والفراج عن رأس المال المودع في البنك ولهما حق قيض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السنذات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل وكافة العمال المصرفية امام جميع البنوك داخل جمهورية مصر العربية وخارجها باسم الشركة ولهما حق 

توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

2324 - احمد ايمن نصر متولى السيد البرقى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    142063   وتم 

ايداعه بتاريخ    06-11-2019 برقم ايداع   47163 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2019  بــ :  

2325 - فتحى ابراهيم السيد رزق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    142063   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-2019 برقم ايداع   47163 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2019  بــ :  

2326 - احمد نصر متولى السيد البرقى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    142063   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-2019 برقم ايداع   47163 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2019  بــ :  استقالة

2327 - البرقى نصر متولى السيد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    142063   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-2019 برقم ايداع   47163 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2019  بــ :  استقالة

2328 - ايمن نصر متولى السيد البرقى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    142063   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-2019 برقم ايداع   47163 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2019  بــ :  خروج للوفاه

2329 - محمد رمضان محمد عبدالعزيز  مدير   المقيد برقم قيد    142091   وتم ايداعه بتاريخ    

07-11-2019 برقم ايداع   47300 تم التأشير فى تاريخ 07-11-2019  بــ :  ويباشر المديران وظائفهما لمدة 

غير محددة - يمثل المديران السيد/ محمد رمضان محمد عبدالعزيز والسيد/ احمد الحسينى مصطفى احمد عبدالجواد 

الشركة فى علقتهما مع الغير ولهما  منفردين او مجتمعين  فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل 

باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أوالقانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة ,وللمديران منفردين 

او مجتمعين  الحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن اغرضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات 

وخطابات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق  قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجاريةوابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل 

ولهما حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

2330 - احمد الحسينى مصطفى احمد عبدالجواد  مدير   المقيد برقم قيد    142091   وتم ايداعه بتاريخ    

07-11-2019 برقم ايداع   47300 تم التأشير فى تاريخ 07-11-2019  بــ :  

2331 - محمد عبدالمنعم محمود السيد  مدير   المقيد برقم قيد    142091   وتم ايداعه بتاريخ    2019-11-07 

برقم ايداع   47300 تم التأشير فى تاريخ 07-11-2019  بــ :  استقالة
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2332 - شاهنده محمد منير عفيفى شاهين  مدير   المقيد برقم قيد    142204   وتم ايداعه بتاريخ    

11-11-2019 برقم ايداع   47576 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2019  بــ :  استقالة

2333 - هدى عبد الوهاب محمد ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    142204   وتم ايداعه بتاريخ    

11-11-2019 برقم ايداع   47576 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2019  بــ :  و تباشر المديرة و ظائفها لمده 

غير محدده - تمثل المديرة الشركه فى علقتها مع الغير ولها منفردة في هذا الصدد أوسع السلطات لداره الشركه و 

التعامل بإسمها فيما عدا ما إحتفط به صراحه عقد الشركه أو القانون أو لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه - وللمديرة 

منفردة حق التعامل بإسم الشركه وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع 

والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال 

وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركه وضمن أغراضها وكذلك لها الحق في التوقيع 

علي عقود التاسيس وعقود التعديل وعقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه 

والراضى والسيارات والمنقولت بأسم الشركة ولصالحها ولها الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه 

وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولها حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه 

والتجاريه وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد أو بالجل و لها حق 

توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر

2336 - اسامة سعيد محروس فرج الباجورى  مدير   المقيد برقم قيد    142367   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-2019 برقم ايداع   48222 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2019  بــ :  يمثل المدير السيد / أسامة سعيد 

محروس فرج الشركة في علقته مع الغير وله منفرد في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمه 

فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة   وله منفرد الحق في 

التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات 

والفراج عن رأس المال وحق التوقيع على عقود القتراض والرهن وبيع أصول الشركة وكل ذلك بإسم الشركة 

وضمن أغراضها وذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وسداد كافة السندات الذنية 

والتجارية وإبرام كافة العقود المشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل 

الغير في كل أو بعض ما ذكر. وللسيد/احمد كمال احمد محمد حق الدارة فيما يتعلق بالشئون الصيدلنية للشركة 

فقط .

2337 - بسام طارق انور سيد  مدير   المقيد برقم قيد    142814   وتم ايداعه بتاريخ    25-11-2019 برقم 

ايداع   49870 تم التأشير فى تاريخ 25-11-2019  بــ :  استقالة

2338 - اسلم طارق انور سيد  مدير   المقيد برقم قيد    142814   وتم ايداعه بتاريخ    25-11-2019 برقم 

ايداع   49870 تم التأشير فى تاريخ 25-11-2019  بــ :  يمثل المدير الشركه في علقتها مع الغير وله منفردا 

في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون 

او  لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه وللمدير منفردا الحق في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكوميه والغير حكوميه وقطاع العمال والقطاع الخاص  بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع وجميع البنوك 

والمصارف من  وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج  عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع عتى 

الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات 

والمنقولت وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وله الحق في تعين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وله              حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه  

والتجاريه وابرام كافة العفود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنفد اوبالجل و له حق توكيل 

الغير فى كل او بعض ما ذكر
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2339 - اسلم طارق انور سيد  مدير   المقيد برقم قيد    142845   وتم ايداعه بتاريخ    25-11-2019 برقم 

ايداع   49995 تم التأشير فى تاريخ 25-11-2019  بــ :  يمثل المدير الشركه في علقتها مع الغير وله منفردا 

في ه الصدد اوسع السلطات لدارة الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او  

لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه وللمدير منفردا الحق في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكوميه والغير حكوميه وقطاع العمال والقطاع الخاص  بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع وجميع البنوك 

والمصارف من  وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج  عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع عتى 

الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات 

والمنقولت وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وله الحق في تعين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وله              حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه  

والتجاريه وابرام كافة العفود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنفد اوبالجل و له حق توكيل 

الغير فى كل او بعض ما ذكر

2340 - بسام طارق انور سيد  مدير   المقيد برقم قيد    142845   وتم ايداعه بتاريخ    25-11-2019 برقم 

ايداع   49995 تم التأشير فى تاريخ 25-11-2019  بــ :  استقالة

2341 - هشام  كمال  محمود  ابو الجدايل  مدير   المقيد برقم قيد    142916   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2019 برقم ايداع   50211 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2019  بــ :  لفرع شيراتون اوفر سيز 

كومبانى ليمتد - بدل من السيد/شوكت صديق ابراهيم رفاعي  و منحه الصلحيات والسلطات التالية :تمثيل الفرع 

و التوقيع عنه امام كافة الجهات الحكومية ومنها الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة ووزارة العدل ومكاتب 

الشهر العقارى ووزارة القوة العاملة والهجرة ومكاتب العمل وهيئة التامينات الجتماعى ووزارة الصحة ومصلحة 

الضرائب المصرية ومأمورياتها ووزارة السياحة ومصلحة الجمارك والدارة العامة للجوازات و الهجرة والجنسية 

وتسليم المبالغ و الرسوم الى الهيئات اعله وقبض الباقى منها كما له صلحيات تمثيل الفرع والتوقيع امام البنوك 

وفتح و غلق حسابات بنكية وايداع اموال وسحبها وتحويلها كما له صلحيات التوقيع على خطابات الضمان وله 

صلحيات فى ابرام والتوقيع عقود مع الغير ومنها عقود العمل وعقود المرافق وكافة العقود المتعلقة بادارة الفنادق 

التى يديرها الفرع ومنها فندق شيراتون منتزه وفندق شيراتون ميرامار الجونة وفندق شيراتون خليج سوما وفندق 

شيراتون شرم وفندق شيراتون القاهرة وكازينو شيراتون

2342 - شوكت صديق ابراهيم رفاعى  مدير   المقيد برقم قيد    142916   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2019 برقم ايداع   50211 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2019  بــ :  فرع- استقالة
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2351 - احمد خالد بسيونى احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    68225   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-2013 برقم ايداع   18192 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2019  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن ) أحمد خالد بسيونى أحمد( وله منفردا  حق التعامل باسم 

الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة أشكالهم, وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن أغراضها, وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها,  وكذلك حق التوقيع على عقود القرض والرهن باسم الشركة 

ولمصلحتها , و الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذينية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل.   - وله الحق في التوقيع على عقود تأسيس الشركات وأنظمتها 

والتعديل والفسخ والتداخل فيها والتخارج من الشركات والدمج والنقسام وتغير الشكل القانوني لها وتصفيتها, وله 

الحق في سبيل تنفيذ ذلك التعامل مع جميع الجهات الحكومية وتوقيع وتقديم جميع الطلبات والمستندات والعقود 

اللزمة إلى كافة الهيئات والوزارات والدارات المختصة بما في ذلك التوقيع أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق 

والسجل التجاري والغرفة التجارية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة, وبصفة عامة فأن له الحق في 

التصرف و تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية والغير الحكومية, والتوقيع وتقديم واستلم كافة الوراق و 

وكذلك  المستندات اللزمة, واتخاذ كافة الجراءات اللزمة لنشر وقيد وتسجيل الشركات طبقا لحكام القانون .  -

له حق توكيل وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر عدا الشريك الموصى.

2352 - عزت حسنى رزق البطوط  مدير   المقيد برقم قيد    203620   وتم ايداعه بتاريخ    2019-12-09 

برقم ايداع   917 تم التأشير فى تاريخ 09-12-2019  بــ :  استقاله

2353 - على حمدين محمود على شعيب  مدير   المقيد برقم قيد    203620   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-2019 برقم ايداع   917 تم التأشير فى تاريخ 09-12-2019  بــ :  استقاله

2354 - حسن السيد حسني حسن عبدالعزيز  مدير   المقيد برقم قيد    203620   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-2019 برقم ايداع   917 تم التأشير فى تاريخ 09-12-2019  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقتها 

مع الغير ولهم مجتمعان او منفردان في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما 

أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة. وللمديرين مجتمعان أو منفردان الحق 

في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم ولهما ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق 

اليداع في البنوك والمصارف ولهما مجتمعان وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح 

حسابات والفراج عن راس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود 

الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات والفراج عن راس المال واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان وحق التوقيع على عقود الشراء والبيع والقتراض والرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها

2355 - مينا نبيل حكيم عبدالمسيح  مدير   المقيد برقم قيد    203620   وتم ايداعه بتاريخ    2019-12-09 

برقم ايداع   917 تم التأشير فى تاريخ 09-12-2019  بــ :  

2356 - احمد محمد فرحات  احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    88268   وتم ايداعه بتاريخ    

29-11-2015 برقم ايداع   34122 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2019  بــ :  

2357 - احمد طه الدسوقى حبيشى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    88268   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-11-2015 برقم ايداع   34122 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2019  بــ :  
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2358 - الهادي محمد أحمد عتمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    88268   وتم ايداعه بتاريخ    

29-11-2015 برقم ايداع   34122 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2019  بــ :  

2359 - عمرو جمعه بركات جوده  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    88268   وتم ايداعه بتاريخ    

29-11-2015 برقم ايداع   34122 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2019  بــ :  استقالة

2360 - مجدى عبد الحليم محمد مصطفى العطفى  مدير   المقيد برقم قيد    143888   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-2019 برقم ايداع   53601 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2019  بــ :  الموافقة بالجماع علي تجديد 

الثقة في مجلس الدارة الحالي - الموافقة بالجماع علي تعيين السيد / مجدي عبدالحليم محمد مصطفي العطفي 

مديرا مسئول بالشركه وله الحق فى التعامل والتوقيع منفردا مع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والتعامل وانهاء 

كافه الجراءات بالهيئه العامه للتأمينات الجتماعيه وجميع الدارات والمكاتب التابعه لها والتوقيع علي كافة نماذج 

التامينات ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والدارة المركزية للتعليم الخاص والدولي و مديرية التربية 

والتعليم وادارة شرق مدينة نصر التعليمية وهيئة البنية التعليمية والتعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 

والجهزة التابعه لها والهيئه العامه للمساحه والدفاع المدنى وكافه الدارات التابعه لها وهيئه التنميه الصناعيه 

ومكاتب العمل ووزاره القوى العامله وجميع مكاتب العمل التابعه لها وشركه الغاز وشركه مياه الشرب والصرف 

الصحى وشركه الكهرباء والهيئه العامه لشئون البيئه ومصلحه الضرائب والمأموريات التابعه لها ولة حق تفويض 

او توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر

2361 - عماد فوزى فرج محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    144047   وتم ايداعه بتاريخ    

19-12-2019 برقم ايداع   54154 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2019  بــ :  بدل من المهندس / عبد المنعم 

عبد الحميد حسن هنداوي كرئيس مجلس الدارة بنفس الختصاصات

2362 - احمد سلطان سلطان عبدا حمزه  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    108941   

وتم ايداعه بتاريخ    22-08-2017 برقم ايداع   30381 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2019  بــ :  تجديد مدة 

مجلس الدارة

2363 - فاطمه محمد عبد الحفيظ على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    108941   وتم ايداعه بتاريخ    

22-08-2017 برقم ايداع   30381 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2019  بــ :  

2364 - نهى طه يوسف محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    108941   وتم ايداعه بتاريخ    

22-08-2017 برقم ايداع   30381 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2019  بــ :  

2365 - محمد حسن محمدى عمر حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    144452   وتم ايداعه بتاريخ    

30-12-2019 برقم ايداع   55802 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2019  بــ :  

2366 - على محمد السعيد على  مدير   المقيد برقم قيد    144536   وتم ايداعه بتاريخ    30-12-2019 برقم 

ايداع   56465 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2019  بــ :  للمديرين  مجتمعين أو منفردين حق التعامل بإسم 

الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة أشكالهم و للمديرين السيد / شريف حسام سمير الجوهري والسيد /  اسلم  حسام سمير الجوهري 

مجتمعين او منفردين  وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان والتوقيع على عقود القرض والرهن والتسهيلت الئتمانية 

واستخراج البطاقات الئتمانية المدينة والدائنة وكافة صور التعامل البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن أغراضها وكذلك لهما الحق فى التوقيع على عقود شراء الراضى والمعدات وكافة الصول اللزمة 

لممارسة أعمال الشركة وخدمة أنشطتها . ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجور هم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية والتوقيع 

على عقود بيع وشراء سيارات الشركة أمام الشهر العقارى المختص وإنهاء كافة إجراءات التراخيص أمام المرور 

المختص و للمديرين السيد / شريف حسام سمير الجوهري والسيد /  اسلم  حسام سمير الجوهري مجتمعين الحق 

في  بيع اصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات المنقولت والقتراض والرهن وكل ذلك بأسم 

الشركه وضمن اغرضها , ولهما حق توكيل وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر وكل ماسبق
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2367 - محمد احمد محمد محمد علي  مدير   المقيد برقم قيد    144607   وتم ايداعه بتاريخ    2019-12-31 

برقم ايداع   56305 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2019  بــ :  استقالة

2368 - خالد الحسينى على حسن  مدير   المقيد برقم قيد    144984   وتم ايداعه بتاريخ    2020-01-08 

برقم ايداع   998 تم التأشير فى تاريخ 08-01-2020  بــ :  استقالة

2369 - محمد السيد كمال محمد  مدير   المقيد برقم قيد    145046   وتم ايداعه بتاريخ    09-01-2020 برقم 

ايداع   1166 تم التأشير فى تاريخ 09-01-2020  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة - يمثل 

المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - يملك حق 

الدارة عن الشركة وتمثيلها امام الغير السيد/ محمد السيد كمال محمد منفردا والتعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال وحق التوقيع على عقود القتراض والرهن 

وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية وتعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها 

وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وللسيد/ حسن ابراهيم محمد اللبيدى إدارة 

العمليات والتشغيل والنواحى الفنية ولهما حق توكيل أو تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

2376 - ايمن صلح محمود خطاب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145579   وتم ايداعه بتاريخ    

20-01-2020 برقم ايداع   2719 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2020  بــ :  الموافقة بالجماع على تفويض 

السيد/ صلح محمود محمد خطاب بصفته عضو مجلس الدارة بالتوقيع منفردا  على العقود التي تبرمها الشركة مع 

كافة الجهات الحكومية والغير حكومية التي يتم التعاقد معها وفي حدود غرض الشركة والتوقيع منفردا  على عقود 

بيع العقارات الخاصة بالشركة وعمل التوكيلت الخاصة ببيع تلك العقارات في الشهر العقارى - الموافقة بالجماع 

على تفويض كل من السيد/ أيمن صلح محمود خطاب بصفته رئيس مجلس الدارة والسيد/ محمود صلح محمود 

خطاب بصفته عضو مجلس الدارة بالتوقيع مجتمعين على عقود بيع العقارات الخاصة بالشركة وعمل التوكيلت 

الخاصة ببيع تلك العقارات في الشهر العقارى والتوقيع مجتمعين على كافة العقود التي تبرمها الشركة مع بقاء 

سلطات التوقيع الخرى الواردة في السجل التجاري والنظام الساسي - الموافقة بالجماع على أن تكون صلحيات 

المدير المسئول للشركة/ ياسر عمر سليمان بدوي هي التعامل بإسم الشركة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

من التموين والصحة والبيئة والضرائب بكافه انواعها وجميع الجهات الرقابية والمرور والجمارك والتراخيص 

وجهاز مدينة السادات والدفاع المدني والتأمينات وجميع الجهات الرسمية وبكافة المخلفات الخاصة بالشركة - علما 

بان تمثيل الشركة امام القضاء لرئيس مجلس الدارة فقط - تفويض السيد / ايمن صلح محمود خطاب رئيس 

مجلس الدارة بالتوقيع منفردا على عقد البيع الوارد بمحضر الجمعية العامة العادية المنعقدة فى 2023/2/9

2377 - عبده عبد المنعم حسن رفاعى  مدير   المقيد برقم قيد    145804   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2020 برقم ايداع   3402 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2020  بــ :  

2378 - محمد عبده عبدالمنعم حسن  مدير   المقيد برقم قيد    145804   وتم ايداعه بتاريخ    2020-01-23 

برقم ايداع   3402 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2020  بــ :  

2379 - على عبده عبدالمنعم حسن  مدير   المقيد برقم قيد    145804   وتم ايداعه بتاريخ    2020-01-23 

برقم ايداع   3402 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2020  بــ :  
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2380 - عبدالرحمن عبده عبدالمنعم حسن  مدير   المقيد برقم قيد    145804   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2020 برقم ايداع   3402 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2020  بــ :  - ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة . يمثل  المديرون ) السيد / عبده عبد المنعم حسن رفاعي  والسيد / محمد عبده عبد المنعم حسن   

والسيد /علي عبده عبد المنعم حسن والسيد / عبدالرحمن عبده عبد المنعم حسن  ( الشركه فى علقتها مع الغير 

ولهم مجتمعين  او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه وللمديرون  منفردين او مجتمعين الحق  فى 

التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع  والتوقيع على 

الشيكات وفتح وغلق  حسابات  واستصدار خطابات وشهادات الضمان  وحق الفراج عن راسمال الشركه وحق 

القتراض والرهن باسم الشركه ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم 

الشركه وضمن اغراضها   وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن  لصول الشركه وممتلكاتها 

العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت   باسم الشركه ولصالحها . ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى 

ووكلءالشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم  

حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.

2381 - سامح محمود زكى احمد محمود  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    145843   وتم 

ايداعه بتاريخ    23-01-2020 برقم ايداع   3533 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2020  بــ :  أول : الموافقة 

على اعطاء صلحيات وسلطات مجلس الدارة على النحو التالى  :-   يكون  لكل من الستاذ/ سامح محمود زكى 

احمد محمود رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والستاذ/ محمد نبيل السيد هجرس عضو مجلس الدارة 

مجتمعين او منفردين وذلك فى التعامل بأسم الشركه وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه أشكالهم والهيئه العامه للستثمار والمناطق الحره والهيئه 

العامه للرقابه الماليه ومصلحه التسجيل التجارى والغرف التجاريه ومصلحه الضرائب المصريه وهيئه التنميه 

الصناعيه والهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات ومصلحه الشهر العقارى والتوثيق ومصلحه الجمارك 

وهيئه التامينات الجتماعيه وكذلك حق التوقيع على عقود وبيع السيارات وترخيص وتجديد السيارات أمام كافه 

وحدات وإدارات المرور وشركات التأمين باسم الشركه ولمصلحتها وحق تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم وأجورهم وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أوبالجل 

وحق التوقيع على أوامر ومستندات بيع وشراء السهم أمام شركات تداول الوراق الماليه والبورصه المصريه 

وحق التوقيع على عقود أشتراك الشركة فى تأسيس الشركات الخرى وعلى عقود تعديل الدخول فى شركات 

اخرى أوإندماج أوأنقسام الشركه أمام مصلحه الشهر العقارى, وحق التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة 

وممتلكاتها العقاريه والراضى والمنقولت والقتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها والحق فى 

التعامل باسم الشركه مع كافه البنوك والمصارف والمؤسسات الماليه من السحب واليداع والفراج عن راس المال 

المودع لدى البنك والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن أغراضها وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وتسديد كافه السندات الذنية والتجارية وله الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل أو بعض ماذكر .
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2382 - هانى محمد جوهر محمد البحيرى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    108028   وتم ايداعه بتاريخ    

30-07-2017 برقم ايداع   26730 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2020  بــ :  يملك حق التوقيع على معاملت 

الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة وللمجلس الحق فى 

ان يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين .  لرئيس 

مجلس الدارة منفردا الحق فى تمثيل الشركة امام الغير والحق فى التعامل والتوقيع باسم الشركة وضمن اغراضها 

امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم والتعامل 

مع البنوك فى اصدار خطابات وشهادات الضمان وفتح العتمادات وطلب اصدار النماذج الجمركيه وابرام 

المرابحات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذا الحق 

فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما الحق فى تعيين عدة مديرين أو وكلء 

مفوضين عن الشركة أو من يراه ولهما الحق فى قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل 

ولرئيس مجلس الدارة كافة الصلحيات والختصاصات المتعلقة بأعمال الشركة القانونية والدارية والفنية - وأن 

يخول له أيضا  حق التوقيع عن الشركة منفردا .  ولرئيس مجلس الدارة الحق منفردا في الرهن وبيع الصول 

والحصول على القروض والهبة والتنازلت والصلح والقرار والنكار وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع دون حد اقصى والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات 

وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله 

الحق في توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

2383 - محمود احمد فهمى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    108028   وتم ايداعه بتاريخ    

30-07-2017 برقم ايداع   26730 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2020  بــ :  

2384 - منى هانى محمد جوهر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    108028   وتم ايداعه بتاريخ    

30-07-2017 برقم ايداع   26730 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2020  بــ :  

2385 - نجوى احمد هنداوى محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    108028   وتم ايداعه بتاريخ    

30-07-2017 برقم ايداع   26730 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2020  بــ :  

2386 - عبدا محمد محمد الجوهرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    146289   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-2020 برقم ايداع   4946 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2020  بــ :  استقالة

2387 - محمد فؤاد محمود يوسف  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    146289   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-02-2020 برقم ايداع   4946 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2020  بــ :  يملك حق التوقيع على 

معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة , 

ولمجلس الدارة الحق فى أن يعيين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة 

منفردين أو مجتمعين   يمثل رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب الشركة فى علقتها مع الغير وله منفردا  الحق 

فى تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية و مصلحة الشهر العقارى والتوثيق والهيئة العامة 

للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الضرائب المصرية )الضرائب العامة – ضرائب المبيعات – 

ضرائب القيمة المضافة ( والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات 

وسجل الوكلء التجاريين والصناعيين والغرف التجارية والسجل التجارى وجميع الموانى و المطارات و الجمارك 

والبنوك وإبرام العقود والمستندات الخاصة بالشركة وكذلك حق شراء وبيع كافة أنواع السيارات واللت والمعدات 

والخامات والمهمات والراضى والعقارات بإسم الشركة ولصالحها , والتوقيع على خطابات الضمان و التعامل مع 

جميع البنوك من فتح الحسابات بإسم الشركة وسحب المبالغ الخاصة بالشركة والتوقيع على الشيكات والتوقيع علي 

عقود الرهن والقتراض والمعاوضة والستدانة من البنوك والتوقيع علي عقود تأسيس الشركات التى تساهم فيها 

الشركة وفى إستلم وتسليم المستندات الرسمية وغير الرسمية من وإلى الجهات الحكومية وغير الحكومية ولهم 

الحق فى تفويض أو توكيل الغير فى بعض أو كل ماذكر

2388 - دينا  فؤاد  محمود  يوسف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    146289   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-2020 برقم ايداع   4946 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2020  بــ :  
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2389 - محمد رفعت منصور حسن عبدا  مدير   المقيد برقم قيد    146371   وتم ايداعه بتاريخ    

يمثل المديرون الشركة في  04-02-2020 برقم ايداع   5339 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2020  بــ :  -

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا 

و للمديرين مجتمعين او  ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو  القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  -

منفردين حق التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام 

و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع 

والتوقيع على الشيكات و فتح و غلق الحسابات و استصدار  خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس 

المال و كافة صور التعامل مع  البنوك و المصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها فيما عدا حق النوقيع 

على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات 

والمنقولت يكون للمديرين مجتمعين وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها , وللمديرين مجتمعين او منفردين  الحق في 

تعيين و عزل مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و لهم حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و 

تحويل و بيع و تسديد  كافة السندات الذنية والتجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق 

بمعاملت ىالشركة بالنقد او بالجل و لهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

2390 - عبد المنعم محمد الشبراوى السيد

 عبدالعال  مدير   المقيد برقم قيد    146371   وتم ايداعه بتاريخ    04-02-2020 برقم ايداع   5339 تم 

التأشير فى تاريخ 04-02-2020  بــ :  

2391 - مصطفى عبده محمد على  مدير   المقيد برقم قيد    146371   وتم ايداعه بتاريخ    2020-02-04 

برقم ايداع   5339 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2020  بــ :  

2392 - مهاب عبدالحكيم  محمد  عبد الموجود  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    146385   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-2020 برقم ايداع   5353 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2020  بــ :  

2393 - محمد  حامد عبد ا  شبانة  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    146385   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-2020 برقم ايداع   5353 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2020  بــ :  

2394 - عمرو ابوالعل ابوالفتوح ابوالعل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    146385   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-2020 برقم ايداع   5353 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2020  بــ :  دخول شريك موصي مذكور  

بالعقد - يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين  )السيد/ أحمد أبو سريع 

أحمد على , والسيد/مهاب عبدالحكيم محمد عبد الموجود( منفردين ولهم في ذلك مطلق السلطات والصلحيات 

لتحقيق غرض الشركة وذلك في العمال المتعلقة بنشاطها ومباشرة أعمالها على ان تكون تلك العمال صادرة 

بعنوان الشركة وضمن أغراضها , ولهم حق التعامل باسم الشركة و تمثيلها أمام جميع الهيئات والجهات الحكومية 

والغير حكومية وأمام الغير والقضاء وإبرام وتوقيع كافة العقود والتفاقات المتعلقة بنشاط الشركة بما في ذلك عقود 

الشراء للراضي والعقارات والمنقولت ولكل منهم الحق في التعامل باسم الشركة لدى جميع البنوك والمصارف 

وإجراء جميع العمليات البنكية من سحب وإيداع وفتح الحسابات وغلقها واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

والشيكات والتوقيع على الشيكات وصرفها , وللشريكين المتضامنين  )السيد/ أحمد أبو سريع أحمد على , والسيد/

مهاب عبدالحكيم محمد عبد الموجود( مجتمعين فقط الحق فى تعيين وعزل مديرا عاما للشركة و التأشير بذلك في 

السجل التجاري وكذلك المديرين ومستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولكل الشركاء المتضامين 

مجتمعين حق بيع الصول الثابتة المملوكة للشركة و/أو الرهن و/او القتراض سواء من البنوك أو الغير و/أو حق 

كفالة الغير في كافة اللتزامات لصالح البنوك أو الغير و/أو التوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية و/اوعقود 

الرهن بكافة انواعها للعقارات والمنقولت وكافة المقومات المادية والمعنوية لصالح البنوك أو الغير فيماعدا 

السيارات  يحق لكل من )السيد/ أحمد أبو سريع أحمد على , والسيد/مهاب عبدالحكيم محمد عبد الموجود( الشراء 

و/اوالبيع منفردين وكذلك نقل ملكيتها لصالح الشركة و/او الغير وتجديد رخصها وللشركاء حق توكيل و/او تفويض 

الغير في كل او بعض ما ذكر.

2395 - سالم نبيل ابو بكر عبده  مدير   المقيد برقم قيد    146652   وتم ايداعه بتاريخ    10-02-2020 برقم 

ايداع   6181 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2020  بــ :  ويباشر وظيفته لمدة غير محدودة .
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2396 - ابانوب جمال فايق سعد  مدير   المقيد برقم قيد    146652   وتم ايداعه بتاريخ    10-02-2020 برقم 

ايداع   6181 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2020  بــ :  استقالة

2397 - باهى احمد محمد كامل احمد  مدير   المقيد برقم قيد    146652   وتم ايداعه بتاريخ    2020-02-10 

برقم ايداع   6181 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2020  بــ :  استقالة

2398 - اسلم محمد زكى عامر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    146708   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-2020 برقم ايداع   6442 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2020  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين ولهم منفردين الحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن 

أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية والغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات والقتراض والرهن 

والتوقيع على الشيكات وإستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك بأسم الشركة وضمن 

أغراضها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك بإسم الشركة 

ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام   كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل أو تفويض الغير فى 

كل أو بعض ما ذكر

2399 - فاطمه الزهرا محمد زكى عامر  شريك موصى   المقيد برقم قيد    146708   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-2020 برقم ايداع   6442 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2020  بــ :  

2400 - رضا فوزى على سعيد  مدير   المقيد برقم قيد    146772   وتم ايداعه بتاريخ    11-02-2020 برقم 

ايداع   6641 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2020  بــ :  

2401 - محمد احمد طه مقلد  مدير   المقيد برقم قيد    146772   وتم ايداعه بتاريخ    11-02-2020 برقم 

ايداع   6641 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2020  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة - يمثل 

المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ بة صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة - 

وللمديرين منفردين او مجتمعين  حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق 

الفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 

وكذلك لهم الحق  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 الذنيه 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم  حق 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

2402 - خالد محمود عرفه الشوربجى  مدير   المقيد برقم قيد    146772   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-2020 برقم ايداع   6641 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2020  بــ :  
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2413 - ياسر سعيد محمود ياقوت  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    147796   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-03-2020 برقم ايداع   9956 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2020  بــ :  أعادة  تشكيل مجلس 

الدارة : تحديد الختصاصات : يتم تفويض  السيد / طارق جمال عباس الخرادلى ـ غير محدودة فى إدارة أمور 

الشركة والتوقيع عن معاملت الشركة  امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وله  الحق  منفردا  فى فتح 

الحسابات بأسم الشركة امام البنوك وله حق السحب واليداع والتوقيع على الشيكات  والتوقيع على عقود القرض 

والرهن وله إجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة والتوقيع عن الشركة  امام البنوك وحق 

والتوقيع على التسهيلت الئتمانية والقروض وإصدار خطابات الضمان  وشراء وبيع ورهن الصول وبيع  

والتنازل عن الراضى  والمنشأت المملوكة للشركة وقبض واستلم الثمن لتوريده فى حسابات الشركة ونقل 

الحيازات للراضى الزراعية فى الجمعيات الزراعية .   وكون اختصاصات السيد / ياسر سعيد محمد ياقوت  ـ 

رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب فى القيام بكافة مهام المديرى التنفيذى للشركة وتمثيل الشركة امام كافة 

الجهات الحكومية والهيئات العامة والوزارات واجراءات التعاقدات ويكون مسئول قانونا عن اللتزامات 

والمسئوليات الناتجة عن نشاط الشركة

2414 - خالد هاني بهجت نوفل  مدير   المقيد برقم قيد    147819   وتم ايداعه بتاريخ    02-03-2020 برقم 

ايداع   9979 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2020  بــ :  

2415 - عبدالرحمن ايمن مصطفى السرجانى  مدير   المقيد برقم قيد    147819   وتم ايداعه بتاريخ    

02-03-2020 برقم ايداع   9979 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2020  بــ :  

2416 - احمد محمود احمد بخيت  مدير فرع   المقيد برقم قيد    148197   وتم ايداعه بتاريخ    

09-03-2020 برقم ايداع   11344 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2020  بــ :  

2417 - طاهر توفيق ابو زيد شلبى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    148307   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2020 برقم ايداع   11692 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2020  بــ :  

2418 - احمد محمد عوض داود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    148391   وتم ايداعه بتاريخ    2020-03-11 

برقم ايداع   11964 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2020  بــ :  

2419 - محمد فوزي سليمان عبد ا  مدير   المقيد برقم قيد    148393   وتم ايداعه بتاريخ    2020-03-11 

برقم ايداع   11970 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2020  بــ :  

2420 - هانى يحي حليم شرابين  مدير   المقيد برقم قيد    148393   وتم ايداعه بتاريخ    2020-03-11 

برقم ايداع   11970 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2020  بــ :  - يمثل المديران الشركة في علقتهما مع الغير 

ولهم مجتمعين فقط في هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة و للمديران مجتمعان فقط الحق في التعامل باسم الشركة 

وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

ولهما الحق في التوقيع علي عقود تاسيس الشركات وفى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

2421 - ليو لى خونغ  LIU LIHONG  مدير   المقيد برقم قيد    148393   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2020 برقم ايداع   11970 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2020  بــ :  - استقالة
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2422 - محمود محمد دارج محمود  مدير   المقيد برقم قيد    134015   وتم ايداعه بتاريخ    2019-04-10 

برقم ايداع   16503 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2020  بــ :  يمثل المديران  الشركه فى علقتها مع الغير 

ولهم  فى هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه و التعامل باسمها فيما عدا مااحتفظ به صراحه عقد الشركه او 

القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه - وللمدير / محمود محمد دارج محمود منفردا حق التعامل  باسم الشركه 

فى جميع عمليات الستيراد  دون تدخل من المدير الخر - كما يحق للمديرين مجتمعين  التعامل بأسم الشركه 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وتمثيل 

الشركه امام القضاء وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

وغلق الحسابات والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات 

وخطابات الضمان ولهم  الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وللشريك الول / محمود محمد دارج الحق فى  توكيل او 

تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر

2423 - آن فرانس مارى لكليد دورين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    148522   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2020 برقم ايداع   12473 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2020  بــ :  استقالة

  FRANCOIS BERNARD ANDRE BONSIGNORI 2424 - فرنسوا بيرنارد أندريه بونسينيورى

عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    148522   وتم ايداعه بتاريخ    16-03-2020 برقم ايداع   12473 تم 

التأشير فى تاريخ 16-03-2020  بــ :  استقالة

2425 - فلورنس ليتيتيا يفان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    148522   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2020 برقم ايداع   12473 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2020  بــ :  

2426 -  عبد الجبار بن سالم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    148522   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2020 برقم ايداع   12473 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2020  بــ :  

2427 - أمانى محمد محمد شعبان  مدير   المقيد برقم قيد    148721   وتم ايداعه بتاريخ    2020-04-09 

برقم ايداع   13061 تم التأشير فى تاريخ 09-04-2020  بــ :  

2428 - محمد جمال حسنى الغباشى  مدير   المقيد برقم قيد    148721   وتم ايداعه بتاريخ    2020-04-09 

برقم ايداع   13061 تم التأشير فى تاريخ 09-04-2020  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمده غير محدده - 

تعديل الدارة والتوقيع ليصبح : يمثل المديرون الشركه في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا 

الصدد اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او 

لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه - وللمديرين مجتمعين 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 و كافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك 

باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم 

وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل 

او بعض ما ذكر - وللسيده / اماني محمد محمد شعبان منفردا  الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض 

والرهن والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركه ولصالحها
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2429 - ياسر منير محمد اسماعيل محمد  مدير   المقيد برقم قيد    148862   وتم ايداعه بتاريخ    

28-04-2020 برقم ايداع   13652 تم التأشير فى تاريخ 28-04-2020  بــ :  يباشر المديران وظائفهم لمدة 

غير محدودة   يكون للسيد/ ياسر منير محمد إسماعيل محمد, منفردا , كافة السلطات المقررة لدارة الشركة 

والتعامل بأسمها, وذلك فيما عدا ما احتفظ به لمؤسس الشركة في هذا النظام أو قانون الشركات أو لئحته التنفيذية, 

ويمثل السيد/ ياسر منير محمد إسماعيل محمد, الشركة أمام القضاء والغير, ويكون السيد/ ياسر منير محمد 

إسماعيل محمد, مسئول  عن إدارتها أمام مؤسسها, وللسيد/ ياسر منير محمد إسماعيل محمد, منفردا  الحق في 

التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم, وتمثيل الشركة أمام القضاء وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وإيداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار 

شهادات وخطابات الضمان وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن أغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم 

وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد وبالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو 

بعض ما ذكر.ويكون للسيد/ احمد ابراهيم محمد حجاج , حق ادارة الشئون الفنية فقط.

2430 - احمد ابراهيم محمد حجاج  مدير   المقيد برقم قيد    148862   وتم ايداعه بتاريخ    2020-04-28 

برقم ايداع   13652 تم التأشير فى تاريخ 28-04-2020  بــ :  

2431 - عبد الرءوف مصطفى كمال عبد

الرءوف ابراهيم السيوفى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    148886   وتم ايداعه بتاريخ    29-04-2020 برقم 

ايداع   13778 تم التأشير فى تاريخ 29-04-2020  بــ :  

2432 - باسم محمد عبدالغنى حسين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    148966   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-2020 برقم ايداع   14111 تم التأشير فى تاريخ 05-05-2020  بــ :  

2433 - محمد سعد الدين احمد شتا  مدير   المقيد برقم قيد    148974   وتم ايداعه بتاريخ    2020-05-05 

برقم ايداع   14119 تم التأشير فى تاريخ 05-05-2020  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير 

ولهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.   وللمديرين, مجتمعين أو منفردين, الحق في 

تمثيل الشركة والتعامل باسمها وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغيـر الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم, بما في ذلك, على سبيل المثال ل الحصر, الهيئة العامة للستثمار 

والمناطق الحرة والسجل التجاري ومصلحة الجمارك ومصلحة ومأموريات الضرائب والشهر العقـاري بما في ذلك 

إصدار وإلغـاء التوكيلت وإدارة المرور وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وشركات وادارات الكهرباء 

والغاز والمياه ومكاتب العمل والتأمينات الجتماعية ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحهـا, ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكـر. 

وفيما يخص التعاملت البنكية:   يحق لي أثنين مـــن السادة المديرين, مجتمعين, أو واحد من المديرين مجتمعا 

مع السيد/ أحمد ياسين أحمد ياسين )من غير المديرين( أو السيد/ عمرو حسن عبد العظيم عبد الحي )من غير 

المديرين( تمثيل الشركة والتعامل والتوقيــــع نيابة عنها أمام جميع البنوك والمصارف من فتح الحسابات وغلقها  

السحب واليداع والتوقيع على الشيكات وأوامــر الدفع والسندات والتحويلت البنكية واللكترونية والرهن 

والتوقيع على عقود الرهن والتوقيع على عقود القتراض والحصول على جميع انواع التسهيلت الئتمانية من 

خلل جميع البنوك داخل جمهورية مصر العربية وكافة صور التعاملت البنكية الخرى. وللمديرين, مجتمعين أو 

منفردين, حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.   ويكون السيد/ محمد سعد الدين أحمد شتا - المدير 

المسؤول عن نشاطي الستيراد والتصدير, وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات, 

وله الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض صلحياته.

Page 1299 of 1644 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

2434 - مدحت سيد عبدالحفيظ ربيع  مدير   المقيد برقم قيد    148985   وتم ايداعه بتاريخ    2020-05-05 

برقم ايداع   14130 تم التأشير فى تاريخ 05-05-2020  بــ :  يمثل أي اثنين من مديرين الشركة مجتمعين في 

علقاتها مع الغير ولهم في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

فى عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفذيه, وكذلك التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم, والحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها وحق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكذلك والتوقيع على الشيكات التى ل تتجاوز قيمتها عن 1000000 )

مليون جنيها  مصريا (,و التوقيع أمام جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات فيما ل يجاوز ما سبق.  وللسيد/ مدحت سيد عبد الحفيظ ربيع 

مجتمعا  مع أيا  من مديرى الشركة التوقيع أمام جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات التى تزيد قيمتها عن 1000000 )مليون جنيها  

مصريا (, وللسيد/ مدحت سيد عبد الحفيظ ربيع مجتمعا  مع أيا  من مديرى الشركة حق القتراض والرهن و في 

التوقيع على عقود الشراء والبيع  للنفس وللغير والرهن لصول الشركة وممتلكتها العقاريه وكل ذلك بأسم الشركة 

ولصالحها ولهم حق توکيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر

2435 - معاذ احمد حسن احمد  مدير   المقيد برقم قيد    148985   وتم ايداعه بتاريخ    05-05-2020 برقم 

ايداع   14130 تم التأشير فى تاريخ 05-05-2020  بــ :  

2436 - شريف فايز علي عبد المجيد هاشم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2124   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-1998 برقم ايداع   6230 تم التأشير فى تاريخ 06-05-2020  بــ :  ممثل عن الشركة المصرية 

للمشروعات الستثمارية اسيب

2437 - اشرف احمد البدوى لطفى ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    149015   وتم ايداعه بتاريخ    

06-05-2020 برقم ايداع   14269 تم التأشير فى تاريخ 06-05-2020  بــ :  

2438 - محمد سلمه الهللي مصطفي غباشي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    149042   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-2020 برقم ايداع   14315 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2020  بــ :  

2439 - محمد عبد العزيز عرفات عبده البستانى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    149042   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-05-2020 برقم ايداع   14315 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2020  بــ :  

2440 - محمد عدلى محمود رياض القيعى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    149042   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-2020 برقم ايداع   14315 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2020  بــ :  
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2441 - شريف محمد عبدالعزيز سليم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    149042   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-2020 برقم ايداع   14315 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2020  بــ :  تعديل حق يكونحق الدارة و 

التوقيع و المسئولية امام الجهات الرسمية  للسيد / احمد امين محمد على مسعود مجتمع مع السيد / محمد سلمة 

الهللى مصطفى غباشى  او السيد / محمد عبد العزيز عرفات عبده البستانى  ولهما الحق فى التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص 

بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع وفتح وغلق الحسابات و استصدار 

شهادات و خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف والتوقيع على الشيكات وحق 

التوقيع على عقود القتراض و الرهن وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها  وكذلك لهما حق التوقيع على عقود 

الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضى و السيارات والمنقولت والعقارات 

والتعامل مع ماموريات الشهر العقارى المختصة وتوكيل الغير فى البيع للنفس و الغير والتنازل ولهما حق التوقيع 

على عقود التاسيس باسم  الشركة  ولهما  الحق فى تعيين و عزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم و 

اجورهم وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها  ولهما حق قبض ودفع المبالغ و توقيع و تحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنيه و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

الجل  والحق في القــرار والنكار والصلح والتنازل في كافة القضايا المرفوعة من أو على الشركة ولهما حق 

توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر . فيما عدا الشركاء الموصيين حال دخولهم الشركة

2442 - شريف محمد مراد شعلن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    149042   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-2020 برقم ايداع   14315 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2020  بــ :  

2443 - ياسر عبد ا محمد عبدالسلم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    149042   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-2020 برقم ايداع   14315 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2020  بــ :  

2444 - محمود امين محمد على مسعود  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    149042   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-2020 برقم ايداع   14315 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2020  بــ :  

2445 - جلل محمد جلل احمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    149042   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-2020 برقم ايداع   14315 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2020  بــ :  

2446 - على امين محمد على مسعود  شريك موصى   المقيد برقم قيد    149042   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-2020 برقم ايداع   14315 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2020  بــ :  

2447 - محمد أمين محمد علي مسعود  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    149042   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-2020 برقم ايداع   14315 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2020  بــ :  

2448 - ابراهيم محمد صلح الدين عثمان  مدير   المقيد برقم قيد    149189   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-2020 برقم ايداع   14949 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2020  بــ :  - ويباشر المديرون وظائفهم 

لمدة غير محدودة

2449 - هاني فاروق رياض ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    149189   وتم ايداعه بتاريخ    2020-05-14 

برقم ايداع   14949 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2020  بــ :  

2450 - ايمن المام حسين محمد عزت بيومى  مدير   المقيد برقم قيد    149189   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-2020 برقم ايداع   14949 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2020  بــ :  

2451 - ميادة احمد رفعت عبد السلم  مدير   المقيد برقم قيد    149189   وتم ايداعه بتاريخ    2020-05-14 

برقم ايداع   14949 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2020  بــ :  

2452 - اسامه عبدا عبدالفتاح عبدالبارى  مدير   المقيد برقم قيد    149233   وتم ايداعه بتاريخ    

18-05-2020 برقم ايداع   15122 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2020  بــ :  استقالة
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2453 - فوزى عامر محمود دغيدى  مدير   المقيد برقم قيد    149233   وتم ايداعه بتاريخ    2020-05-18 

برقم ايداع   15122 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2020  بــ :  أصبح من له حق الدارة والتوقيع كل من : 1 - 

فوزي عامر محمود دغيدي 2-  احمد فوزي عامر محمود دغيدي 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 التنفيذيه للجمعيه العامة  وللمديرين  مجتمعين او منفردين الحق في 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات  

واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات 

والفراج عن راس المال وحق التوقيع علي عقود  القتراض والرهن وكذلك لهما حق شراء وبيع اصول الشركة 

وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق فى تعيين 

وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة  السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر

2454 - احمد فوزى عامر محمود دغيدى  مدير   المقيد برقم قيد    149233   وتم ايداعه بتاريخ    

18-05-2020 برقم ايداع   15122 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2020  بــ :  

2455 - وائل عبد العزيز عبد ا محمد حمودة  مدير   المقيد برقم قيد    149303   وتم ايداعه بتاريخ    

20-05-2020 برقم ايداع   15552 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2020  بــ :  

2456 - محمد الحسينى محمد بهيج  مدير   المقيد برقم قيد    149303   وتم ايداعه بتاريخ    2020-05-20 

برقم ايداع   15552 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2020  بــ :  ويباشر المدير وظائفه  لمددغير محدوده - ويمثل 

المديرون الشركه فى علقتها مع الغير ولهم فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركه والتعامل باسمها فيما عدا 

ما احتفظ به صراحة عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه وللمديرون الحق فى التعامل باسم 

الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال 

وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهم حق قبض ودفع 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه التجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركه بالنقد وبالجل ولهم الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

2457 - محمد احمد فؤاد عثمان  مدير   المقيد برقم قيد    149315   وتم ايداعه بتاريخ    20-05-2020 برقم 

ايداع   15574 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2020  بــ :  - و يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة

2458 - محمود جلل الهريدى  مدير   المقيد برقم قيد    149315   وتم ايداعه بتاريخ    20-05-2020 برقم 

ايداع   15574 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2020  بــ :  استقالة

2459 - احمد  حازم  محمد  نبيل  مدير   المقيد برقم قيد    149315   وتم ايداعه بتاريخ    2020-05-20 

برقم ايداع   15574 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2020  بــ :  

2460 - زياد  طارق  عبده  عمارة  مدير   المقيد برقم قيد    149338   وتم ايداعه بتاريخ    2020-05-21 

برقم ايداع   15678 تم التأشير فى تاريخ 21-05-2020  بــ :  - ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة .

2461 - محمد بيومى محمد بيومى  مدير   المقيد برقم قيد    149338   وتم ايداعه بتاريخ    2020-05-21 

برقم ايداع   15678 تم التأشير فى تاريخ 21-05-2020  بــ :  

2462 - عمرو طه هاشم على  مدير   المقيد برقم قيد    149338   وتم ايداعه بتاريخ    21-05-2020 برقم 

ايداع   15678 تم التأشير فى تاريخ 21-05-2020  بــ :  
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2463 - اسلم محمد سيد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    149360   وتم ايداعه بتاريخ    21-05-2020 برقم 

ايداع   15726 تم التأشير فى تاريخ 21-05-2020  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة - أصبح 

حق الدارة والتوقيع : يمثل المديرين الشركة في علقتها مع الغير في هذا الصدد أوسع الصلحيات لدارة الشركة 

والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة. وللسيد/ 

شريف عادل لبيب فريج والسيد / مايكل نسيم زكى حنا      – مجتمعين. أوالسيد/ شريف عادل لبيب فريج   

الحق في التعامل بأسم الشركة وضمن  والسيد/ اسلم محمد سيد محمد  - مجتمعين .الصلحيات التية :1.

أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم.2. الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك بأسم الشركة 

ولصالحها ولهما حق قبض المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود 

صلحيات التوقيعات المشتركة علي  والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل.  3.

الحق فى بيع  جميع المسائل المتعلقة بالموارد البشرية وكذلك علي جميع التفاقات التشغيلية والتجارية.  4.

أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها.  

ولهم حق توكيل وتفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر. وللسيد/ مايكل نسيم زكى حنا مجتمعا مع السيد/ شريف 

عادل لبيب فريج  الحق فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع و فتح وغلق حسابات والفراج 

عن رأس المال والقتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ما سبق فيما ل يتجاوز مبلغ 500 ألف جنية للمعاملة الواحدة, وكذلك 

الحق فى جميع المعاملت اللكترونية داخل البنوك بدون حد أقصي للمعاملة.

2464 - هاني علء الدين سيد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    149360   وتم ايداعه بتاريخ    2020-05-21 

برقم ايداع   15726 تم التأشير فى تاريخ 21-05-2020  بــ :  استقالة

2465 - ايهاب محمد عبد المعطى محمد  مدير   المقيد برقم قيد    149360   وتم ايداعه بتاريخ    

21-05-2020 برقم ايداع   15726 تم التأشير فى تاريخ 21-05-2020  بــ :  استفالة

2466 - شريف عادل لبيب فريج  مدير   المقيد برقم قيد    149360   وتم ايداعه بتاريخ    2020-05-21 

برقم ايداع   15726 تم التأشير فى تاريخ 21-05-2020  بــ :  

2467 - مايكل نسيم زكي حنا  مدير   المقيد برقم قيد    149360   وتم ايداعه بتاريخ    21-05-2020 برقم 

ايداع   15726 تم التأشير فى تاريخ 21-05-2020  بــ :  

2468 - الفريد ريمون الفريد فوزى  مدير   المقيد برقم قيد    149436   وتم ايداعه بتاريخ    2020-06-02 

برقم ايداع   15975 تم التأشير فى تاريخ 02-06-2020  بــ :  يمثل المديرين الشركة فى علقتها مع الغير ولهم 

مجتمعين  فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة 

او القانون او لئحتة التنفيذية للجمعية العامه وللمديرين مجتمعين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها 

امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض 

والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم الحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل ولهم حق التعامل مع شركات التاجير التمويلى وجميع المؤسسات الماليه الغير بنكيه وكفاله الغير وكفاله 

الشركات الخرى والتوقيع على عقود الكفالت وذلك ضمانا وتامينا للقروض والتسهيلت التى يحصل عليه الغير  

ولهم فى سبيل ذلك التوقيع على كافه العقود والوراق اللزمه امام الجهات المختصه ولهم حق تفويض او توكيل 

الغير فى كل او بعض ما ذكر

2469 - انجى احمد عبد الحى حسام عمر محمد حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    149504   وتم 

ايداعه بتاريخ    04-06-2020 برقم ايداع   16280 تم التأشير فى تاريخ 04-06-2020  بــ :  
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2470 - ايمن حسام عمر محمد حسين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    149504   وتم ايداعه بتاريخ    

04-06-2020 برقم ايداع   16280 تم التأشير فى تاريخ 04-06-2020  بــ :  مع بقاء الختصاصات رئيس 

مجلس الدارة كماهى بالسجل التجارى

2471 - احمد عبدالحى  حسام  عمر محمد

 حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    149504   وتم ايداعه بتاريخ    04-06-2020 برقم ايداع   

16280 تم التأشير فى تاريخ 04-06-2020  بــ :  

2472 - اسماعيل عبدا طلعت محمد حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    149504   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-06-2020 برقم ايداع   16280 تم التأشير فى تاريخ 04-06-2020  بــ :  

2473 - علء الدين محمد وحيد الدينمصطفى سالم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    149504   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-06-2020 برقم ايداع   16280 تم التأشير فى تاريخ 04-06-2020  بــ :  

2474 - تامر فاروق عبدالرحيم محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    149908   وتم ايداعه بتاريخ    

18-06-2020 برقم ايداع   17778 تم التأشير فى تاريخ 18-06-2020  بــ :  البقاء علي الصلحيات 

الممنوحة لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب كما هي مع تعديل حق التوقيع عن تلك الصلحيات ليصبح 

التوقيع مجتمعين او لرئيس مجلس الدارة منفردا

2475 - ياسر محمد على فلح  مدير   المقيد برقم قيد    149968   وتم ايداعه بتاريخ    21-06-2020 برقم 

ايداع   17952 تم التأشير فى تاريخ 21-06-2020  بــ :  يمثل المدير ياسر محمد على فلح الشركة  فى 

علقتها مع الغير فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد 

الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللمدير ياسر محمد على فلح الحق فى التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام والقطاع العمال والقطاع الخاص 

والهيئة العامة للبترول وشركات تسويق البترول بكافة اشكالهم وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله الحق فى التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على 

الشيكات واستصدار شهادات و خطابات الضمان والفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك 

له حق التوقيع على عقود الشراء الصول والنقولت وله الحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق  بمعاملت  الشركة بالنقد او 

بالجل فيما عد الرهن والقتراض والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت 

فيكون للمديرين الثلثة مجتمعين ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.

2476 - مجدى محمود السيد محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    30004   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2008 برقم ايداع   1868 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2020  بــ :  

Christopher E.Nelson - 2477 كريستوفر نيلسون  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    30004   وتم 

ايداعه بتاريخ    28-01-2008 برقم ايداع   1868 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2020  بــ :  ممثل شركة 

كيمن

2478 - بافلى محب نيقول روفائيل  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    150357   وتم ايداعه بتاريخ    

30-06-2020 برقم ايداع   19208 تم التأشير فى تاريخ 30-06-2020  بــ :  

2479 - رجاء سعد محمد مبروك  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    129733   وتم ايداعه بتاريخ    

06-01-2019 برقم ايداع   686 تم التأشير فى تاريخ 05-07-2020  بــ :  تخارج

2480 - عزه راغب عبد الونيس حفلش  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    129733   وتم ايداعه بتاريخ    

06-01-2019 برقم ايداع   686 تم التأشير فى تاريخ 05-07-2020  بــ :  
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2481 - سعد حسن عبد الجليل محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    129733   وتم ايداعه بتاريخ    

06-01-2019 برقم ايداع   686 تم التأشير فى تاريخ 05-07-2020  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع منفردا 

للشريك المتضامن السيد / سعد حسن عبدالجليل محمد . وله الحق فى التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس المال والتوقيع 

على الشيكات وإستصدار شهادات وخطابات الضمان وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل , وله حق ابرام عقود القرض 

والرهن من البنوك والغير وكذلك حق بيع الراضى والعقارات والسيارات والمنقولت باسم الشركة والتصرف 

فيها وكذلك التصرف فى جميع اصول وممتلكات الشركة بدون حد اقصى , وتوقيع كافة العقود بإسم ولصالح 

الشركة امام الشهر العقارى فيما يخص ذلك وله الحق فى التوقيع على عقود البيع وعقود الكفالة وله حق كفالة الغير 

, والحق فى التوقيع على عقود القتراض من البنوك أو الغير, والحق فى التوقيع على عقود الرهن بكافة انواعه 

لصالح النفس وللغير والتوكيل لصالح البنوك والغير والتوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية, وله الحق فى توكيل 

الغير فى كل اوبعض ما ذكر.

2482 - تامر على جوده محمد الشاعر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17119   وتم ايداعه بتاريخ    

06-09-2004 برقم ايداع   2155 تم التأشير فى تاريخ 09-07-2020  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة الحالى 

لثلث سنوات

2483 - يوسف عبد الرحيم سعد يوسف زاهر  مدير   المقيد برقم قيد    150967   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2020 برقم ايداع   20913 تم التأشير فى تاريخ 13-07-2020  بــ :  يمثل المديرون الشركة في 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا 

ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون اولئحتة 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 للنفس و 

الغير 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 الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

2484 - محمود احمد يوسف سعداوى  مدير   المقيد برقم قيد    145312   وتم ايداعه بتاريخ    2020-01-15 

برقم ايداع   1939 تم التأشير فى تاريخ 14-07-2020  بــ :  شئون ادارية
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2485 - احمد رجب ابراهيم يونس  مدير   المقيد برقم قيد    145312   وتم ايداعه بتاريخ    2020-01-15 

برقم ايداع   1939 تم التأشير فى تاريخ 14-07-2020  بــ :  يمثل مديرون الشركة وهم السيد/احمد رجب 

 DING TAO ابراهيم يونس والسيد/احمد محمود سالم شلبي والسيد/ابراهيم رجب ابراهيم يونس والسيد/دينج تاو

في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وللسادة للمديرين السيد/ احمد 

رجب ابراهيم يونس والسيد/ احمد محمود سالم شلبي والسيد/ابراهيم رجب ابراهيم يونس والسيد/ دينج تاو 

DING TAO  مجتمعين او منفردين , والسادة المديرين السيد/ جو يون بو ZHOU YUNBO   والسيد/ دينج 

يوتسون DING TAO مجتمعين مع السيد/احمد رجب ابراهيم يونس الحق في التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم والتعامل مع وزارة التجارة ووزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية واتحاد الغرف الصناعية ووزارة 

البيئة والسجل الصناعي وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات 

وإستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات 

والفراج عن راس المال اما القتراض والرهن وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت شرط موافقة الجمعية العامة العادية علي ذلك وكل 

ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم 

حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل او 

بعض ما ذكر - والسيد/ محمود احمد يوسف سعداوي مدير الشئون الدارية تمثيل الشركة امام كافة الجهات 

الحكومية والغير حكومية في كافة العمال الدارية الخاصة بالشركة والتعامل مع جهاز مدينة برج العرب وكافة 

المرافق من مياه وكهرباء وغاز وصرف صحي ومصلحة الضرائب العامة ومصلحة الضرائب المصرية والهيئة 

القومية للتأمينات الجتماعية ووزارة الصناعة ومسطحات وهيئة التنمية الصناعية ووزارة البيئة والتعامل نيابة 

عن الشركة في كافة المخالفات والتعامل مع الجهات التنفيذية والمحاكم والتوقيع نيابة عن الشركة واستلم 

المكاتبات وتسليمها بما يتيح له التعامل كممثل قانوني للشركة وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل او بعض ما 

ذكر.

2486 - كيرلس وجيه نجيب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    151014   وتم ايداعه بتاريخ    2020-07-14 

برقم ايداع   20980 تم التأشير فى تاريخ 14-07-2020  بــ :  

2487 - مايكل مكرم شاكر فرج  مدير فرع   المقيد برقم قيد    151014   وتم ايداعه بتاريخ    2020-07-14 

برقم ايداع   20980 تم التأشير فى تاريخ 14-07-2020  بــ :  

2488 - فيكتور اميل ميخائيل جرجس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    151014   وتم ايداعه بتاريخ    

14-07-2020 برقم ايداع   20980 تم التأشير فى تاريخ 14-07-2020  بــ :  

2489 - نجاح ملك عياد مكسيموس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    151014   وتم ايداعه بتاريخ    

14-07-2020 برقم ايداع   20980 تم التأشير فى تاريخ 14-07-2020  بــ :  

2490 - يارا محمد هشام مصطفى كمال على بدوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    151100   وتم 

ايداعه بتاريخ    15-07-2020 برقم ايداع   21355 تم التأشير فى تاريخ 15-07-2020  بــ :  ممثل عن 

شركة بي أف أيه للستشارات PFA - بدل من السيد / هانى ابراهيم عبدالرحمن مصطفى

2491 - عمر محمد فؤاد محمد عبد المنعم محمد

 فؤاد سرحان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    151135   وتم ايداعه بتاريخ    16-07-2020 برقم ايداع   

21446 تم التأشير فى تاريخ 16-07-2020  بــ :  

2492 - امين جلل امين حلمى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    149482   وتم ايداعه بتاريخ    2020-06-03 

برقم ايداع   16144 تم التأشير فى تاريخ 21-07-2020  بــ :  

2493 - اسحق يعقوب اسحق بخيت  مدير فرع   المقيد برقم قيد    149482   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2020 برقم ايداع   16144 تم التأشير فى تاريخ 21-07-2020  بــ :  

Page 1306 of 1644 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

2494 - اريمون يعقوب اسحاق بخيت  مدير فرع   المقيد برقم قيد    149482   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2020 برقم ايداع   16144 تم التأشير فى تاريخ 21-07-2020  بــ :  

2495 - مى محمد محسن امين يوسف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    149482   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2020 برقم ايداع   16144 تم التأشير فى تاريخ 21-07-2020  بــ :  

2496 - مينا ثروت اسحق عبد الملك  مدير فرع   المقيد برقم قيد    149482   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2020 برقم ايداع   16144 تم التأشير فى تاريخ 21-07-2020  بــ :  

2497 - لبنى احمد احسان محمد هيبه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    149482   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2020 برقم ايداع   16144 تم التأشير فى تاريخ 21-07-2020  بــ :  

2498 - محمد عبد الفضيل عبد السميع بيومى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    151480   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2020 برقم ايداع   22780 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2020  بــ :  

2499 - ايهاب احمد حمدى على السلب  مدير   المقيد برقم قيد    151504   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2020 برقم ايداع   22844 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2020  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محدودة - يمثل المديرون السادة / محمد سيد محمود ابراهيم ؛  محمد عطية الجوهرى عطية . ايهاب احمد 

حمدى على السلب 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. 

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 وغلق الحسابات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل  

مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات و الفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكذلك لهم 

حق بيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها 

ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة و 

لصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل أو تفويض الغير فى 

كل أو بعض ما ذكر .

2500 - محمد سيد محمود ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    151504   وتم ايداعه بتاريخ    2020-07-26 

برقم ايداع   22844 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2020  بــ :  

2501 - محمد عطيه الجوهرى عطيه  مدير   المقيد برقم قيد    151504   وتم ايداعه بتاريخ    2020-07-26 

برقم ايداع   22844 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2020  بــ :  
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2502 - محمد بن احمد بن محمد الضبعان  مدير   المقيد برقم قيد    151517   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2020 برقم ايداع   22880 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2020  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة . يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير وللسيد/ علي بن محمد بن حسن موسي - جواز سفر رقم: 

V597549  و السيد/ محمد بن احمد بن محمد الضبعان - جواز سفر رقم: Y971249  والسيد/ الحسن بن محمد 

بن حسن موسي - جواز سفر رقم: Y109211 والسيد / عبد الرحمن محمود على خليل   رقم قومي 

26012200103714   مديرين مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل 

باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديرين مجتمعين 

أو منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها وتمثيلها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وايداع وفتح وغلق الحسابات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والتوقيع على الشيكات واستخراج دفاتر الشيكات وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها والفراج عن رأس 

المال وكذلك لهما مجتمعين أو منفردين حق التوقيع على عقود الشراء للصول والراضي والسيارات والمنقولت 

والتوقيع على عقود التنازل لصالح الشركة ولهم مجتمعين أو منفردين الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم مجتمعين أو منفردين حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.   السيد/ 

منتصر حسني محمود الخولي مدير العلقات العامة, رقم قومي 27404241500891 له منفردا  أو مجتمعا مع 

المدير/ المديرين حق التعامل مع الجهات الحكومية والهيئة القومية للتامين الجتماعي ومكاتب العمل ومصلحة 

الضرائب المصرية في انهاء الجراءات الخاصة بمستندات وأوراق الشركة.

2503 - الحسن بن محمد بن حسن موسى  مدير   المقيد برقم قيد    151517   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2020 برقم ايداع   22880 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2020  بــ :  

2504 - علي بن محمد بن حسن موسي  مدير   المقيد برقم قيد    151517   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2020 برقم ايداع   22880 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2020  بــ :  

2505 - منتصر حسنى محمود الخولى  مدير   المقيد برقم قيد    151517   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2020 برقم ايداع   22880 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2020  بــ :  العلقات العامة.

2506 - عبد الرحمن محمود على خليل  مدير   المقيد برقم قيد    151517   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2020 برقم ايداع   22880 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2020  بــ :  العلقات العامة.

2507 - نحمده سليمان محمود رجب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    151565   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2020 برقم ايداع   22928 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2020  بــ :  

2508 - احمد عبداللطيف ابراهيم السيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    151565   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2020 برقم ايداع   22928 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2020  بــ :  

2509 - محمود محمد ابوالعز عوض  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    151565   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2020 برقم ايداع   22928 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2020  بــ :  
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2510 - احمد عبداللطيف ابراهيم السيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    151565   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2020 برقم ايداع   22928 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2020  بــ :  تعديل حق التوقيع عن الشركة 

و لدى البنوك على أن يكون حق التوقيع عن الشركة و لدى البنوك السيد / احمد عبداللطيف ابراهيم السيد ) رئيس 

مجلس الدارة ( توقيعا منفردا و كذلك بالنسبة للتوقيع أمام الجهات الرسمية و الحكومية و الغير حكومية و قطاع 

العمال العام و القطاع الخاص و كذلك فى التوقيع امام البنوك و المصارف و الهيئات المالية و أى نوع من أنواع 

المعاملت المالية و كذلك التوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية و الرهن و القرض و الصرف و اليداع و 

السحب و التوقيع على الشيكات و الفراج على رأس المال المصدر و كذلك التوقيع  على عقود اليجار و التنازل 

و عقود البيع و الشراء للعقارات و المنقولت و الصول الثابتة و غيرها للنفس و للغير و كذلك فى التنازل و 

عقود البيع و الشراء للراضى و السيارات التى تملكها الشركة للنفس و للغير و أبرام توكيلت بيعها و التوقيع 

على عقود التأسيس و التعديلت أمام الشهر العقارى و التوقيع على عقود الصفقات و المشارطات و كذلك التوقيع 

أمام ادارة المرور و مصلحة الضرائب بكافة انواعها و اللجان الداخلية و لجان الطعن و مصلحة التسجيل التجارى 

و الهيئة العامة للستثمار و المناطق الحرة و الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية و له حق توكيل أو تفويض الغير 

فى بعض أو كل ما ذكر .

2511 - محمد عبدالفتاح عبدالعزيز خضير  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    151678   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-07-2020 برقم ايداع   23417 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2020  بــ :  ممثلعن شركة غاز 

مصر - تعديل صلحيات التوقيع البنكية الحالية لتكون لعضو من المجموعة الولى  مجتمعا  مع عضو من 

المجموعة الثانية, كما يلي:  المجموعة الولى )محمد عبد الفتاح عبد العزيز خضير// محمد حسن محمد السيد( , 

المجموعة الثانية )دومينيك أندريه فان أكري   Dominique Andre Van Ackere  // تشارلز روبين 

ستيوارت ابليبي  Charles Robin Stewart  Appleby ( إجراء كافة المعاملت المالية والبنكية )الفعلية 

واللكترونية( من فتح وغلق  الحسابات البنكية وسحب وقبض ودفع المبالغ المالية  واستخراج خطابات  وشهادات 

الضمان والقتراض والرهن والعتمادات المستندية وتوقيع وتحويل  وبيع  وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

والتوقيع على الشيكات, بالجنيه  المصري أو ما يعادله بالعملت  الجنبية. وتنفيذ كل المستندات المطلوبة  لستخدام 

قنوات توصيل الخدمات  البنكية اللكترونية دون حدود  واتخاذ كل  التصرفات الضرورية والتي من شأنها القدرة 

على التفويض وصلحية اعادة   التفويض  كما هو مطلوب لتأسيس مديرين ومستخدمين قنوات توصيل  الخدمات 

البنكية اللكترونية دون أي  حدود. ولهما حق توكيل وتفويض  الغير في كل أو بعض ما ذكر. 

2512 - جنز بيورن فرايزنبورج   Jens Bjorn Frisenborg  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    

151678   وتم ايداعه بتاريخ    28-07-2020 برقم ايداع   23417 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2020  بــ 

:  ممثل عن شركة جي إف كورس الشرق الوسط ليمتدGF Corys Middle East LTD, بدل  من الدكتور/ 

نبيل البربري.

2513 - محمد صالح محمد احمد  مصفى   المقيد برقم قيد    151698   وتم ايداعه بتاريخ    2020-07-29 

برقم ايداع   23437 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2020  بــ :  ويقوم المصفي بجميع اعمال التي تقضيها 

بيع مال الشركه منقول  او عقارا بالمزاد  الوفاء علي الشركه من ديون .  • التصفيه و علي وجه الخصوص   •

العلني او اي طريق اخري ما لم ينص في وثيقه تعيين المصفي علي اجراء البيع بطريقه معينه .  تمثيل الشركه 

امام القضاء وقبول الصلح و التحكم و اعتماد الجمعيه و التوقيع نيابه عنها كل مايلزم نحو اعتماد الجمعيه
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2514 - ياسر جمال الدين شكرى احمد  مدير   المقيد برقم قيد    151713   وتم ايداعه بتاريخ    

29-07-2020 برقم ايداع   23452 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2020  بــ :  يكون للمدير منفردا كافة 

السلطات المقررة لدارة الشركة والتعامل باسمها وذلك فيما احتفظ به لمؤسس الشركة فى هذا النظام أو قانون 

الشركات أو لئحته التنفيذية ويمثل المدير الشركة أمام القضاء والغير - ويكون المدير مسئول عن ادارتها أمام 

مؤسسها وللمدير منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وايداع 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 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 الذنيه والتجاريه وابرام كافة 

العقود والمشارطات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد وبالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض 

ماذكر

2515 - جهاد ناجى حميده جهامى  مدير   المقيد برقم قيد    151713   وتم ايداعه بتاريخ    2020-07-29 

برقم ايداع   23452 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2020  بــ :  استقالة

2516 - مجدى ربيع هاشم  حسنين  مدير   المقيد برقم قيد    147843   وتم ايداعه بتاريخ    2020-03-02 

برقم ايداع   10176 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2020  بــ :  

2517 - مهاب مجدى ربيع هاشم  مدير   المقيد برقم قيد    147843   وتم ايداعه بتاريخ    2020-03-02 

برقم ايداع   10176 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2020  بــ :  استقالة
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2523 - احمد عالى وفيق رضا عبدالبارى رضا  مدير   المقيد برقم قيد    152001   وتم ايداعه بتاريخ    

09-08-2020 برقم ايداع   24439 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2020  بــ :  و يباشر المديران وظيفتهما لمدة 

غير محدودة - يمثل مديران الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات 

لدارة الشركة والتعامل بأسمها وللمديران مجتمعان أو منفردان كامل الصلحيات للدارة وتمثيل الشركة والتعامل 

بأسمها ولهما الحق في فتح وغلق الحسابات البنكية بأسم الشركة لدي البنوك والتعامل عليها بكافة التصرفات بما في 

ذلك السحب واليداع والتحويلت المصرفية وفتح العتمادات المستندية وإصدار خطابات الضمان والشيكات 

وتظهيرها والفراج عن رأس مال الشركة والتعامل مع كافة البنوك والمؤسسات المالية ولهما حق القتراض 

والتسهيلت الئتمانية وعقود الرهون نيابة عن الشركة ولهما الحق مجتمعين أو منفردين في إبرام وتنفيذ جميع 

أنواع العقود العامة والخاصة وعقود التفاق وعقود تتضمن شرط التحكيم وإجراء أي تعديلت عليها والمناقصات 

والمزايدات والتفاقيات بأسم ولصالح الشركة وبيع وشراء وتوثيق وتسجيل العقارات والسهم والحصص 

والصول والمنقولت والسيارات والتوقيع علي عقود البيع أو الشراء نيابة عن الشركة أمام كافة الجهات الحكومية 

والغير حكومية ومصلحة الشهر العقاري ومكاتبها ومأمورياتها وفي أستخراج التراخيص وتجديدها والتعامل أمام 

إدارات ووحدات المرور ونيابات المرور ولهما الحق مجتمعين أو منفردين التوقيع علي عقود تأسيس الشركات أو 

الشتراك بها وإدخال أي تعديل عليها والتوقيع علي عقود التعديل نيابة عن الشركة أمام الشهر العقاري بعد موافقة 

الجمعية العامة غير العادية ولهما الحق مجتمعين أو منفردين في تعيين الموظفين وفصلهم وتحديد رواتبهم ومكافأتهم 

والتوقيع علي عقود العمل وشراء وبيع وإيجار أصول الشركة الثابتة والمنقولة بكافة أنواعها ولهما الحق مجتمعين 

أو منفردين في تمثيل الشركة أمام جميع المحاكم وإتخاذ جميع إجراءات التقاضي والصلح وتمثيل الشركة أمام كافة 

الجهات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك علي سبيل المثال وليس الحصر مكاتب الشهر العقاري والتوثيق 

والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للتنمية الصناعية والمن الصناعي والطفاء ووزارة البيئة 

وهيئاتها المختلفة والهيئة العامة للرقابة المالية وديوان عام المحافظات والهيئات والدارات ومكاتب العمل ومكاتب 

التأمينات الجتماعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهزة التابعة له ومصلجة الضرائب والضرائب علي 

القيمة المضافة ومصلحة ومكاتب السجل التجاري وتسجيل العلمات التجارية والغرفة التجارية ومصلحة 

الجوازات والهجرة والجنسية والوزارات والجهات السيادية والجهزة التنفيذية التابعة للدولة والقطاع العام وقطاع 

العمال العام والقطاع الخاص والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك المصرية وكافة 

الجهزة التابعة للحياء بكافة محافظات الجمهورية ولهما الحق في تقديم الطلبات والستمارات أمام كافة الجهات 

الحكومية وغير الحكومية وجميع الجهات المذكورة والتوقيع عليها وتقديم جميع الوراق وأستلمها بما في ذلك حق 

سحب أستمارات التأمينات الجتماعية والتوقيع عليها نيابة عن الشركة وفتح وغلق ملف التأمينات الجتماعية بأسم 

وبالنيابة عن الشركة ولهما الحق مجتمعين أو منفردين, في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

2524 - عبدالرحمن محمود السيد  مدير   المقيد برقم قيد    145354   وتم ايداعه بتاريخ    2020-01-15 

برقم ايداع   2010 تم التأشير فى تاريخ 12-08-2020  بــ :  

2525 - محمد  راضي محسن السروجي  مدير   المقيد برقم قيد    145354   وتم ايداعه بتاريخ    

15-01-2020 برقم ايداع   2010 تم التأشير فى تاريخ 12-08-2020  بــ :  

Page 1311 of 1644 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

2526 - محمد خدام الجامع MOHAMED KHADAM ALJAMEA  مدير   المقيد برقم قيد    145354   

وتم ايداعه بتاريخ    15-01-2020 برقم ايداع   2010 تم التأشير فى تاريخ 12-08-2020  بــ :  - ويباشر 

المديرون وظائفهم لمدة غير محددة - يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في 

هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او 

لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه.وللسيد / عبد الرحمن محمود السيد مدير الشركه والسيد / محمد راضي محسن  

السروجي مدير الشركه السيد / محمد خدام الجامع –MOHAMED KHADAM ALJAMEA مدير الشركه  

)مجتمعين او منفردين ( الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير 

الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

من سحب وايداع 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 والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها 

ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها .

2527 - محمد  محمد  حسن  الحموي  مدير   المقيد برقم قيد    145354   وتم ايداعه بتاريخ    2020-01-15 

برقم ايداع   2010 تم التأشير فى تاريخ 12-08-2020  بــ :  استقالة

2528 - محمود محمد محمد عبد الفتاح  مدير فرع   المقيد برقم قيد    152186   وتم ايداعه بتاريخ    

12-08-2020 برقم ايداع   25256 تم التأشير فى تاريخ 12-08-2020  بــ :  للفروع

2529 - محمود  فتحي  محمد  سيد  عبد ا  مدير   المقيد برقم قيد    152205   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2020 برقم ايداع   25305 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2020  بــ :  

2530 - السيد محمد محمد على سلم  مدير   المقيد برقم قيد    152205   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-13 

برقم ايداع   25305 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2020  بــ :  - و يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة-  

يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا مااحتفظ به صراحةعقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه .

وللمديرون منفردين او مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير 

الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق 

الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 

وكذلك لهما الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه 

والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه 

والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق 

توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهم الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد اوبالجل ولهم حق توكيل اوتفويض الغير فى كل اوبعض ماذكر.

2531 - مصطفى محمد رياض محمد  مدير   المقيد برقم قيد    152205   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-13 

برقم ايداع   25305 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2020  بــ :  استقاله

2532 - احمد محمد عبد الحليم السيد  مدير   المقيد برقم قيد    152205   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-13 

برقم ايداع   25305 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2020  بــ :  

Page 1312 of 1644 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

2533 - عزت فاروق دياب عطيه  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    152312   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-08-2020 برقم ايداع   25742 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2020  بــ :  اضافه صلحيات 

لرئيس مجلس الداره : له الحق في بيع اصول الشركه وله الحق في بيع وشراء السيارات بكافه انواعها باسم 

الشركه ولحسابها  وله الحق في تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما سبق مع مراعاه سلطات التوقيع 

الواردة بالسجل التجارى والنظام الساسى للشركة

2534 - عماد حازم احمد حـسـن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    152389   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2020 برقم ايداع   25893 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2020  بــ :  1- الموافقة بالجماع علي إلغاء 

التوقيعات الحالية الخاصة بالشركة في البنوك .  2- الموافقة بالجماع علي إعتماد توقيعات جديدة للشركة بالبنوك 

و هي كالتي :-  مجموعة ) 1 ( مجتمعين :-  1- الستاذ / عماد حازم أحمد حسن بطاقة رقم قومي 

28509140101155 .  2- الستاذ / معتز حازم أحمد حسن بطاقة رقم قومي 28103020100876 .  3- 

الستاذ / مجدي مأمون محمد إبراهيم بطاقة رقم قومي 27412291402656 .  مجموعة ) 2 ( مجتمعين :-   1- 

الستاذ / السيد علي السيد علي بريك بطاقة رقم قومي  28003051300933 .  2- الستاذة / سها عصام الدين 

السيد  بطاقة رقم قومي 28102092103202.  3- الستاذ / عماد حازم أحمد حسن بطاقة رقم قومي 

28509140101155 .   - الموافقة بالجماع علي تفويض السيد / عماد حازم أحمد حسن بطاقة رقم قومي 

28509140101155 رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب تمثيل الشركة أمام الغير و له حق منفردا  في 

التوقيع نيابة عنها أمام البنوك و كافة الجهات الحكومية و الشهر العقاري و السجل التجاري و مصلحة الضرائب و 

كافة الجهات المعنيه و كافة الجهات الغير حكوميه و القطاع العام و القطاع الخاص و قطاع العمال و القضاء و 

حق الحصول علي القروض بكافة أنواعها من كافة البنوك  و أجراء الرهن بكافة أنواعها و بيع ورهن كافة 

الصول الثابته و المنقوله و العقارات و السيارات و كافة المقاومات الماديه و المعنويه للشركه و تقديم كافه 

الضمانات و الفراج عن رأس مال الشركة و فتح الحسابات البنكيه المختلفه للشركه والسحب واليداع و 

العتمادات و كافة الغراض اللزمه لدارة الشركه و تمثيل الشركه أمام القضاء كما يكون له الحق في تفويض او 

توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر .

2535 - تامر سرور عبدالعزيز محمد فرج ا  مدير   المقيد برقم قيد    152464   وتم ايداعه بتاريخ    

18-08-2020 برقم ايداع   26337 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2020  بــ :  

2536 - طارق بن صالح بن عبدا التويجري  مدير   المقيد برقم قيد    152464   وتم ايداعه بتاريخ    

18-08-2020 برقم ايداع   26337 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2020  بــ :  ويباشر المديران وظائفهما لمدة 

غير محددة . يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير و لهما مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد اوسع 

السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة. و للسيد / طارق بن صالح بن عبد ا التويجري جواز سفر رقم U394949   والسيد / تامر 

سرور عبد العزيز محمد فرج ا  27712012100355  مجتمعين أو منفردين الحق في التعامل باسم الشركة 

امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و 

لهما مجتمعين أو منفردين ابرام كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلي الخص تعيين و عزل 

وكلء ومستخدمي الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم ومكافاتهم و قبض وابرام جميع العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة - ولهما الحق مجتمعين أو منفردين في التعامل مع كافة البنوك والمصارف 

بكافة المعاملت المالية مثل التوقيع علي الشيكات والسحب واليداع والتحويل وغيرهما ولهما الحق مجتمعين أو 

منفردين في التوقيع علي كافة عقود القتراض والرهن والكفالة للغير بكافة انواعها لكافة اصول الشركة بما فيها 

من ثابت او منقول وذلك للنفس او للغير وامام كافة الجهات الحكومية والغير الحكومية الخاصة بذلك ولهما الحق 

مجتمعين أو منفردين في توكيل او تفويض الغير وذلك لصالح البنوك او الغير ولهما الحق مجتمعين أو منفردين في 

التوقيع علي عقود البيع والشراء للعقارات او المنقولت او السيارات واصدار توكيلت بالبيع للنفس او للغير في 

كل او بعض ما ذكر و لهما مجتمعين أو منفردين حق تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

2537 - يسرى محمد محمد ابو السعود نايل  مدير علقات عامة   المقيد برقم قيد    152464   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-08-2020 برقم ايداع   26337 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2020  بــ :  استقالة
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2538 - طارق حسين احمد حسين داود  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    152617   وتم ايداعه بتاريخ    

23-08-2020 برقم ايداع   26757 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2020  بــ :  

2539 - هيثم احمد ابوزيد ابراهيم غنيم  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    152617   وتم ايداعه بتاريخ    

23-08-2020 برقم ايداع   26757 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2020  بــ :  

2540 - نبيل مرزوق عزيز خليل  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    152617   وتم ايداعه بتاريخ    

23-08-2020 برقم ايداع   26757 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2020  بــ :  

2541 - هيثم محمد احمد ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    152617   وتم ايداعه بتاريخ    

23-08-2020 برقم ايداع   26757 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2020  بــ :  

2542 - هويدا شحاته رياض مكاريوس  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    152617   وتم ايداعه بتاريخ    

23-08-2020 برقم ايداع   26757 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2020  بــ :  

2543 - رامى محمد صحر سيد رفعت زايد  مدير عام   المقيد برقم قيد    152657   وتم ايداعه بتاريخ    

23-08-2020 برقم ايداع   26855 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2020  بــ :  تجديد مدة تعيين المديرين لعام 

آخر ينتهى فى 2023 .

2544 - رجب محمد محمود حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    119597   وتم ايداعه بتاريخ    

03-04-2018 برقم ايداع   15859 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2020  بــ :  

2545 - روان على مكاراتى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    152724   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2020 برقم ايداع   27102 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2020  بــ :  

2546 - على احمد مكاراتى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    152724   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2020 برقم ايداع   27102 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2020  بــ :  

2547 - رانيه خالد عبدالخالق  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    152724   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2020 برقم ايداع   27102 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2020  بــ :  

2548 - خضير فتيحة  KHEDER FATIHA  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    152724   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-08-2020 برقم ايداع   27102 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2020  بــ :  استقالة

2549 - علء الدين عمر ابو زيد محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    92842   وتم ايداعه بتاريخ    

20-04-2016 برقم ايداع   13195 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2020  بــ :  تجديد الثقه فى أعضاء مجلس 

الدارة بذات التشكيل

2561 - فاطمه غريب عبد العزيز خليفه  مدير   المقيد برقم قيد    153303   وتم ايداعه بتاريخ    

03-09-2020 برقم ايداع   29019 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2020  بــ :  - و يباشر المدير وظائفه لمدة 

غير محددة - يمثل  المدير الشركه في علقتها مع الغير وله منفرد في هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه والمدير 

منفرد الحق في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجاهات الحكوميه  وغير الحكوميه والقطاع العام 

والقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذالك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

والتوقيع علي الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهدات الضمان والفراج عن راس المال وكافه صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذالك باسم الشركه وضمن اغراضها وله الحق في تعين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات 

الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله 

منفرد حق التوقيعات علي عقود القتراض والرهن وشراء والبيع لصول الشركه وممتلكماتها العقاريه والراضي 

والسيارات والمنقولت باسم الشركه ولصالحها وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .
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2562 - عبد العليم  كمال الدين  محمد  حسن  مدير عام   المقيد برقم قيد    151512   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2020 برقم ايداع   22852 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2020  بــ :  يمثل المديرون الشركة في 

علقتها مع الغير , ولهم مجتمعون او منفردون  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديرون مجتمعون او 

منفردون الحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك من سحب وايداع وفتح 

حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال وحق 

القتراض والرهن وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع  والرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق فى التوقيع على عقود تأسيس الشركات وفى تعين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد اوبالجل ولهما حق توكيل اوتفويض الغير فى كل او بعض ماذكر

2563 - محمود محمد ربيع مصطفى محمد  مدير   المقيد برقم قيد    151512   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2020 برقم ايداع   22852 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2020  بــ :  استقالة

2564 - على سعيد مصطفى محمد  مدير   المقيد برقم قيد    151512   وتم ايداعه بتاريخ    2020-07-26 

برقم ايداع   22852 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2020  بــ :  استقالة

2565 - مصطفى محمد ربيع مصطفى محمد  مدير   المقيد برقم قيد    151512   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2020 برقم ايداع   22852 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2020  بــ :  استقالة

2566 - عبدالعزيز بن فهد بن على الجوف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    153376   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-09-2020 برقم ايداع   29622 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2020  بــ :  يكون للسيد/ كريم 

اهاب  خالد عيادة - عضو منتدب-  منفردا الحق في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها والتعامل بإسمها أمام كافة 

الجهات الحكومية و الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية و التعامل مع جميع 

الشركات و شركات المحمول و تقديم الطلبات و المستندات و دفع و سحب الرسوم و الشتراكات والتوقيع علي 

جميع أنواع العقود و التفاقيات مع البنوك و الهيئات و الشركات وعقود الشراء لكافة المنقولت و أي عقود أخري 

تتعلق بالنشاط ووضع نظام العمل و اللوائح الداخلية للشركة وتعيين و عزل مستخدمي و وكلء الشركة والموظفين 

وتحديد مرتباتهم و اجورهم. و إلغاء التوقيعات السابقة لدي البنوك  واعتماد التوقيعات الجديدة المذكورة في الفقرة 

7.     الموافقة علي تعديل صلحيات التوقيع لدي البنوك  علي النحو التالي:   أول: تفويض كل من 

السيد/ عبد العزيز بن فهد بن علي الجوف )توقيع اول( و السيد/ كريم اهاب خالد عيادة )توقيع أول( و السيد/ هاني 

عمر سليمان حسنين )توقيع اول( و السيد/ علء محمد العفيفي عبد العظيم العفيفي )توقيع اول( و السيد/ سيف 

الدين عصام عبد المنعم البسيوني )توقيع ثاني( والسيد/ أحمد توفيق محمد فؤاد محمد توفيق )توقيع ثاني( و السيد/ 

كريم محمود عبد المحسن محمود )توقيع ثاني( علي أن يكون التوقيع لحد المفوضين بالتوقيع كتوقيع أول مع أحد 

المفوضين بالتوقيع كتوقيع  ثاني- في كافة الجراءات, كافة المعاملت البنكية والتوقيع علي الشيكات والسحب 

وفتح وغلق الحسابات البنكية واستخراج خطابات وشهادات الضمان و قبض ودفع المبالغ المالية وتوقيع و تحويل 

وتظهير وتسديد كافة السندات لمر و الوراق التجارية.    ثانيا: تفويض كل من السيد/ عبد العزيز بن فهد بن علي 

الجوف و السيد/ علء محمد العفيفي عبد العظيم العفيفي مجتمعين في توقيع علي  العقود التسهيلت البنكية و 

القروض و العتمادات المستندية و الرهون و تجديدها و بيع أصول الشركة.
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2572 - حاتم معتز مصطفى السحاقى  مدير   المقيد برقم قيد    153502   وتم ايداعه بتاريخ    

07-09-2020 برقم ايداع   29502 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2020  بــ :  يمثل المدير حاتم معتز مصطفى 

السحاقى الشركة فى علقتها مع الغير وله منفردا  فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها 

فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وللمدير منفردا  حق 

التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وللمدير منفردا  حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع 

على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن راس المال وكافة 

صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق فى التوقيع على 

عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت 

بإسم 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 وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

2573 - محمد احمد عرفان جمال الدين  مدير   المقيد برقم قيد    153502   وتم ايداعه بتاريخ    

07-09-2020 برقم ايداع   29502 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2020  بــ :  استقالة

2574 - سلوى عادل ابراهيم مدبولى  مدير   المقيد برقم قيد    153656   وتم ايداعه بتاريخ    2020-09-09 

برقم ايداع   30375 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2020  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير 

ولهما منفردان  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد 

الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.   وللمديران السيدة / سلوي عادل إبراهيم مدبولى  والسيد / 

يوسف شريف محـمد خيرى منفردان أو مشجتمعان حق التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات 

الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

أغراضها وكذلك لهما الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق 

توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

2575 - يوسف شريف محمد  خيرى  مدير   المقيد برقم قيد    153656   وتم ايداعه بتاريخ    2020-09-09 

برقم ايداع   30375 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2020  بــ :  

2576 - هوى جونج جانج HEUI JONG JANG  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    153788   وتم 

ايداعه بتاريخ    13-09-2020 برقم ايداع   30791 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2020  بــ :  ممثل عن 

شركه ال هاى ILHAE COMPANY -- استقالة

2577 - سانج هى اوم SANGHEE EOM  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    153788   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-09-2020 برقم ايداع   30791 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2020  بــ :  ممثل عن شركه ال 

هاى   ILHAE COMPANY -- استقالة

2578 - السيد مين كانج   MIN KANG  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    153788   وتم ايداعه بتاريخ    

IL  13-09-2020 برقم ايداع   30791 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2020  بــ :  ممثل عن شركة ال هاي

HAE COMPANY

2579 - جى سونج هوانج  JAESEUNG HWANG  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    153788   

وتم ايداعه بتاريخ    13-09-2020 برقم ايداع   30791 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2020  بــ :  بدل من 

السيد / هوي جونج جانج  HEUI JONG JANG  بنفس صلحياتة ونفس سلطاتة التي كانت ممنوحة للسيد /

هوي جونج جانج
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2580 - سونج يون تشوي  SUNG YEUN CHOI  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    153788   وتم 

ايداعه بتاريخ    13-09-2020 برقم ايداع   30791 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2020  بــ :  ممثل عن 

IL HAE COMPANY شركة ال هاي

2581 - بون جيل كوو BON GILL KOO  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    153788   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-09-2020 برقم ايداع   30791 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2020  بــ :  ممثل عن شركه ال 

ILHAE COMPANY هاى

2582 - مين كيو كواك  MYNKYU KWAK  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    153788   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-09-2020 برقم ايداع   30791 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2020  بــ :  ممثل عن شركه ال 

il hae company هاي

2583 - جيوبوك لى GYUBOK  LEE  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    153788   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-09-2020 برقم ايداع   30791 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2020  بــ :  ممثل عن شركه ال 

ILHAE COMPANY هاى

2584 - عمرو عبد الهادى عبد اللطيف 

المليح  مدير   المقيد برقم قيد    153939   وتم ايداعه بتاريخ    15-09-2020 برقم ايداع   31249 تم 

التأشير فى تاريخ 15-09-2020  بــ :  ويباشر المدير وظائفهم لمدة غير محدده- يمثل المدير الشركه فى علقتها 

مع الغير  وله فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ماحتفظ به صراحه عقد 

الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه وللمدير الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام 

جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم  وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه 

ولصالحها  وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه وله الحق 

فى التوقيع على عقود  تاسيس الشركات فى تعين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم 

وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه 

والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل 

او تفويض الغيرفى كل او بعض ماذكر

2585 - احمد محمود محمد محمود ايوب  مدير   المقيد برقم قيد    153941   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-2020 برقم ايداع   31251 تم التأشير فى تاريخ 15-09-2020  بــ :  

2586 - مصطفي حسين احمد محمد الشافعي  مدير   المقيد برقم قيد    153941   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-2020 برقم ايداع   31251 تم التأشير فى تاريخ 15-09-2020  بــ :  إعادة تحديد صلحيات 

المديرين لتصبح كالتالى  :-   يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير و لهم مجتمعين أو منفردين في هذا 

الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة , و للمديرين مجتمعين أو منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة و ضمن أغراضها 

أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم و كذلك 

التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف و التوقيع علي الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها وكذلك لهم مجتمعين أو منفردين حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية ولهم مجتمعين أو منفردين الحق فى التوقيع على عقود التأسيس والتعديل وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها ولهم مجتمعين أو منفردين الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم 

وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها و لهم مجتمعين أو منفردين حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و 

تسديد كافة السندات الذنيه و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد أو بالجل و لهم مجتمعين أو منفردين حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .
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2587 - كرستين ابراهيم وهبه عطيه  مدير   المقيد برقم قيد    153941   وتم ايداعه بتاريخ    2020-09-15 

برقم ايداع   31251 تم التأشير فى تاريخ 15-09-2020  بــ :  

2588 - سيندى جيليس شيكيتى SINDE GILLES CHEKETE  مدير   المقيد برقم قيد    154027   

وتم ايداعه بتاريخ    16-09-2020 برقم ايداع   31628 تم التأشير فى تاريخ 16-09-2020  بــ :  استقالة

2589 - هشام جميل محمد الشبشيرى  مدير   المقيد برقم قيد    154027   وتم ايداعه بتاريخ    2020-09-16 

برقم ايداع   31628 تم التأشير فى تاريخ 16-09-2020  بــ :  استقالة

2590 - برتراند بلي BERTRAND PLAYE  مدير   المقيد برقم قيد    154027   وتم ايداعه بتاريخ    

16-09-2020 برقم ايداع   31628 تم التأشير فى تاريخ 16-09-2020  بــ :  

2624 - السيد عبدالفتاح محمد حسن  مدير   المقيد برقم قيد    155252   وتم ايداعه بتاريخ    2020-10-11 

برقم ايداع   35695 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2020  بــ :  استقالة

2625 - شريف مصطفى عبدالعزيز  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    60657   وتم ايداعه بتاريخ    

20-09-2012 برقم ايداع   19321 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2020  بــ :  ممثل عن البنك الهلى 

المصري - بدل من السيد / احمد محمد الدمرداش

2626 - محمد مصطفى محمود محمد الملح  مدير   المقيد برقم قيد    151057   وتم ايداعه بتاريخ    

15-07-2020 برقم ايداع   21186 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2020  بــ :  

2627 - علء محمد صلح الدين محمد خفاجي  مدير   المقيد برقم قيد    151057   وتم ايداعه بتاريخ    

15-07-2020 برقم ايداع   21186 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2020  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة

2628 - احمد كرم علي حسن  مدير   المقيد برقم قيد    155360   وتم ايداعه بتاريخ    12-10-2020 برقم 

ايداع   36148 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2020  بــ :  استقالة

2634 - اشرف محمد مصطفى محمد  مصفى   المقيد برقم قيد    155625   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2020 برقم ايداع   37059 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2020  بــ :  على أن تكون مهامه 

وصلحياته طبقا  لما إشتمل عليه نص المادة 145 من القانون رقم 159 لسنة 1981 ومنها على سبيل المثال ل 

الحصر وفاء ما على الشركة من ديون والتوقيع عن الشركة وتمثيلها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والمصالح والوزارات بـهيئاتـها وأمام مصلحة الضرائب والتوقيع أمام مصلحة الشهر العقارى على كافة العقود 

والتوقيع أمام جميع البنوك على جميع العمال والتصرفات البنكية من فتح الحسابات والسحب واليداع والتوقيع 

على الشيكات وغلق الحسابات, وكذا أعمال التصرف التى تمس أصول الشركة من بيع أو شراء أو تقرير حق 

عينى أصلى أو تبعى, وتوزيع ناتج التصفية بعد سداد ما على الشركة من ديون وسداد كافة اللتزامات التى على 

الشركة للجهات الحكومية وغيرها, وبيع سيارات الشركة إن وجدت .

2635 - الء هاني محمود طلعت درغام  مدير   المقيد برقم قيد    155778   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-2020 برقم ايداع   37598 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2020  بــ :  استقالة
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2591 - رامى عزب يوسف داود  مدير   المقيد برقم قيد    154027   وتم ايداعه بتاريخ    2020-09-16 

برقم ايداع   31628 تم التأشير فى تاريخ 16-09-2020  بــ :  ويباشر المديرين وظائفهم لمده غير محددة  

تعديل صلحيات التوقيع بالشركة امام البنوك والغير علي النحو التالي:  يمثل المديرون 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 وللسيد/ رامي عزب يوسف داود منفردا  الحق في التعامل 

باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان والفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل. وللسيد/ رامي عزب يوسف 

داود وللسيد/ برتراند بلى BERTRAND PLAYE, مجتمعين حق التوقيع على عقود القتراض والرهن 

وشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما 

حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر. يكون السيد/ رامي عزب يوسف داود )منفردا ( أو السيد/ 

أحمد صلح إبراهيم بدوي )من غير المديرين( منفردا  مسئول عن الستيراد بالشركة وله حق التعامل منفردا  امام 

مصلحة الجمارك بجميع ادارتها وانهاء كافة الجراءات الجمركية لجميع الصادرات والواردات بجميع المنافذ 

الجمركية وكافة الجهات الرقابية المختلفة والحكومية

2592 - هشام محمود حمدى مصطفى 

اسماعيل غيث  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    154113   وتم ايداعه بتاريخ    17-09-2020 برقم 

ايداع   31913 تم التأشير فى تاريخ 17-09-2020  بــ :  تعديل الصفة

2593 - مروة ذكي عبدالعزيز عناني  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    154113   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-2020 برقم ايداع   31913 تم التأشير فى تاريخ 17-09-2020  بــ :  تعديل صلحيات السادة أعضاء  

مجلس الدارة كالتي :  للسيدة/ مروه ذكي عبد العزيز عناني    رئيس مجلس الدارة  والسيد/ احمد رشدي محمود 

ندا  عضو  مجلس الدارة  منفردين او مجتمعين  كافة الصلحيات المخولة لهم بالنظام الساسي  للشركة ولهم  

الحق في التقديم علي التسهيلت الئتمانية بأنواعها والشيكات وفتح الحسابات والعتمادات لدي المصارف  

والبنوك بدون حدود قصوى ولهم حق السحب واليداع من البنوك والفراج عن رأس المال والتوقيع علي الشيكات 

منفردا واستكمال رأس المال  ولهم الحق في  إبرام كافة التصرفات  المتعلقة بإدارة الشركة وإجراء وإتمام عقود 

البيع والشراء البتدائية والنهائية والتوقيع والتصديق علي التوقيعات أمام الشهر العقاري  ولهم الحق في الشتراك 

في تأسيس الشركات والتوقيع علي عقود التأسيس ولهم الحق في التوقيع علي كافة العقود بأنواعها والتي تتعلق 

بنشاط الشركة وفسخ وإنهاء العقود والتوقيع علي عقود عمل الموظفين ولهم الحق في تمثيل الشركة أمام  جهات 

التراخيص من المحافظة والحياء ومجالس المدن والوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  ووزارة 

السكان  و التعامل مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والوزارات والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة  

وتمثيل الشركة أمام مصلحة الضرائب بجميع مأمورياتها والهيئة القومية للتأمينات الجتماعية والهيئة العامة 

للرقابة المالية والسجل التجاري والشهر العقاري وشركة مصر المقاصة لليداع والقيد المركزي   ولرئيس مجلس 

الدارة اوالسيد / احمد رشدي محمود ندا  عضو مجلس الدارة الحق في  توكيل  او تفويض الغير في كل او بعض 

ماذكر وفي بعض أو كل اختصاصاته

2594 - احمد  صلح الدين محمود شعراوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    154113   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-09-2020 برقم ايداع   31913 تم التأشير فى تاريخ 17-09-2020  بــ :  استقالة

2595 - سامح فتحى سليم ميخائيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    154113   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-2020 برقم ايداع   31913 تم التأشير فى تاريخ 17-09-2020  بــ :  استقالة

2596 - محمد محمود عبدالمنعم حمزة هيكل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    154113   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-09-2020 برقم ايداع   31913 تم التأشير فى تاريخ 17-09-2020  بــ :  
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2597 - حازم محمد صلح الدين محمد فهمى 

يوسف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    154113   وتم ايداعه بتاريخ    17-09-2020 برقم ايداع   

31913 تم التأشير فى تاريخ 17-09-2020  بــ :  استقالة

2598 - احمد رشدي محمود ندا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    154113   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-2020 برقم ايداع   31913 تم التأشير فى تاريخ 17-09-2020  بــ :  

2599 - هانى سعيد عطيه عبدالنور  مدير   المقيد برقم قيد    154233   وتم ايداعه بتاريخ    2020-09-21 

برقم ايداع   32379 تم التأشير فى تاريخ 21-09-2020  بــ :  و يباشر المديرين وظائفهم لمدة غير محددة.-

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.  

وللمديران مجتمعين او منفردين الحق في التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم أما بالنسبة للتعامل 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 والتوقيع على عقود التسهيلت المصرفية والئتمانية 

فيكون التوقيع للسيد/ هاني سعيد عطيه عبدالنور منفردا فقط  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 و عزل مستخدمي ووكلء الشرکه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة و 

لصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشرکه بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير 

في كل او بعض ما ذكر.

2600 - ماريان  موريس  محروس  برسوم  مدير   المقيد برقم قيد    154233   وتم ايداعه بتاريخ    

21-09-2020 برقم ايداع   32379 تم التأشير فى تاريخ 21-09-2020  بــ :  

2601 - شاكر انور ارنست فريدزكي ويصا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    154937   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-08-2003 برقم ايداع   8959 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2020  بــ :  استقاله

2602 - احمد احمد محرم احمد ابراهيم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    154937   وتم 

ايداعه بتاريخ    19-08-2003 برقم ايداع   8959 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2020  بــ :  على أن تبقى 

كافة السلطات والصلحيات السابق منحها لمجلس إدارة الشركة والمؤشر بها في السجل التجاري كما هي دون 

تعديل - قبول إستقالة السيد الدكتور/ محمد على فهمي شتا من منصبه كمدير بالشركة وكذا قبول إستقالة السيد 

المهندس/ رضا فوزي برسوم الراهب من منصبه كمدير بالشركة وكذا قبول استقالة السيد/ محرم فتحى زغلول 

محمد من منصبه كمدير مالي بالشركة.  2. وافق السادة الحاضرين على قبول استقالة السيد الستاذ/ أنور أنور 

ارنست ويصا – من عضوية مجلس الدارة ومن منصبه كنائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب وكذلك 

قبول استقالة الستاذ/ شاكر أنور ارنست- من عضوية مجلس الدارة ومن منصبه كعضو مجلس إدارة وقبول 

تعيين السيد الدكتور/ محمد على فهمي شتا كعضو مجلس إدارة بالشركة ليصبح التشكيل النهائي لمجلس إدارة 

الشركة على النحو التي:

2603 - مراد ميشيل باخوم ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    154937   وتم ايداعه بتاريخ    

19-08-2003 برقم ايداع   8959 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2020  بــ :  

2604 - ابراهيم شوقى محرم احمد محرم احمد ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    154937   وتم 

ايداعه بتاريخ    19-08-2003 برقم ايداع   8959 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2020  بــ :  

2605 - انور انور ارنست ويصا  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    154937   وتم 

ايداعه بتاريخ    19-08-2003 برقم ايداع   8959 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2020  بــ :  استقاله
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2606 - فريد  السيد  محمد  يوسف  الهاشمى  مدير   المقيد برقم قيد    154363   وتم ايداعه بتاريخ    

23-09-2020 برقم ايداع   32798 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2020  بــ :  لفرع الشركة بجمهورية مصر 

العربية وله الصلحيات والسلطات التية : 1- إدارة الفرع في جمهورية مصر العربية والتوقيع نيابة عنها أمام 

كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية متضمنا  وليس قاصرا  على الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والتحاد 

المصرى لمقاولى التشييد والبناء والسجل التجارى والغرف التجارية والشهر العقارى والتأمينات الجتماعية 

ومصلحة الضرائب ومأمورياتها والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك والمرور 

ونيابات المرور وتسليم وإستلم الدفاتر التجارية والتعامل مع جميع شركات المرافق )الكهرباء والغاز والتليفون 

والشركة المصرية للتصالت والمياه والصرف الصحى( وأمام شركات الهاتف المحمول وشركات نقل البيانات )

النترنت( وتقديم الطلبات والمستندات ودفع وسحب الرسوم والشتراكات والقيام بجميع المعاملت البنكية متضمنا  

وليس قاصرا  على توقيع الشيكات وسحب المبالغ اى كانت قيمتها وإستصدار خطابات الضمان والقروض 

والرهون والعتمادات المستندية وتحصيل وصرف الموال وتوقيع  وتحويل وشراء وبيع وسداد الوراق التجارية 

وتوكيل وتفويض أى طرف ثالث  فى التوقيع على الشيكات والقيام بكافة المعاملت البنكية بما ل يجاوز 

500000 دولر أمريكى )خمسمائة ألف دولر أمريكي فقط ل غير( أو ما يعادلها من العملت الخرى 2- التعامل 

مع جميع السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية من أجل الحصول على التصاريح والموافقات 

والتراخيص التي قد تتوجب من حين الى أخر فيما يختص بتسجيل وترخيص وتشغيل الفرع والحصول على 

رخص العمل وتأشيرات القامة وتجديدها والحصول على رخص أخرى قد يتوجب الحصول عليها للعاملين في 

الفرع وعائلتهم وزوار الفرع 3- التوقيع بالنيابة عن الفرع لدى كافة الجهات الحكومية والغير حكومية 4- تمثيل 

الفرع أمام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة بكافة إداراتها وكافة فروعها وتقديم واستلم كافة الطلبات 

والمستندات والتوقيع باسم الفرع ونيابة عنه والطلع على ملف الفرع لدي الهيئة العامة للستثمار والمناطق 

الحرة واستخراج صور طبق الصل 5- تمثيل الفرع أمام مصلحة الشهر العقاري بكافة مأمورياتها وتقديم واستلم 

كافة الطلبات والمستندات والتوقيع باسم الفرع ونيابة عنه لثبات التاريخ على عقود اليجار 6- فتح الحسابات 

المصرفية والتعامل مع البنوك نيابة عن الفرع 7- طلب رفع القضايا , تغطية او حبس مبالغ مالية , التأمينات 

المالية , الديون , السهم , البضائع , المنقولت وغير المنقولت , مستحقة للفرع او مملوكة منه , حاضرا او 

مستقبل , توقيع وتنفيذ واصدار وصولت صالحة او مخالصات او اية ابراءات متعلقة بمثل هذه الممتلكات 8- 

ا أو مستقبل  أو التي قد تصبح للفرع أو بيعها أو  ا مملوكة من الفرع حاضر  شراء أية ملكية منقول  كانت أو عقار 

تأجيرها وتفويضها أو رهنها أو التخلص منها أو التجار بها وله صلحية التعاقد والتوقيع على كافة المستندات 

الضرورية والمتعلقة بهذا الشأن 9- دفع جميع الضرائب والتعريفات والرسوم والخصومات والتكاليف وجميع 

الداءات الخرى من اجل أية ملكية حاضرة أو مستقبلية للفرع أو على حسابها أو التي قد يحصل عليها الفرع 

وتصفيتها وتغييرها وخصمها وقبولها ولقبول جميع الرسومات والحجوزات لصالح الفرع وعند السداد ليقوم 

بالبراء أو اللغاء 10- استخدام وتوظيف وفصل أي وكلء أو موظفين أو عمال أو أشخاص أخرين في الفرع 

وتعيين وتوظيف وتوجيه المحامين ومستشارين قانونيين و/أو محصلي ديون لعطاء النصائح للفرع أو تمثيله في 

جمهورية مصر العربية 11- لتوقيع أو تنفيذ  كافة أنواع العقود قيمتها القصوى 500000 دولر أمريكي )

خمسمائة ألف دولر أمريكي فقط ل غير( 12- إصدار وتوقيع وتنفيذ وتسليم أي من النذارات أو الطلبات بواسطة 

الشهر العقاري أو أي من سلطات المختصة أو الموظفين وعند الضرورة الحضور امام الشهر العقاري في الدولة 

من أجل توقيع وتوثيق توكيلت للمحامين والمستشارين القانونيين ومحصلي الديون فيما يتعلق بأية دعوى قضائية 

مرفوعة أو المقرر رفعها ضد الفرع أو من قبل الفرع امام أية محكمة أو لجان قضائية أو شبة قضائية , حكومية أو 

غير حكومية في جمهورية مصر العربية أو من أجل توقيع وتحرير توكيلت لي شخص اخر ولي غرض اخر 

قد يرتئيه الوكيل 13- بصفة عامة لدارة أنشطة أعمال الفرع اليومية وللشراف على سير العمال في الفرع في 

جمهورية مصر العربية لذلك الغرض الضطلع بجميع العمال والتصرفات والشؤون والمور المتعلقة بأعمال 

وعقارات الفرع وتنفيذ جميع التصرفات والتفاقات والعقود والتعهدات من اجل مباشرة الصلحيات الذكورة في 

هذا القرار والتعاقد مع الشخاص ذوي المصالح المشتركة مع الفرع والقيام بكافة ما يلزم من العمال لتحقيق كل ما 

يمكن للفرع ان يباشره باسم الفرع ولحساب الفرع 14- تفويض الغير في كل أو بعض ما سبق - استمرار السيد/ 
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طيب محمد نور عبد الرحمن حوير إماراتي الجنسية ويحمل جواز سفر رقم C31295927 مدير لفرع الشركة 

بجمهورية مصر العربية والحتفاظ بكافة صلحيات التوقيع الخاصة به

2607 - مصطفى عادل مصطفى ابو النجا

 حسن  مدير   المقيد برقم قيد    154498   وتم ايداعه بتاريخ    27-09-2020 برقم ايداع   33340 تم 

التأشير فى تاريخ 27-09-2020  بــ :  ويباشر المدير وظائفة لمدة غير محددة - يمثل المدير الشركة في علقتها 

مع الغير وله منفرد في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللمدير منفرد حق التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة بأشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصاريف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصاريف وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة النقد او 

بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

2608 - محمود صلح دياب محمد  مدير   المقيد برقم قيد    154664   وتم ايداعه بتاريخ    2020-09-29 

برقم ايداع   33774 تم التأشير فى تاريخ 29-09-2020  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة -  

يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  

وللسيد/ محمود صلح دياب محمد منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها 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 شهادات وخطابات الضمان 

وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن راس المال  وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها 

وكذلك له الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه 

والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركه ولصالحها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه 

وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه 

والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل 

او تفويض الغير فى كل او بعض مما ذكر وللسيد / احمد محمد عبدالعزيز السيد عمار والسيد / احمد ايمن انور 

احمد الباجورى حق اداره العلقات العامه بالشركه فقط .

2609 - احمد ايمن انور احمد الباجورى  مدير   المقيد برقم قيد    154664   وتم ايداعه بتاريخ    

29-09-2020 برقم ايداع   33774 تم التأشير فى تاريخ 29-09-2020  بــ :  

2610 - احمد محمد عبد العزيز السيد عمار  مدير   المقيد برقم قيد    154664   وتم ايداعه بتاريخ    

29-09-2020 برقم ايداع   33774 تم التأشير فى تاريخ 29-09-2020  بــ :  
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2611 - كريم احمد عبد القادر احمد  مدير   المقيد برقم قيد    154808   وتم ايداعه بتاريخ    2020-10-01 

برقم ايداع   34278 تم التأشير فى تاريخ 01-10-2020  بــ :  ويباشر المديران وظائفهم لمدة ثمانية عشر شهرا  

- يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهما 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 - 

وللمديران مجتمعان الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس المال والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات 

الضمان وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل الغير 

في كل او بعض ما ذكر

2612 - محمود ايمن محمود نجيب  مدير   المقيد برقم قيد    154808   وتم ايداعه بتاريخ    2020-10-01 

برقم ايداع   34278 تم التأشير فى تاريخ 01-10-2020  بــ :  

2613 - تميم على سعد الحزورة  مدير فرع   المقيد برقم قيد    154889   وتم ايداعه بتاريخ    2020-10-04 

برقم ايداع   34589 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2020  بــ :  

2614 - علء الدين على محمد عبد اللطيف  مدير   المقيد برقم قيد    154971   وتم ايداعه بتاريخ    

04-10-2020 برقم ايداع   34871 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2020  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير 

محدده - يمثل المدير / علء الدين علي محمد عبد اللطيف 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 والمدير منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة  اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وغلقها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف  

والتوقيع علي الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك 

له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن ولصالحها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وله الحق في تعيين وغزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله 

حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ماذكر.

2615 - مصطفى محمود عبدالرحمن  محمد  مدير   المقيد برقم قيد    154971   وتم ايداعه بتاريخ    

04-10-2020 برقم ايداع   34871 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2020  بــ :  استقالة

2616 - منير نبيل منيرفهمى عبد الشهيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    155193   وتم ايداعه بتاريخ    

07-10-2020 برقم ايداع   35538 تم التأشير فى تاريخ 07-10-2020  بــ :  

2617 - السيد عبد الرحمن احمد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    155195   وتم ايداعه بتاريخ    

07-10-2020 برقم ايداع   35540 تم التأشير فى تاريخ 07-10-2020  بــ :  استقالة

2618 - عبدالرحمن جمال محمود علم  مدير   المقيد برقم قيد    155195   وتم ايداعه بتاريخ    

07-10-2020 برقم ايداع   35540 تم التأشير فى تاريخ 07-10-2020  بــ :  
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2619 - محمود خلف ا محمود عبدالله  مدير   المقيد برقم قيد    155195   وتم ايداعه بتاريخ    

07-10-2020 برقم ايداع   35540 تم التأشير فى تاريخ 07-10-2020  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمده 

غير محدده , يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات 

لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو 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 و القطاع الخاص بكافة أشكالهم و كذلك التعامل مع جميع 

البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح و غلق حسابات و الفراج عن رأس المال ولهم حق عمل توكيلت 

بالشهر العقارى لصالح البنوك فى التوقيع على عقود الرهن والقتراض و التوقيع على الشيكات و استصدار 

شهادات و خطابات الضمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و بيع اصول الشركة و ممتلكاتها 

العقارية و الراضى و السيارات و المنقولت و كل ذلك باسم الشركة و ضمن أغراضها و لهما الحق فى تعيين و 

عزل مستخدمى ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها والتوقيع على 

عقود القتراض و الرهن و لهما حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و 

التجارية و ابرام كافة العقود و التوقيع على عقود تأسيس الشركات  و المشارطات و الصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل و فيما يخص التوقيع على عقود التعديل فيكون بعد موافقة الجمعية العامة 

للشركة و لهما حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .    ويباشر المديرون وظائفهم لمده غير محدده 

, يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو 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 و القطاع الخاص بكافة أشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و 

المصارف من سحب و ايداع و فتح و غلق حسابات و الفراج عن رأس المال ولهم حق عمل توكيلت بالشهر 

العقارى لصالح البنوك فى التوقيع على عقود الرهن والقتراض و التوقيع على الشيكات و استصدار شهادات و 

خطابات الضمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و بيع اصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و 

الراضى و السيارات و المنقولت و كل ذلك باسم الشركة و ضمن أغراضها و لهما الحق فى تعيين و عزل 

مستخدمى ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها والتوقيع على عقود 

القتراض و الرهن و لهما حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و 

التجارية و ابرام كافة العقود و التوقيع على عقود تأسيس الشركات  و المشارطات و الصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل و فيما يخص التوقيع على عقود التعديل فيكون بعد موافقة الجمعية العامة 

للشركة و لهما حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .

2620 - كريم رمضان عبد الحميد راغب  مدير   المقيد برقم قيد    155223   وتم ايداعه بتاريخ    

11-10-2020 برقم ايداع   35666 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2020  بــ :  - و يباشر المدير وظائفه لمدة 

سنتين من تاريخ اعتماد الجمعية - يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولـهم مجتمعين او منفردين  في هذا 

الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو 

لئحته التنفيذية للجمعية العامةوللمديرون مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها 

أمام جميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والتوقيع علي الشيكات وحق القتراض والرهن والفراج وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم 

حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات ولهم 

الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء  من وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم 

حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق التوقيع علي عقود تأسيس 

الشركات ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر
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2621 - محمد  كمال  مصطفي  لطفي  مدير   المقيد برقم قيد    155223   وتم ايداعه بتاريخ    

11-10-2020 برقم ايداع   35666 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2020  بــ :  

2622 - محمد زكى احمد المغربى  مدير   المقيد برقم قيد    155252   وتم ايداعه بتاريخ    2020-10-11 

برقم ايداع   35695 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2020  بــ :  

2623 - ابانوب نزيه هنرى عبدالنور  مدير   المقيد برقم قيد    155252   وتم ايداعه بتاريخ    2020-10-11 

برقم ايداع   35695 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2020  بــ :  - و يباشر المديرين وظائفهم لمدة غير محددة.-

مع البقاء علي باقي الصلحيات وسلطات التوقيع المذكوره بالسجل التجاري كما هي

2629 - دينا محمد صادق الهلباوي  مدير   المقيد برقم قيد    155360   وتم ايداعه بتاريخ    2020-10-12 

برقم ايداع   36148 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2020  بــ :  - وتباشر المديره وظائفها لمدة غير محددة . 

تمثل المديرة الشركة في علقتها مع الغير ولها منفردة في هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل 

باسمها فيماعدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة. وللسيدة / دينا محمد 

صادق الهلباوي منفردة 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 وابداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشبكات وحق 

القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لها حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن 

الصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات ولها الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولها حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل ولها حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

2630 - عبدالرحمن ابراهيم محمد ابوطالب اسماعيل  مدير   المقيد برقم قيد    155397   وتم ايداعه بتاريخ    

13-10-2020 برقم ايداع   36217 تم التأشير فى تاريخ 13-10-2020  بــ :  يمثل المديرون الشركه في 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا 

ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه - وللمديرون مجتمعين أو منفردين 

الحق في التعامل باسم الشركه وضمن اغرضها  أمام الجهات الحكومية 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 والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان  وكافه صور التعامل مع جميع  البنوك والمصارف وبيع اصول الشركه 

وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما الحق في 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهما حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر - ويكون 

السيد / عبد الرحمن ابراهيم محمد ابو طالب مديرا لنشاط الستيراد بالشركه امام الهيئه العامه للرقابه علي 

الصادرات والواردات

2631 - بيتر عدلى يحى عبيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    155462   وتم ايداعه بتاريخ    2020-10-14 

برقم ايداع   36472 تم التأشير فى تاريخ 14-10-2020  بــ :  

2632 - فاطمه نادى سعودى سيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    155564   وتم ايداعه بتاريخ    

15-10-2020 برقم ايداع   36876 تم التأشير فى تاريخ 15-10-2020  بــ :  استقالة
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2633 - نورالدين محمود يونس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    155564   وتم ايداعه بتاريخ    

15-10-2020 برقم ايداع   36876 تم التأشير فى تاريخ 15-10-2020  بــ :  يكون تمثيل الشركة في علقتها 

مع الغير للسيد / نور الدين محمود يونس رئيس مجلس الدارة منفردا الحق في التوقيع على معاملت الشركة 

وتعهداتها بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الداره - وله الحق في تعيين عدة مديرين أو وكلء 

مفوضين وان يخول لهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردا وله الحق في قبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذينة والتجارية وإبرام جميع العقود والمشاركات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة وفي حدود نشاطها بالنقد والجل وشراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت وبيع 

وشراء الراضي والعقارات والسيارات باسم الشركة والتصرف في الصول بالبيع والتي انتهي عمرها 

الفتراضي واي معاملت اخرى تحتاجها الشركة وتمثيل الشركة مع البنوك واجراء كافة المعاملت البنكية مع 

جميع البنوك وتحرير الشيكات البنكية وفتح الحسابات البنكية والحصول علي القروض وفتح العتمادات المستندية 

والحصول علي كافة التسهيلت الئتمانية باسم الشركة وايداع وسحب والفراج عن راس المال واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان وحق السحب والتحويل المطلق وحق التوقيع على عقود القتراض والرهن التجاري 

والعقاري لصالح البنوك وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم واجورهم

2636 - احمد محمد عادل احمد على  مدير   المقيد برقم قيد    155856   وتم ايداعه بتاريخ    2020-10-21 

برقم ايداع   37856 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2020  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله 

منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة وله الحق في  التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وتمثيل 

الشركة امام القضاء والتصالح والتنازل والنكار والبراء والطعن في القضايا وكذلك تاسيس الشركات وتعديلها 

والتخارج منها والندماج وفسخها وشرائها وبيعها وفتح فروع داخل مصر وخارجها وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق الحسابات والفراج عن راس المال والقتراض و الرهن 

والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان والشراء وحق البيع للنفس والغير لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها واعتماد الدفاتر 

والسجلت التجارية وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وواصدار 

توكيلت للتصديق علي شهادات خبره وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله 

حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر

2637 - منى ابراهيم عبد الحافظ عبد الفتاح  مدير   المقيد برقم قيد    156034   وتم ايداعه بتاريخ    

25-10-2020 برقم ايداع   38482 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2020  بــ :  أستقاله

2638 - محمد يحيى طه عزب عثمان  مدير   المقيد برقم قيد    156034   وتم ايداعه بتاريخ    

25-10-2020 برقم ايداع   38482 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2020  بــ :  

2639 - علء طه عزب عثمان  مدير   المقيد برقم قيد    156034   وتم ايداعه بتاريخ    25-10-2020 برقم 

ايداع   38482 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2020  بــ :  
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2640 - منير نصيف حبيب فاكيوس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    156044   وتم ايداعه بتاريخ    

25-10-2020 برقم ايداع   38551 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2020  بــ :  تفويض كل من رئيس مجلس 

الدارة المهندس / منير نصيف حبيب فاكيوس - والعضو المنتدب المهندس / أيمن جمال السيد الصبحى - 

مجتمعين أو منفردين في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق العتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها وضمن أغراضها, وكذلك لهما مجتمعين أو منفردين حق التوقيع 

على عقود الشراء وكافة التصرفات باسم ولصالح الشركة ولكل منهما منفردا  الحق في تعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتحرير كافة 

المستندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل ولهما حق تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر ولهما منفردين التعامل مع كافة الجهات 

الحكومية وغير الحكومية, ولمجلس الدارة أن يعين عدة مديرين تنفيذيين أو مسئولين أو وكلء مفوضين وتحديد 

اختصاصاتهم وأن يخولهم أيضا  حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين.

2641 - حسام رمضان سيد حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    57986   وتم ايداعه بتاريخ    2012-04-22 

برقم ايداع   8665 تم التأشير فى تاريخ 26-10-2020  بــ :  المعادي الجديدة

2642 - خالد احمد فكري احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    57986   وتم ايداعه بتاريخ    2012-04-22 

برقم ايداع   8665 تم التأشير فى تاريخ 26-10-2020  بــ :  الجيزة

2643 - عمرو عبد الفتاح نصر الدين محمود ابو زيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    57986   وتم ايداعه بتاريخ    

22-04-2012 برقم ايداع   8665 تم التأشير فى تاريخ 26-10-2020  بــ :  السكندرية

2644 - محمد شوقي عبدالعزيز عبدالحميد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    57986   وتم ايداعه بتاريخ    

22-04-2012 برقم ايداع   8665 تم التأشير فى تاريخ 26-10-2020  بــ :  المعادي

2645 - انس احمد عودة زعرب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    57986   وتم ايداعه بتاريخ    2012-04-22 

برقم ايداع   8665 تم التأشير فى تاريخ 26-10-2020  بــ :  الشروق

2646 - احمد يسرى محمد محمد شعبان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    57986   وتم ايداعه بتاريخ    

22-04-2012 برقم ايداع   8665 تم التأشير فى تاريخ 26-10-2020  بــ :  التجمع الخامس

2647 - شادي عبد ا أحمد مرزبان  مدير   المقيد برقم قيد    156142   وتم ايداعه بتاريخ    2020-10-26 

برقم ايداع   38859 تم التأشير فى تاريخ 26-10-2020  بــ :  استقالة

2648 - عادل نبيل غالى ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    156142   وتم ايداعه بتاريخ    2020-10-26 

برقم ايداع   38859 تم التأشير فى تاريخ 26-10-2020  بــ :  استقالة

2649 - على محمد سيد حسن دياب  مدير   المقيد برقم قيد    156142   وتم ايداعه بتاريخ    2020-10-26 

برقم ايداع   38859 تم التأشير فى تاريخ 26-10-2020  بــ :  استقالة
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2650 - باسم نجيب محمد السيد سيف  مدير   المقيد برقم قيد    156142   وتم ايداعه بتاريخ    

26-10-2020 برقم ايداع   38859 تم التأشير فى تاريخ 26-10-2020  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة -يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات 

لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما أحتفط بة صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية 

العامة , وللمديرين مجتمعين أو منفردين الحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات 

الحكومية وغير حكومية والقطاع   العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وأيداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك 

باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وأبرام العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل أو تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر , ولهم مجتمعين حق القتراض والتوقيع 

على عقود البيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وفيما يخص التوقيع 

على الشيكات يلزم توقيع أثنين من المديرين مجتمعين .

2651 - محمد نجيب محمد السيد سيف  مدير   المقيد برقم قيد    156142   وتم ايداعه بتاريخ    

26-10-2020 برقم ايداع   38859 تم التأشير فى تاريخ 26-10-2020  بــ :  

2652 - محمود سعد محمود محمد  مدير   المقيد برقم قيد    156142   وتم ايداعه بتاريخ    2020-10-26 

برقم ايداع   38859 تم التأشير فى تاريخ 26-10-2020  بــ :  

2653 - محمود  عبدالعزيز  عبيد  مدير   المقيد برقم قيد    156516   وتم ايداعه بتاريخ    2020-11-03 

برقم ايداع   40103 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2020  بــ :  

2654 - نبيل فاروق عبدالباقى سليمان  مدير   المقيد برقم قيد    156516   وتم ايداعه بتاريخ    

03-11-2020 برقم ايداع   40103 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2020  بــ :  استقاله

2655 - مسفر بن محمد بن فرج القحطانى  مدير   المقيد برقم قيد    156516   وتم ايداعه بتاريخ    

03-11-2020 برقم ايداع   40103 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2020  بــ :  استقاله

2656 - سعيد  عبدا  مبارك  العوبثاني  مدير   المقيد برقم قيد    156516   وتم ايداعه بتاريخ    

03-11-2020 برقم ايداع   40103 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2020  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة -يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات 

لدارةالشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية 

العامة . وللمديرين السادة / سعيد عبدا مبارك العوبثاني, محمود عبدالعزيز عبيد,عبدا سعيد عبدا العوبثاني 

مجتمعين او منفردين  الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات واستصدار شهادات وخطابات الضمان   وكافة صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكذلك لهم حق بيع 

اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات  التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما 

ذكر .

2657 - عبدا  سعيد  عبدا  العوبثاني  مدير   المقيد برقم قيد    156516   وتم ايداعه بتاريخ    

03-11-2020 برقم ايداع   40103 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2020  بــ :  
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2658 - زياد على سلم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    156640   وتم ايداعه بتاريخ    2020-11-04 

برقم ايداع   40518 تم التأشير فى تاريخ 04-11-2020  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية امام 

الجهات الرسمية للشريك المتضامن / زياد على سلم منفردا وله الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها 

امام جميع الجهات الحكومية وغيرالحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وغلقها واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان  وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال وحق 

القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها  والراضي والسيارات والمنقولت وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد اوبالجل وله حق توكيل وتفويض الغير فى كل اوبعض ماذكر

2659 - نجلء حسن رجب زين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    151529   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2020 برقم ايداع   22892 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2020  بــ :  ممثل  عن شركة أي اس ايه 

جي للستشارات الفنية والتجارية ISEG ش.م.م بدل من ايمن محمد محمد الشيخ

2660 - محمد احمد زكى عابدين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    151529   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2020 برقم ايداع   22892 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2020  بــ :  ممثل  عن شركة أي اس ايه 

جي للستشارات الفنية والتجارية ISEG ش.م.م - بدل من ايمن المام حسين محمد عزت

2661 - ايهاب صابر يوسف هاشم  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    151529   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-07-2020 برقم ايداع   22892 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2020  بــ :  ممثل وزارة الزراعة 

واستصلح الرضى . بدل من عبدالحكيم محمود محمد

2662 - مازن وفاء محمد فهمى الفرشوطى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    151529   

وتم ايداعه بتاريخ    26-07-2020 برقم ايداع   22892 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2020  بــ :  ممثل 

لشركة اى اس ايه جى للستشارات الفنية والتجارية ISEG ش.ذ.م.م - يكون لرئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب السيد / مازن محمد وفاء محمد فهمي أو السيد/ محمد أحمد زكى عابدين – عضو مجلس الدارة –حق 

توقيع أول )إداري( – حق الدارة والتوقيع نيابة عن الشركة وذلك امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم - منفردين - وذلك امام كافة البنوك المتعامل معها في 

جميع إجراءات السحب واليداع والفراج عن رأس المال والتوقيع علي الشيكات الخاصة بالشركة امام كافة 

البنوك, ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق التوقيع علي عقود تأسيس 

الشركات والتوقيع امام مصلحة الشهر العقاري التوثيق علي عقود بيع السيارات المملوكة للشركة وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها وضمن اغراضها ولهم حق تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر . ويكون للسيد/ محمود حسن 

ياقوت محمد – حق توقيع ثاني )مالي( على ان يكون التوقيع مجتمعا  بين إداري ومالي وذلك امام كافة البنوك 

المتعامل معها في جميع إجراءات السحب واليداع والتوقيع على الشيكات امام كافة البنوك . ولرئيس مجلس 

الدارة تمثيل الشركة امام القضاء .

2663 - عمرو فاروق فريد شكرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    151529   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2020 برقم ايداع   22892 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2020  بــ :  ممثل وزارة الوقاف من ذوى 

الخبرة . بدل من سمير محمد مصطفى الشال

2664 - ماهر منسى فهيم صليب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    156670   وتم ايداعه بتاريخ    

05-11-2020 برقم ايداع   40550 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2020  بــ :  

2665 - محمد احمد عاصم احمد  مدير   المقيد برقم قيد    156680   وتم ايداعه بتاريخ    05-11-2020 برقم 

ايداع   40560 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2020  بــ :  من خارج الشركاء - - استقالة
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2666 - سيد عمر فاروق   SYED OMER FAROOQ  مدير   المقيد برقم قيد    156680   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-11-2020 برقم ايداع   40560 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2020  بــ :  - استقالة

2667 - حنا وهبة كرم ناشد ميخائيل  مدير   المقيد برقم قيد    156680   وتم ايداعه بتاريخ    2020-11-05 

برقم ايداع   40560 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2020  بــ :  من خارج الشركاء -  ويباشر المدير ووظائف 

مدة غير محددة - يمثل المدير السيد / حنا وهبه كرم ناشد ميخائيل الشركة 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 . وله منفردا حق التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك الحق في التوقيع علي 

عقود الشراء والقتراض والرهن وبيع وشراء أصول الشركة وممتلكتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت بأسم الشركة ولصالحها والحق في تعين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتبتهم واجورهم 

وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو الجل , وله ايضا حق التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من السحب واليداع وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن 

راس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراضها وشراء أصول 

الشركة بكافة انواعها و اشكالها, و له حق التوقيع على الشيكات المسحوبه علي الشركة بما ل يجاوزاثنين مليون 

جنيه مصريا  2000000. وفيما يجاوز اثنين مليون جنيها مصريا 2000000يكون التوقيع للسيد / حنا وهبه كرم 

ناشد مجتمعا مع السيد / سيد عمر فاروق باكستاني جواز سفر رقم :    BK8968443 )من غير المديرين(  

اوالسيد / اسلم احمد حمدى على بطاقة رقم قومي : 2810111204272 )من غير المديرين(

2668 - اسلم احمد حمدى على سليمان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    156680   وتم ايداعه بتاريخ    

05-11-2020 برقم ايداع   40560 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2020  بــ :  - استقالة

2669 - فادى عوض عدلى ميخائيل  مدير   المقيد برقم قيد    156747   وتم ايداعه بتاريخ    2020-11-08 

برقم ايداع   40807 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2020  بــ :  استقالة

2670 - هانى نبيل ميشيل لمعى  مدير   المقيد برقم قيد    156747   وتم ايداعه بتاريخ    08-11-2020 برقم 

ايداع   40807 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2020  بــ :  - ويباشر المديرين وظائفهم لمدة غير محددة .

2671 - مونيكا ممدوح ملك نجيب  مدير   المقيد برقم قيد    156747   وتم ايداعه بتاريخ    2020-11-08 

برقم ايداع   40807 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2020  بــ :  

2672 - محمد عبدالناصر محمود احمد السقا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    24495   وتم ايداعه بتاريخ    

09-11-2020 برقم ايداع   41050 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2020  بــ :  

2673 - اسامة محسن على حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    24495   وتم ايداعه بتاريخ    2020-11-09 

برقم ايداع   41050 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2020  بــ :  استقالة
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2674 - احمد محمد عطية السيد العتر  مدير   المقيد برقم قيد    156858   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-2020 برقم ايداع   41344 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2020  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمده 

غير محدده -السيد/ احمد محمد عطيه السيد العتر مدير   يمثل المدير الشركه في علقتها مع الغير وله منفردا  في 

هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به هذا العقد او قانون الشركات او 

لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه وللمدير منفرد 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 وغلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع 

علي الشيكات  واستصدار الشهادات وخطابات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع 

اصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والاضى والسيارات واالمنقولت وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولهم 

الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجوراهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها 

ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او 

بعض ما ذكر

2675 - بسام عبدا ابراهيم زايد الفقى  مدير   المقيد برقم قيد    156858   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-2020 برقم ايداع   41344 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2020  بــ :  استقالة

2676 - فيصل محمد احمد داود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27826   وتم ايداعه بتاريخ    

17-10-2007 برقم ايداع   21171 تم التأشير فى تاريخ 16-11-2020  بــ :  ممثل عن الشركة العامة 

للمشروعات الفنية )تيبكو ( استقالة

2677 - ساره عاطف عبد المنعم عبد القادر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27826   وتم ايداعه بتاريخ    

17-10-2007 برقم ايداع   21171 تم التأشير فى تاريخ 16-11-2020  بــ :  

2678 - مى عاطف عبدالمنعم عبدالقادر  احمد علم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27826   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-10-2007 برقم ايداع   21171 تم التأشير فى تاريخ 16-11-2020  بــ :  

2679 - عمر عاطف عبدالمنعم عبدالقادر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27826   وتم ايداعه بتاريخ    

17-10-2007 برقم ايداع   21171 تم التأشير فى تاريخ 16-11-2020  بــ :  

2680 - محمد عيد سيد شحاته  مدير فرع   المقيد برقم قيد    289773   وتم ايداعه بتاريخ    1995-06-27 

برقم ايداع   9274 تم التأشير فى تاريخ 17-11-2020  بــ :  

2681 - مصطفى على مصطفى على  مدير فرع   المقيد برقم قيد    289773   وتم ايداعه بتاريخ    

27-06-1995 برقم ايداع   9274 تم التأشير فى تاريخ 17-11-2020  بــ :  

2682 - تامر عبدالفتاح  طه  كسبر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    157026   وتم ايداعه بتاريخ    

18-11-2020 برقم ايداع   42667 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2020  بــ :  
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2683 - جمال عبدالفتاح عثمان حسن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    157091   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2020 برقم ايداع   43109 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2020  بــ :  -  مع الحتفاط بباقى تشكيل 

المجلس كما هو . كما وافق المجلس بالجماع علي تعديل صلحيات التوقيع الخاصة بالشركة ويكون للسيد / جمال 

عبدالفتاح عثمان حسن  والسيد / عز كامل ابراهيم عز . والسيد / خالد جمال عبدالفتاح عثمان  منفردين في التوقيع 

علي معاملت الشركة وتعهداتها والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة للجمعية العامة او 

مجلس الدارة . ولهما الخق بالتعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم . وكذلك حق التوقيع علي العقود المتعلقة باصول 

الشركة وممتلكاتها , كما لهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي و وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وابرام 

كافة العقود بما في ذلك عقود التخارج والتصالح مع الغير والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل والتعامل نيابة عن الشركة واسمها امام الهيئة العامة للستثمار وشركة مصر للمقاصة والقيد 

واليداع المركزي والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقاري والغرفة التجارية والسجل 

التجاري وجهاز تنمية التجارة الداخلية والتحاد المصري للتامين ولهم منفردين الحق في تفويض او توكيل الغير 

في كل او بعض ما ذكر . واتفقا علي ان يكون حق التوقيع عن الشركة لدي البنوك والمصارف من سحب وايداع 

وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها كما يلي : فئة ) أ ( 1- المهندس / جمال عبد الفتاح عثمان . فئة ) ب ( 1- الستاذ / عز كامل 

ابراهيم 2- الستاذ / محمد عبدالفتاح عثمان 3- الستاذ / خالد جمال عبدالفتاح عثمان علي ان يكون حق التوقيع 

منفردا  للفئة ) أ ( ويكون حق التوقيع للثنين مجتمعين من الفئة ) ب ( . تم تفويض السيد / جمال عبدالفتاح عثمان 

رئيس مجلس الدارة في تحديد واعتماد المخصصات المالية الخاصة بالسيد / عز كامل ابراهيم عز .

2684 - خالد جمال عبد الفتاح عثمان  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    157091   وتم ايداعه 

بتاريخ    23-11-2020 برقم ايداع   43109 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2020  بــ :  - تنفيذى

2685 - على عبد الفتاح عثمان حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    157091   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2020 برقم ايداع   43109 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2020  بــ :  

2686 - نورهان اشرف محمد عبدالقادر  مدير   المقيد برقم قيد    132820   وتم ايداعه بتاريخ    

14-03-2019 برقم ايداع   12044 تم التأشير فى تاريخ 24-11-2020  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة - يمثل مدير الشركة فى علقتها مع الغير و له و منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و 

التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته  التنفيذية للجمعية العامة و للمدير 

السيدة / نورهان أشرف محمد عبد القادر منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية و غير حكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك لها حق 

التوقيع على عقود الشراء و البيع لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و لها حق فى تعيين و عزل مستخدمى 

ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و لها حق قبض و دفع المبالغ و 

توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و لهما حق التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح 

حسابات و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع على الشيكات و الفراج عن رأس المال و 

حق القتراض و الرهن و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و لهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما 

ذكر

2687 - ريهام محمد خليل محمد خليل  مدير   المقيد برقم قيد    132820   وتم ايداعه بتاريخ    

14-03-2019 برقم ايداع   12044 تم التأشير فى تاريخ 24-11-2020  بــ :  استقالة
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2688 - محمد خليل حلمي خليل  مدير   المقيد برقم قيد    157269   وتم ايداعه بتاريخ    25-11-2020 برقم 

ايداع   43737 تم التأشير فى تاريخ 25-11-2020  بــ :  يباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة - يمثل المدير 

الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا من 

أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وللمدير منفردا الحق في التعامل باسم 

الشرکة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم والصلح والقرار والنكار امام المحاكم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن وكل هذا ذلك باسم الشركة 

ولصالحها وكذلك لهما الحق في تعيين وعزل استخدامي ووكلء الشرکة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل هذا ذلك 

باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او 

تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

2689 - بيشوي اسحق لبيب بشارة  مدير   المقيد برقم قيد    157325   وتم ايداعه بتاريخ    2020-11-25 

برقم ايداع   43903 تم التأشير فى تاريخ 25-11-2020  بــ :  يمثل المدير الشركه في علقته مع الغير وله 

منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به هذا العقد او القانون 

الشركات او لئحته التنفيذيه للجمعيه  العامه وللمدير منفردا 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 والفراج عن راس المال و القتراض 

والرهن والتوقيع على الشيكات  واستصدار الشهادات وخطابات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنوك  

والمصارف وبيع اصول الشركة  وممتلكاتها العقارية  والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركه 

وضمن أغراضها   وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر.

2690 - كريم حمدي صابر مجاهد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    157368   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2020 برقم ايداع   44042 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2020  بــ :  

2691 - محمد فرج جمعه محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    157368   وتم ايداعه بتاريخ    2020-11-26 

برقم ايداع   44042 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2020  بــ :  

2692 - فرحات حسين جمعه محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    157368   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2020 برقم ايداع   44042 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2020  بــ :  

2693 - عمرو نورالدين امين عبدا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    157368   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2020 برقم ايداع   44042 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2020  بــ :  

2694 - احمد جلل عفيفى سعيد قرطام  مدير فرع   المقيد برقم قيد    157416   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2020 برقم ايداع   44234 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2020  بــ :  
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2695 - علء محمد خليل فياض  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    157582   وتم ايداعه 

بتاريخ    30-11-2020 برقم ايداع   44582 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2020  بــ :  الموافقة بالجماع 

على تحديد الختصصات ومنح السلطات لعضاء مجلس الدارة وفقا  لما يلى:-   للسيد/ علء محمد خليل فياض )

رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب( منفردا  حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذا تمثيل الشركة امام كافة 

الوزارات والهيئات المنوط بها اصدار التراخيص اللزمة لممارسة الشركة لنشطتها وفى استصدار كافة 

التراخيص اللزمة وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج 

عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق فى التوقيع على عقود الشراء للسيارات 

والمنقولت والعقارات باسم الشركة ولصالحها, وله الحق في التعامل مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات 

والواردات ومصلحة الجمارك المصرية, وله الحق في ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى و وكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم ومكافئاتهم, وله حق شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والقراض بطريق 

العتماد, وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.  و للسيد/ عماد عبدا بيومى محمد )نائب 

رئيس مجلس الدارة( حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكافة الوزارات والهيئات المنوط بها اصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة الشركة لنشطتها وهو المفوض فى استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة 

الشركة لنشطتها.

2696 - عبد المنعم محمد عوض ا خلف  مدير   المقيد برقم قيد    157801   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-2020 برقم ايداع   45129 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2020  بــ :  تعديل صلحيات الدارة 

والتوقيع لتصبح - يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة - وللمديرين عبدالمنعم محمد عوض ا خلف و عابدين إبراهيم فيصل سالمان عريضة  و حسام 

الدين امين يونس سيد احمد , مجتمعين او منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم بيع أصول الشركة  

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها 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 باسم الشركة ولصالحه - ولى اثنين 

من المديرين عبدالمنعم محمد عوض ا خلف و مصطفى عبد المنعم محمد عوض ا و محمد إبراهيم خليل على 

مجتمعين او منفردين الحق في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع  وفتح وغلق الحسابات 

والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات و خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف باسم الشركة ولصالحها - ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

2697 - عبدالعزيز صلح عبدالعزيز  مدير فرع   المقيد برقم قيد    157878   وتم ايداعه بتاريخ    

03-12-2020 برقم ايداع   45404 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2020  بــ :  استقالة

2698 - عصام كمال صالح بكر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    157878   وتم ايداعه بتاريخ    2020-12-03 

برقم ايداع   45404 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2020  بــ :  لفرع الشركة الكائن فى قطعة الرض رقم 

4014 - حوض 11 - خط 4 - جمعية عرابى التعاونية الزراعية - اتجاه ابو زعبل - مركز الخانكة - القليوبية

2699 - قووه شينغ لين GUO XINGLIN  مدير فرع   المقيد برقم قيد    202062   وتم ايداعه بتاريخ    

03-12-2020 برقم ايداع   6466 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2020  بــ :  
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2700 - فاتن إبراهيم محمد السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    158067   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2020 برقم ايداع   45944 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2020  بــ :  استقالة

2701 - احمد عادل خميس متولى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    158067   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2020 برقم ايداع   45944 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2020  بــ :  

2702 - احمد  فهيم  محمد  حميد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    158067   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2020 برقم ايداع   45944 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2020  بــ :  

2703 - عادل فهيم محمد حميد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    158067   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2020 برقم ايداع   45944 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2020  بــ :  يمثل السيد الستاذ /  عادل فهيم 

محمد حميد رئيس مجلس الدارة الشركة فى التعامل بإسم الشركة منفردا  أمام كافة الجهات الرسميه و خاصة 

القطاع الخاص و قطاع العمال العام   و الخاص و التعاملت و التوقيع على العقود النهائيه و كذلك فيما يتعلق 

بجميع أوجه نشاط الشركة كما له الحق فى أبرام كافة العقود والمعاملت و التوقيع على عقود التعديل أمام مصلحة 

الشهر العقارى و السجل التجارى و التعاقدات الخاصه بأعمال الشركة كما له حق تمثيل الشركة امام القضاء و 

توكيل من يراه و تفويض الغير و اعطاء كافة الصلحيات نيابه عن الشركة فى كل أو بعض ما ذكر و كذلك له 

الحق فى فتح الحسابات الجاريه و التعامل مع البنوك باليداع و السحب و التوقيع على الشيكات الصادرة من 

الشركة للغير و أعتماد أذون الصرف و حق القتراض من البنوك بضمان أصول الشركة و الحلول و كذلك 

الرهون و بيع المحلت التجاريه و اصول الشركة و العقارات و الشتراك فى المؤسسات الخرى كل ذلك بإسم 

الشركة و لصالحها كما له حق التوقيع على عقود القتراض والرهن لصالح البنوك او للغير وله حق توكيل البنوك 

او الغير فى كل او بعض ما ذكر وذلك امام الشهر العقارى والتوثيق وامام البنوك و الجهات الحكوميه و غير 

الحكوميه كما له حق الكفالة للنفس و للغير وله الحق فى التوقيع على كافة عقود القتراض و الرهن بكافة أنواعها 

لكافة أصول الشركة بمافيها من ثابت أو منقول وذلك للنفس أو للغير , وأمام كافة الجهات الحكوميه و الغير 

حكوميه الخاصه بذلك , و له الحق فى توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر ..

2704 - احمد وحيد عبدالشافى مصطفى  مدير   المقيد برقم قيد    158241   وتم ايداعه بتاريخ    

08-12-2020 برقم ايداع   46341 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2020  بــ :  خروج

2705 - احمد محمد راغب راشد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    158529   وتم ايداعه بتاريخ    2020-12-13 

برقم ايداع   47154 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2020  بــ :  

2706 - عمر احمد عبدالرؤوف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    98195   وتم ايداعه بتاريخ    

25-10-2016 برقم ايداع   32814 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2020  بــ :  تمت الموافقة بإجماع أصوات 

الحاضرين علي تعديل صلحيات التوقيع لتصبح علي النحو التالي :-   يكون لي اثنين مجتمعين من السيد/ عمر 

أحمد عبدالرؤوف عبدالمعطي الطيبى رئيس مجلس الدارة , والسيد/ محمود محمد جمعة محمد انور زيتون نائب 

رئيس مجلس الدارة , والسيد/ محمود محمد محمود على وهيب عضو مجلس الدارة  الحق في التعامل بأسم 

الشركة و ضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية و الغير حكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع 

الخاص بكافة أشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من إيداع و التوقيع علي الشيكات و فتح وغلق 

الحسابات و أستصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع البنوك  و المصارف وكل ذلك بأسم 

الشركة و ضمن أغراضها وكذلك حق التوقيع علي عقودالبيع ورهن اي أصل من أصول الشركة وحق التوقيع 

علي عقود الشراء والرهن والتسهيلت الئتمانية )القروض( بضمان أوعية ادخارية فقط و كل ذلك  بأسم الشركة و 

لصالحها و لهما الحق في تعين وعزل مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم وحق قبض و دفع 

المبالغ و توقيع و تحويل و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و لهما أبرام كافة العقود و المشارطات و 

الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما الحق في تأسيس الشركات و لهما حق توكيل و 

تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.  وللسيد/ رئيس مجلس الدارة )منفردا ( حق التوقيع بالسحب والفراج عن 

رأس مال الشركة.

2707 - ابراهيم السيد على عبدالموجود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    158572   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2020 برقم ايداع   47372 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2020  بــ :  
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2845 - محمد مجدى  راشد محمد زين الدين  مدير   المقيد برقم قيد    165229   وتم ايداعه بتاريخ    

19-04-2021 برقم ايداع   18629 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2021  بــ :  و يباشر المدير وظائفه لمده 

غير محدده

2846 - فهد عبدالمغنى السيد مكى  مدير   المقيد برقم قيد    165229   وتم ايداعه بتاريخ    2021-04-19 

برقم ايداع   18629 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2021  بــ :  - استقالة

2847 - اسموس جوهانز انجلكورت ASMUS JOHANNES ANGELKORT  مدير   المقيد برقم قيد    

165251   وتم ايداعه بتاريخ    19-04-2021 برقم ايداع   18651 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2021  بــ 

:  استقالة

2848 - محمود احمد اسماعيل احمد  مدير   المقيد برقم قيد    165251   وتم ايداعه بتاريخ    2021-04-19 

برقم ايداع   18651 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2021  بــ :  

2849 - كريستيان جروس Christian Grosse  مدير   المقيد برقم قيد    165251   وتم ايداعه بتاريخ    

19-04-2021 برقم ايداع   18651 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2021  بــ :  بدل من السيد/ اسموس 

انجلكورت

2850 - جورج كوخ GEORG KOCH  مدير   المقيد برقم قيد    165251   وتم ايداعه بتاريخ    

19-04-2021 برقم ايداع   18651 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2021  بــ :  

2851 - نيكولس ارثر جنت NICHOLAS ARTHUR GENT  مدير   المقيد برقم قيد    165251   وتم 

ايداعه بتاريخ    19-04-2021 برقم ايداع   18651 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2021  بــ :  

2708 - عمر اشرف فتحى بيبرس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4307   وتم ايداعه بتاريخ    

16-09-1999 برقم ايداع   978 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2020  بــ :  ممثل عن الشركة المتحدة القابضه 

ش.م.م -الموافقة بالجماع على تغيير سياسة توقيع الشركة على الحسابات البنكية على النحو التالي: المجموعة 

الولى: عماد شوقي جليات سور - هيثم حسين محمود حسونة - عمر أشرف فتحي بيبرس - جوناثون شاركى - 

هشام ابيل - سعد مهند محمد سعيد صباح.  المجموعة الثانية: محمد عبد الحافظ كامل - عادل محمد حسين عوض - 

حسن محمود لطفي مصطفى. - للمجموعة الولى الحق في التوقيع إثنين مجتمعين على الشيكات والوراق المالية 

والتسهيلت الئتمانية والقتراض بحد أقصى 10000000 جنيه مصري )عشره مليين جنيه(.- يحق للسيد/ عمر 

أشرف فتحي بيبرس مجتمعا مع جوناثون شاركى أو سعد مهند محمد سعيد صباح في التوقيع على الشيكات 

والوراق المالية والتسهيلت الئتمانية والقتراض بدون حد أقصى للمبالغ المالية. - يحق لفرد من المجموعة 

الولى مجتمعا مع أخر من المجموعة الثانية التوقيع على الشيكات والوراق المالية بحد أقصى 10000000 جنيه 

مصري )عشره مليين جنيه( وكذلك التوقيع على خطابات الضمان والعتمادات المستندية بدون حد أقصى للمبالغ 

المالية ومستندات برسم تحصيل وطلبات صحة التوقيع وربط وفك الودائع وكافة مدفوعات الجمارك والضرائب 

بدون حد أقصى للمبالغ المالية ول يحق التوقيع لكل من هيثم حسين محمود حسونة ومحمد عبد الحافظ كامل 

مجتمعان.- يحق لفردان من المجموعة الثانية مجتمعان إصدار خطابات الضمان والعتمادات المستندية, ربط وفك 

الودائع ومستندات برسم تحصيل بحد أقصى5000000 جنيه مصري )خمسة مليين جنيه مصري( - وإصدار 

طلبات صحة التوقيع.

2709 - عمر اشرف فتحى بيبرس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4307   وتم ايداعه بتاريخ    

16-09-1999 برقم ايداع   978 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2020  بــ :  ممثل عن الشركة المتحدة القابضه 

ش.م.م - الموافقة بالجماع على تجديد مدة مجلس الدارة لثلث سنوات قادمة
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2710 - فاطمة عرفه حسن احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    6306   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-2004 برقم ايداع   1271 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2020  بــ :  4- يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين مجتمعين اومنفردين  ويحق للشريكين المتضامنين 

مجتمعين او منفردين التوقيع امام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للتمنية الصناعية و جهاز 

6 أكتوبر وجهاز مدينة سيوه و محافظة مرسى مطروح والغرفة التجارية والسجل التجارى والتعامل مع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية  وتوصيل المرافق و استخراج الرخص وللشريكين المتضامنين مجتمعين او منفردين 

حق بيع اصول الشركة الثابتة والمنقول للنفس او للغير والتوقيع على كافة اجراءات البيع امام جميع الجهات 

الحكومية او غير الحكومية   والتعامل مع ادارات المرور المختفلة فى ادارة السيارات وخلفه وتوكيل الغير فى كل 

او بعض ما ذكر فيما عدا الشركاء الموصيين

2711 - ساره احمد شوقي حسن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    6306   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-2004 برقم ايداع   1271 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2020  بــ :  خروج

2712 - وائل زياد حسن غريب  مدير   المقيد برقم قيد    158730   وتم ايداعه بتاريخ    15-12-2020 برقم 

ايداع   47932 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2020  بــ :  عزل

2713 - انس شبيب  مدير   المقيد برقم قيد    158730   وتم ايداعه بتاريخ    15-12-2020 برقم ايداع   

47932 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2020  بــ :  ويباشر المدير ظائفه لمدة غير محددة - يمثل المدير الشركة 

فى علقتها مع الغير وله منفرد فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللمدير منفرد الحق فى التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع  والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان والفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله منفرد حق التوقيع على عقود 

القتراض والرهن والشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم 

الشركة ولصالحها وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر

2714 - عمر اشرف فتحى بيبرس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    48461   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2010 برقم ايداع   22103 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2020  بــ :  ممثل عن الشركة المتحدة 

القابضة )ش.م.م ( - الموافقة بالجماع على تجديد مدة مجلس الدارة لثلث سنوات قادمة

Page 1337 of 1644 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

2715 - عمر اشرف فتحى بيبرس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    48461   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2010 برقم ايداع   22103 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2020  بــ :  ممثل عن الشركة المتحدة 

القابضة )ش.م.م ( - الموافقة على تغيير سياسة توقيع الشركة على الحسابات البنكية على النحو التالي:المجموعة 

الولى: عماد شوقي جليات سور - هيثم حسين محمود حسونة - عمر أشرف فتحي بيبرس - جوناثون شاركى - 

هشام ابيل - سعد مهند محمد سعيد صباح. المجموعة الثانية: محمد عبد الحافظ كامل - عادل محمد حسين عوض - 

حسن محمود لطفي مصطفى. - للمجموعة الولى الحق في التوقيع إثنين مجتمعين على الشيكات والوراق المالية 

والتسهيلت الئتمانية والقتراض بحد أقصى 10000000 جنيه مصري )عشره مليين جنيه (. - يحق للسيد/ 

عمر أشرف فتحي بيبرس مجتمعا مع جوناثون شاركى أو سعد مهند محمد سعيد صباح في التوقيع على الشيكات 

والوراق المالية والتسهيلت الئتمانية والقتراض بدون حد أقصى للمبالغ المالية - يحق لفرد من المجموعة 

الولى مجتمعا مع أخر من المجموعة الثانية التوقيع على الشيكات والوراق المالية بحد أقصى 10000000 جنيه 

مصري )عشره مليين جنيه( وكذلك التوقيع على خطابات الضمان والعتمادات المستندية بدون حد أقصى للمبالغ 

المالية ومستندات برسم تحصيل وطلبات صحة التوقيع وربط وفك الودائع وكافة مدفوعات الجمارك والضرائب 

بدون حد أقصى للمبالغ المالية ول يحق التوقيع لكل من هيثم حسين محمود حسونة ومحمد عبد الحافظ كامل 

مجتمعان. - يحق لفردان من المجموعة الثانية مجتمعان إصدار خطابات الضمان والعتمادات المستندية, ربط وفك 

الودائع ومستندات برسم تحصيل بحد أقصى5000000 جنيه مصري )خمسة مليين جنيه مصري( - وإصدار 

طلبات صحة التوقيع.

2716 - على محمد ابراهيم سليمان  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    131974   وتم ايداعه بتاريخ    

26-02-2019 برقم ايداع   9156 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2020  بــ :  

2717 - حمد محمد ابراهيم سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    131974   وتم ايداعه بتاريخ    

26-02-2019 برقم ايداع   9156 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2020  بــ :  استقالة

2718 - محمد فكري محمد سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    131974   وتم ايداعه بتاريخ    

26-02-2019 برقم ايداع   9156 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2020  بــ :  

2719 - محمد السيد محمد عبد العال  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    131974   وتم 

ايداعه بتاريخ    26-02-2019 برقم ايداع   9156 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2020  بــ :  تجديد مدة 

مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات  و اعاده تشكيل مجلس الدارة - يملك حق التوقيع على معاملت الشركة و 

تعاهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة , ولمجلس الدارة الحق فى 

ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين   وللسيد / 

محمد السيد محمد عبد العال رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب و السيد / على محمد ابراهيم سليمان نائب 

رئيس مجلس الدارة مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكوميه وغير الحكومية والقطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذالك التعامل مع جميع 

البنوك و المصارف من سحب و ايداع وفتح حسابات و الفراج عن راس المال و كل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها وكذلك لهما الحق فى التوقيع على عقود الشراء و القتراض و الرهن و البيع لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية و الراضي و السيارات و النقولت باسم الشركة و لصالحها ولهما الحق فى تعيين و عزل مستخدمي 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم و اجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ و توقيع و تحويل وبيع و تسديد كافة 

السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل ولهما حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

2720 - أحمد سيد عبد العظيم عبد الرحمن  مدير   المقيد برقم قيد    158838   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-2020 برقم ايداع   48201 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2020  بــ :  استقالة -  والغاء الصلحيات 

الممنوحة لسيادتة

2721 - مؤمن سيد ابو غنيمه صميده  مدير   المقيد برقم قيد    158838   وتم ايداعه بتاريخ    2020-12-16 

برقم ايداع   48201 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2020  بــ :  استقالة - والغاء الصلحيات الممنوحة لسيادتة
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3083 - سامى عبد الصادق محمد موسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    175566   وتم ايداعه بتاريخ    

09-11-2021 برقم ايداع   53503 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2021  بــ :  ممثل  عن البنك الزراعى 

المصرى-

3084 - محمد ايهاب صلح الدين محمد ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    175566   وتم ايداعه 

بتاريخ    09-11-2021 برقم ايداع   53503 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2021  بــ :  ممثل  عن البنك 

الزراعى المصرى

3085 - عمرو محمد عبد الرحمن توفيق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    175566   وتم ايداعه بتاريخ    

09-11-2021 برقم ايداع   53503 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2021  بــ :  ممثل  عن البنك الزراعى 

المصرى

3086 - هانى حسين رشاد يوسف حجازى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    175566   وتم ايداعه بتاريخ    

09-11-2021 برقم ايداع   53503 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2021  بــ :  ممثلعن البنك الزراعى 

المصرى

3087 - محمود السيد السيد احمد عثمان  مدير   المقيد برقم قيد    175625   وتم ايداعه بتاريخ    

11-11-2021 برقم ايداع   53575 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2021  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير 

محددة

3088 - وليد سيد احمد امين حسونه رضوان  مدير   المقيد برقم قيد    175625   وتم ايداعه بتاريخ    

11-11-2021 برقم ايداع   53575 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2021  بــ :  استقاله

3089 - عمرو محمد ايمن عبد الفتاح  مدير فرع   المقيد برقم قيد    175761   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-2021 برقم ايداع   54061 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2021  بــ :  

3090 - رحاب سمير المهدى صديق  مدير فرع   المقيد برقم قيد    175778   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-2021 برقم ايداع   54078 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2021  بــ :  

3091 - ابراهيم السيد ابراهيم عوض الجلد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    175821   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-2021 برقم ايداع   54164 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2021  بــ :  

3092 - أحمد  عماد  محمد  اسماعيل  مدير   المقيد برقم قيد    175896   وتم ايداعه بتاريخ    2021-11-15 

برقم ايداع   54406 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2021  بــ :  

2722 - عبد ا شعبان عوض عوض ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    158838   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-2020 برقم ايداع   48201 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2020  بــ :  يمثل المدير الشركه فى علقتها 

مع الغير وله منفرد فى هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما احتفظ به صراحه عقد 

الشركه اوالقانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه - وللسيد / عبد ا شعبان عوض عوض ابراهيم مدير الشركه 

الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق 

حسابات والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافه صور التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف وبيع اصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك 

باسم الشركه وضمن اغراضها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم 

وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه 

والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل 

او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر .

TEWFIK IBRAHIM MOHAMED - 2723  مدير   المقيد برقم قيد    158879   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-2020 برقم ايداع   48381 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2020  بــ :  الموافقة على كفالة الشركة 

للشركات الخرى والشركات الشقيقة

2724 - احمد مجدي صالح شوقي  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    158883   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-2020 برقم ايداع   48392 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2020  بــ :  
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2725 - محمد عبد الجواد احمد حسن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    158883   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-2020 برقم ايداع   48392 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2020  بــ :  

2726 - يوسف احمد حسن احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    158883   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-2020 برقم ايداع   48392 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2020  بــ :  

2727 - هبه ا على محمود المليجى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    158883   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-2020 برقم ايداع   48392 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2020  بــ :  

2728 - محمود محسن محمود محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    158883   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-2020 برقم ايداع   48392 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2020  بــ :  

2729 - احمد ناصر محمد على النويس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    158883   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-2020 برقم ايداع   48392 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2020  بــ :  

2730 - طلعت السيد على الدراجينـى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    158886   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-2020 برقم ايداع   48477 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2020  بــ :  يمثل رئيس مجلس الدارة 

الشركة امام القضاء – ولرئيس مجلس الدارة  حق التوقيع منفردا علي معاملت الشركة وتعهداتها وتعاقداتها . 

ولرئيس مجلس الدارة  منفردا الحق في فتح الحسابات لدي البنوك وغلقها والتوقيع علي الشيكات وصرفها 

والتوقيع علي كافه التعاملت سواء جهات حكومية أوغير حكومية والستعانه بالخبرات وله الحق منفردا في تعيين 

وعزل المدريين أو وكلء مفوضين ولرئيس مجلس الدارة منفردا حق التوقيع والسحب والفراج عن رأس المال 

المودع بالبنك

2731 - ياسر لطفى نادى بدوى  مدير   المقيد برقم قيد    159015   وتم ايداعه بتاريخ    20-12-2020 برقم 

ايداع   48803 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2020  بــ :  

2732 - ياسر محمد نصرالدين محمد بدر  مدير   المقيد برقم قيد    159015   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2020 برقم ايداع   48803 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2020  بــ :  استقالة .

2733 - صبري عبد العزيز جاب ا عبد

العزيز  مدير فرع   المقيد برقم قيد    159418   وتم ايداعه بتاريخ    28-12-2020 برقم ايداع   50258 تم 

التأشير فى تاريخ 28-12-2020  بــ :  

2734 - محمد ايمن ابراهيم عطيه  مدير   المقيد برقم قيد    159499   وتم ايداعه بتاريخ    2020-12-29 

برقم ايداع   50539 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2020  بــ :  استقالة

2735 - اسماء حلمي عبدا صالح  مدير   المقيد برقم قيد    159499   وتم ايداعه بتاريخ    2020-12-29 

برقم ايداع   50539 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2020  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة  ـ 

يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .

وللمديرين مجتمعين أو منفردين الحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على 

الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق 

التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم 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 وكذلك لهم الحق فى التوقيع أمام الضرائب والتامينات الجتماعية 

والمرور  والتراخيص بكافة أنواعها ولجان الطعن ووزارة القوى العاملة ومكتب العمل  وأما بالنسبة للرهن ولهما 

حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر

2736 - طارق عبد الفتاح المتولي عبد الرازق  مدير   المقيد برقم قيد    159499   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-2020 برقم ايداع   50539 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2020  بــ :  استقالة
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2737 - احمد حلمي عبدل محروس صالح  مدير   المقيد برقم قيد    159499   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-2020 برقم ايداع   50539 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2020  بــ :  
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2738 - عماد عزت دسوقى زيدان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    159725   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2021 برقم ايداع   255 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2021  بــ :  تم الموافقة على تحديد صلحيات 

واختصاصات مجلس الدارة وذلك على النحو التالى : يملك كل من السيد/ عماد عزت دسوقى زيدان ـ رئيس 

مجلس الدارة )منفرد( والسيد/ امجد ابو اليزيد ابراهيم زيدان ـ عضو مجلس الدارة المنتدب والسيد / محمد عزت 

دسوقى زيدان – عضو مجلس الدارة المنتدب  )مجتمعين او منفردين( حق التوقيع على معاملت الشركة 

وتعهداتها والتعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم بما فى ذلك الحق فى تمثيل الشركة والتوقيع على كافة العقود وزارة 

الكهرباء ووزارة التصالت وهيئة مرفق المياه  والحق فى تمثيل الشركة امام  الضرائب بكافة انواعها والتامينات 

الجتماعية وكافة الجهات الحكومية والمرور وترخيص السيارات وتجديد تراخيص السيارات واستلم الرخص 

وامام هيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة وتمثيل الشركة امام الشهر العقارى والهيئة 

العامة للرقابة المالية والسجل التجارى والغرفة التجارية ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك وكذلك تسجيل 

الشركة فى الجهات المتخصصة وكذلك التعامل مع العلمات التجارية . ولهما )مجتمعين اومنفردين( الحق فى 

تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما الحق فى ابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد اوبالجل واستئجار المصانع والمقرات وشراء الصول الثابتة 

والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع  والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات والعتمادات 

المستندية والتحويلت وايداع وصرف الشيكات وتظهير بوالص الشحن واستخراج خطابات الضمان وتسليم 

واستلم كافة  المستندات الخاصة بالشركة واستخراج دفاتر الشيكات وكشوف الحسابات ولهما حق توكيل او 

تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر - ولرئيس مجلس الدارة )منفردا( حق القتراض والرهن والتوقيع على 

عقود القتراض وكافة مستنداته  والتوقيع على عقود الرهن وكافة مستنداته والكفالة التضامنية والتوقيع على عقود 

الكفالة التضامنية وله )منفردا( الحق فى التفاوض مع البنك على المبلغ الذى سيتم اقتراضه  ورهن اللت 

والسيارات فى المقابل وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها - يمثل رئيس مجلس الدارة الشركة  امام القضاء - 

وللسيد/ حسام الدين عبد الودود ابو الفتوح عبد الخالق ) عضو مجلس الدارة ( حق التوقيع امام مكاتب الشهر 

العقاري ومأموريتها وتقديم الطلبات والتوقيع عليها وعلى اللتماسات والمذكرات وتسليم الوراق والمستندات وفى 

الحضور أمام مصلحة الضرائب ومأموريتها ولجان الطعن والتصالح ومكاتب خبراء وزارة العدل وتقديم المذكرات 

وتسليم صور التقريرات والتقديرات والمناقشة فيها وقبول ما يرى قبولـه ورفض ما يرى رفضه وفى تمثيلنا والقيام 

نيابة عنا بالتوقيع على عقود التعديل والفسخ والقيام نيابة عنا بالتوقيع على عقود تاسيس الشركات بكافة أنواعها 

امام الشهر العقارى وامام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة وامام كافة الجهات والقيام نيابة عنا بالتوقيع على 

عقود الندماج امام الشهر العقارى والتوقيع على جميع الطلبات والنماذج وعلى جميع المستندات وكذلك تمثيلنا امام 

المحاكم المختصة وادخال التعديلت اللزمة والتوقيع على جميع الطلبات والنماذج وعلى جميع المستندات 

وإجراءات التأسيس والشهر العقاري والسجل التجارى والغرف التجارية وهيئة المطابع الميرية والهيئة العامة 

للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وفتح وإغلق الدفاتروطلب 

اصدار وتوثيق دفاتر بدل فاقد أمام الشهر العقارى وكذلك امام السجل التجارى وكذلك قيد الشركة بسجل 

المستوردين والمصدرين  والتعامل مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والمحاكم القتصادية 

وجميع الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية وغير الحكومية والشركات والفراد وغيرهم وفى التعامل مع 

شركات الكهرباء وشركات المياه والصرف الصحى وشركات الغاز الطبيعى والشركة المصرية للتصالت 

وشركات المحمول وكافة الجهات الحكومية المختصة وذات الصلة وفى التعامل مع كافة الوزارات والهيئات ذات 

الصلة وفى التعامل مع الغير وشركات القطاع العام والقطاع الخاص وامام القضاء والغير والنيابات المختصة 

ووزارة الداخلية بكافة اداراتها وقطاعاتها واقسام الشرطة وادارات ونيابات المرور واستلم اللوحات المعدنية 

وتراخيص السيارات والتعامل مع وزارة السكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية 

الجديدة واجهزة المدن الجديدة وكافة الحياء والمحافظات وشركة العاصمة الدارية للتنمية العمرانية وجهاز 

العاصمة الدارية الجديدة  ووزارة السياحة وصندوق دعم الصادرات والهيئة العامة للتامينات الجتماعية ووزارات 

التجارة الداخلية والخارجية والصناعة  والعدل ووزارة الشباب والرياضة بكافة قطاعاتها وكافة الندية الرياضية 
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والجتماعية ووزارة الدفاع بكافة فروعها والهيئات التابعة لها ووزارة النتاج الحربى بكافة شركاتها وشركة وادى 

النيل للمقاولت والستثمارات العقارية ووزارة الصحة وكافة قطاعاتها واقسامها ومديرياتها وقطاع الصيدلة وامام 

كافة شركات الدوية القطاع العام منها والخاص وكافة الجهات المرتبطة وذات الصلة المتعلقة ببراءات اختراع 

الدوية داخل جمهورية مصر العربية وامام كافة المحافظات ومحافظة الجيزة وكافة ادارتها وقطاعتها ومراكزها  

ومحافظة الدقهلية وكافة ادارتها وقطاعتها ومراكزها ومحافظة المنوفية وكافة ادارتها وقطاعتها ومراكزها ومحافظة 

البحر الحمر وكافة ادارتها وقطاعتها ومراكزها ومحافظة السكندرية بكافة ادارتها وقطاعتها ومراكزها والتحاد 

المصرى لمقاولى التشييد والبناء   كما له الحق فى تفويض اوتوكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكرداخل وخارج 

جمهورية مصر العربية .

2739 - أمال عبد الصانع تهامى مصطفى  مدير   المقيد برقم قيد    159756   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2021 برقم ايداع   356 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة

2740 - حسين محمود محمد ابوسالم  مدير   المقيد برقم قيد    159756   وتم ايداعه بتاريخ    2021-01-04 

برقم ايداع   356 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2021  بــ :  

2741 - محمد رافت محمد السيد العصر  مدير   المقيد برقم قيد    159756   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2021 برقم ايداع   356 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2021  بــ :  استقالة

2742 - محمد عبد الرءوف ابراهيم عمر  مدير   المقيد برقم قيد    118767   وتم ايداعه بتاريخ    

15-03-2018 برقم ايداع   12716 تم التأشير فى تاريخ 12-01-2021  بــ :  

2743 - عمر محمد عبد الرءوف ابراهيم عمر  مدير   المقيد برقم قيد    118767   وتم ايداعه بتاريخ    

15-03-2018 برقم ايداع   12716 تم التأشير فى تاريخ 12-01-2021  بــ :  ويباشر المديرين وظائفهم لمدة 

غير محددة- تعديل حق الدارة والتوقيع ليصبح كما يلي :يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ويملك حق 

التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها اى عضو من المجموعة )أ( مجتمعا مع اى عضو من المجموعة )ب( 

وذلك على النحو التى :-  المجموعة أ :- محمد عبدالرءوف إبراهيم عمر-عمر محمد عبدالرءوف إبراهيم عمر- 

المجموعة ب :--حاتم كمال عبدالحافظ الجمل-نزار مصطفى حلمي محمد شنيشن ولهم في هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة ولهم الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار 

شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت ولهم حق 

التوقيع علي عقود المقاولت ومحاضر الستلم البتدائية والنهائية مع كافة الجهات وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر في شئون 

الشركة .

2744 - حاتم كمال عبد الحافظ الجمل  مدير   المقيد برقم قيد    118767   وتم ايداعه بتاريخ    2018-03-15 

برقم ايداع   12716 تم التأشير فى تاريخ 12-01-2021  بــ :  

2745 - نزار مصطفى حلمى محمد شنيشن  مدير   المقيد برقم قيد    118767   وتم ايداعه بتاريخ    

15-03-2018 برقم ايداع   12716 تم التأشير فى تاريخ 12-01-2021  بــ :  

2746 - محمد ابو بكر محمد احمد الشافعى  مدير   المقيد برقم قيد    160163   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2021 برقم ايداع   1772 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2021  بــ :  
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2747 - ايمن خليل حسن خليل  مدير   المقيد برقم قيد    160163   وتم ايداعه بتاريخ    13-01-2021 برقم 

ايداع   1772 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2021  بــ :  - ويباشر المديران وظائفهم لمده غير محددة . يمثل 

المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهما مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل 

بأسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعيه العامة ولهما الحق 

مجتمعين او منفردين في التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام والقطاع الخاص بكافة أشكالهم ولهما الحق مجتمعين التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح حسابات وأستصدار خطابات وشهادات الضمان و حق التوقيع علي عقود 

القتراض و كافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهما 

حق التوقيع مجتمعين او منفردين علي عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل أو 

تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

2748 - سعد محمد لبيب الشموتى  مدير   المقيد برقم قيد    160195   وتم ايداعه بتاريخ    2021-01-13 

برقم ايداع   1917 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2021  بــ :  ممثل عن شركة تصنيع وتعبئة كوكاكول مصر  

Coca Cola Bottling Co Of Egypt ش م م

2749 - احمد محمد منير سامى احمد العفيفى عبد المجيد  مدير   المقيد برقم قيد    160195   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2021 برقم ايداع   1917 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2021  بــ :  ممثل عن شركة تصنيع وتعبئة 

كوكاكول مصر  Coca Cola Bottling Co Of Egypt ش م م - ويباشر المديران وظائفهما لمدة غير 

محددة - للستاذ/ أحمد محمد منير سامي أحمد العفيفي منفردا  الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وتمثيل 

الشركة امام القضاء  واجراء كافة أنواع المعاملت المالية أمام جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع  

وتحويلت بنكية وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات 

واستصدار شهادات وخطابات الضمان والعتمادات المستندية وبيع أصول الشركة الثابتة والمنقولة وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم  وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وله حق ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد 

او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر - وللستاذ/ سعد محمد لبيب الشموتي المدير 

المسؤول عن كافة المسائل المتعلقة بنشاط الستيراد منفردا  والحق في تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة على 

الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك, وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض صلحياته

2750 - هانى فاروق صبحى قزمان  مصفى   المقيد برقم قيد    160205   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2021 برقم ايداع   1957 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2021  بــ :  له الحق في اعداد جرد ما للشركة 

من أموال وما عليها من التزامات ووفاء ما على الشركة من ديون واستيفاء ما للشركة من حقوق لدى الغير, وله 

الحق في تمثيل الشركة أمام القضاء والغير, وله الحق في التوقيع أمام كافة البنوك التي تتعامل معها الشركة وله 

الحق في تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئات الدارية ومكاتب الشهر العقاري 

والتوثيق والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والسجل التجاري وهيئة التأمينات الجتماعية والتوقيع على 

جميع المستندات والعقود والطلبات والتعديلت والستمارات والنماذج أمام جميع الجهات أعله واستلم كافة 

الشهادات والمستندات اللزمة والضرورية

2751 - احمد حسين مهدى زوام  مدير فرع   المقيد برقم قيد    160364   وتم ايداعه بتاريخ    2021-01-18 

برقم ايداع   2564 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2021  بــ :  

2752 - تاو وان جيانج TAO WANJIANG  مدير   المقيد برقم قيد    203413   وتم ايداعه بتاريخ    

16-09-2019 برقم ايداع   4867 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2021  بــ :  
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2753 - ماجى بهاء حلمى بطرس  مدير   المقيد برقم قيد    203413   وتم ايداعه بتاريخ    2019-09-16 

برقم ايداع   4867 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2021  بــ :  يمثل المديرون  الشركة في علقتها مع الغير ولهم 

مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللسيد/ تاو وان جيانج TAO WANJIANG منفردا 

الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح 

حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات 

ضمان وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها وله الحق في تعيين  وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر.  وللسيد/ محمد 

مصطفي محمود احمد السداوى الحق في ادارة العلقات العامة للشركة فقط.

2754 - لى با زانج  مدير   المقيد برقم قيد    203413   وتم ايداعه بتاريخ    16-09-2019 برقم ايداع   

4867 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2021  بــ :  استقاله

2755 - جمال عزالعرب محمد عزالعرب 

سليمان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    160441   وتم ايداعه بتاريخ    19-01-2021 برقم ايداع   2781 تم 

التأشير فى تاريخ 19-01-2021  بــ :  للفرعين

2756 - حسين السيد علي الملكي  مدير   المقيد برقم قيد    160565   وتم ايداعه بتاريخ    2021-01-21 

برقم ايداع   3184 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2021  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمده غير محدده - يمثل 

المدير الشركة فى علقتها مع الغير وله منفردا  فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به هذا عقد الشركة او قانون الشركات او لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وللمدير منفردا الحق فى 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات 

والفراج عن راس المال والتوقيع على الشيكات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وله الحق فى 

تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر

2757 - ماجد عبدالعزيز عبده قاسم  مدير   المقيد برقم قيد    160565   وتم ايداعه بتاريخ    2021-01-21 

برقم ايداع   3184 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2021  بــ :  استقالة

2758 - مصطفى السيد عبدالغنى الشافعى  مدير   المقيد برقم قيد    160565   وتم ايداعه بتاريخ    

21-01-2021 برقم ايداع   3184 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2021  بــ :  استقالة

2759 - زياد مصطفى السيد عبد الغني الشافعي  مدير   المقيد برقم قيد    160565   وتم ايداعه بتاريخ    

21-01-2021 برقم ايداع   3184 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2021  بــ :  استقالة

2760 - رامى محمود محمد عبدالرحمن  دكرورى  مدير   المقيد برقم قيد    160587   وتم ايداعه بتاريخ    

21-01-2021 برقم ايداع   3292 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2021  بــ :  

2761 - ايمن محمد سعد زغلول محمد  مدير   المقيد برقم قيد    160587   وتم ايداعه بتاريخ    

21-01-2021 برقم ايداع   3292 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2021  بــ :  استقالة

2762 - خالد سعيد احمد محمد عبادة  مدير   المقيد برقم قيد    160587   وتم ايداعه بتاريخ    2021-01-21 

برقم ايداع   3292 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2021  بــ :  و يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة

2763 - حسن رجب عبدالحكيم حسن  مدير   المقيد برقم قيد    160587   وتم ايداعه بتاريخ    2021-01-21 

برقم ايداع   3292 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2021  بــ :  

Page 1345 of 1644 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

2764 - محمد حاتم عبد الصمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    160666   وتم ايداعه بتاريخ    2021-01-24 

برقم ايداع   3475 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2021  بــ :  

2765 - احمد محمد احمد عبدا عبود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    160666   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2021 برقم ايداع   3475 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2021  بــ :  

2766 - محمد عبده محمد سلطان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    160666   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2021 برقم ايداع   3475 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2021  بــ :  

2767 - امام عبد الكريم محمد جمعه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    160851   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-2021 برقم ايداع   4051 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2021  بــ :  

2768 - ابراهيم سامى ابراهيم محمد مبارك  مدير   المقيد برقم قيد    161065   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-2021 برقم ايداع   4765 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2021  بــ :  

2769 - محمد امين محجوب محمد  مدير   المقيد برقم قيد    161065   وتم ايداعه بتاريخ    2021-02-01 

برقم ايداع   4765 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محدودة

2770 - هيو تشل نام  HYO CHIL NAM  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    161095   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-2021 برقم ايداع   4909 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2021  بــ :  

2771 - اسلم يوسف مصطفى درويش  مدير   المقيد برقم قيد    161119   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-2021 برقم ايداع   5119 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2021  بــ :  

2772 - ابراهيم طلعت احمد عبدالمجيد سند  مدير   المقيد برقم قيد    161119   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-2021 برقم ايداع   5119 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2021  بــ :  

2773 - يحيى محمد عبد المومن صالح  مدير   المقيد برقم قيد    161119   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-2021 برقم ايداع   5119 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2021  بــ :  و يباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محدودة - يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير و لهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع 

السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة - وللسيد / اسلم يوسف مصطفي درويش  منفردا  الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها  

امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية  و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص و لكافة اشكالهم و 

كذلك له الحق في تعيين و عزل مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و كل ذلك بأسم الشركة 

لصالحها و له حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كا 

فة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل  وله حق التعامل مع التامينات 

الجتماعية  وله حق  توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر وللسيد / ابراهيم طلعت احمد عبد المجيد 

مدير الشركة و السيد/ يحيي محمد عبد المؤمن صالح  مدير الشركة مجتمعين حق التعامل مع جميع البنوك و 

المصارف من سحب و ايداع و فتح حسابات و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع علي 

الشيكات و القتراض و الرهن و التوقيع علي عقود البيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها  العقارية و كل ذلك 

باسم الشركة و لصالحها

2774 - احمد محمد طه البدرى  مدير   المقيد برقم قيد    161159   وتم ايداعه بتاريخ    03-02-2021 برقم 

ايداع   5220 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  

2775 - طارق محمد طه البدرى  مدير   المقيد برقم قيد    161159   وتم ايداعه بتاريخ    2021-02-03 

برقم ايداع   5220 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  

2776 - محمد طه على البدرى  مدير   المقيد برقم قيد    161159   وتم ايداعه بتاريخ    03-02-2021 برقم 

ايداع   5220 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2021  بــ :  

2777 - جرجس شفيق حبيب عبد الملك  مدير فرع   المقيد برقم قيد    90535   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2016 برقم ايداع   4254 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2021  بــ :  الشركة الكائن بالعنوان : بالعقار 

رقم 48 شارع الخليفه المأمون - منشية البكري - مصر الجديده
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2778 - جمال الدين محمود محمد الزيات  مدير فرع   المقيد برقم قيد    161719   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-2021 برقم ايداع   7059 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2021  بــ :  

2779 - رمضان حسنى عبدالحميد جمعه  مدير   المقيد برقم قيد    161728   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-2021 برقم ايداع   7098 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2021  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير 

محددة - يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير ولسيادته 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 

السيد / رمضان حسني عبد الحميد جمعه منفردا  حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وهيئة المجتمعات العمرانية 

الجديدة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة العاصمة الدارية للتنمية العمرانية ش.م.م والهيئة العامة 

للتأمينات الجتماعية والشهر العقاري والغرفة التجارية واتحاد الصناعات والسجل التجاري والهيئة العامة 

للستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الضرائب المصرية ومأمورياتها ولجانها والتوقيع علي عقود التوريدات 

والمقاولت العامة والخاصة وشراء وبيع كافة الصول اللزمة لممارسة نشاط الشركة وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها وكذلك حق التوقيع على عقود بيع وشراء سيارات الشركة امام الشهر العقاري المختص وانهاء كافة 

اجراءات التراخيص امام المرور المختص وكذلك حق التوقيع على عقود بيع الوحدات ) السكنية أو التجارية أو 

الدارية ( والراضي والعقارات المتاحة لدى الشركة للبيع وله حق التوقيع علي عقود شراء وبيع الراضي 

وتوكيل الغير بالبيع للنفس والغير كما له الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل - وللمدير السيد / رمضان حسني عبد 

الحميد جمعه منفردا  الحق فى التعامل امام جميع البنوك والمصارف من فتح وغلق الحسابات والفراج عن رأس 

المال والتوقيع على عقود القرض والرهن والتسهيلت الئتمانية واصدار خطابات وشهادات الضمان واصدار 

البطاقات الئتمانية المدينة والدائنة والتوقيع علي الشيكات والسحب النقدى وكذلك حق التوقيع علي عقود البيع 

والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر

2780 - محمد السيد عبد المطلب علي  مدير   المقيد برقم قيد    161728   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-2021 برقم ايداع   7098 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2021  بــ :  استقاله

2781 - جورج ميشيل صادق فخرى اقلديوس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    161774   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-02-2021 برقم ايداع   7374 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2021  بــ :  يكون لرئيس مجلس 

الدارة / جورج ميشيل صادق فخرى وللعضو المنتدب / على محمد على ناصر الحمود مجتمعين او منفردين حق 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

العام والقطاع الخاص بكافة اشكاله - وكذلك لهما الحق فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادة الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف باسم الشركة ولصالحها 

مجتمعين او منفردين - ويكون لرئيس مجلس الدارة / جورج ميشيل صادق فخرى او عضو مجلس الدارة / 

ايرينى ميشيل صادق فخرى مجتمعين مع العضو المنتدب / على محمد على ناصر الحمود او عضو مجلس الدارة 

/ اميل امين اميل الغورى حق التوقيع على جميع المور المالية والبنكية التى تزيد قيمتها عن خمسون الف دولر 

امريكى باليوم او ما يعادلة بعملة اخرى مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق الفراج عن 

راس المال باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها والحق فى تعيين وعزل 

مستثمر من الشركة ووكلئها وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود المشارطات والمصادقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

الجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر - ولرئيس مجلس الدارة حق تمثيل الشركة امام 

القضاء وله الحق فى القرار والنكار والبراء والصلح باسم الشركة وضمن اغراضها ولة الحق فى توكيل 

المحامين والغير فى ذلك
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2782 - حسن اسماعيل حسين اسماعيل  مدير   المقيد برقم قيد    161995   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-2021 برقم ايداع   7987 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2021  بــ :  عزل

2783 - داليا محمد زكريا محمد مهدى  مدير   المقيد برقم قيد    161995   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-2021 برقم ايداع   7987 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2021  بــ :  تمثل المديرة  الشركة فى علقتها 

مع الغير ولها منفردة فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللمدير منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح  وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وحق الفراج 

عن راس المال  وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 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 توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ماذكر

2784 - محمد عبدالجواد سالم السيد  مدير عام   المقيد برقم قيد    162017   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2021 برقم ايداع   8117 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2021  بــ :  

2785 - جود شرباتي JOUD SHARABATI  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2351   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-08-1997 برقم ايداع   512 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2021  بــ :  تعديل الجنسية من 

سورية الي تركية

2786 -  نور شرباتي  NOUR  SHARABATI  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2351   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-08-1997 برقم ايداع   512 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2021  بــ :  تعديل الجنسية من 

سورية الي التركية

2787 - محمد شرباتي  mohamad sharabati  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2351   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-08-1997 برقم ايداع   512 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2021  بــ :  والرئيس التنفيذي- تعديل 

الجنسية من السورية الي التركية

2788 - كنده شرباتى KINDA SHARABATI  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2351   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-08-1997 برقم ايداع   512 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2021  بــ :  

2789 - طارق صباغ شرباتى                            TAREK  SABBAGH  SHARABATI  عضو 

مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2351   وتم ايداعه بتاريخ    11-08-1997 برقم ايداع   512 تم التأشير فى 

تاريخ 21-02-2021  بــ :  

2790 - نهاد ابراهيم خليل ست اليمن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2351   وتم ايداعه بتاريخ    

11-08-1997 برقم ايداع   512 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2021  بــ :  وعضو منتدب

2791 - جميل جلل زرقا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2351   وتم ايداعه بتاريخ    1997-08-11 

برقم ايداع   512 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2021  بــ :  وعضو منتدب

2792 - طارق عبد الحميد أحمد ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2351   وتم ايداعه بتاريخ    

11-08-1997 برقم ايداع   512 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2021  بــ :  

2793 - رامى محمد عبد اللطيف نبيه  مدير   المقيد برقم قيد    162181   وتم ايداعه بتاريخ    2021-02-22 

برقم ايداع   8681 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2021  بــ :  استقالة

2794 - سليمان طه محمد محمود  مدير   المقيد برقم قيد    162181   وتم ايداعه بتاريخ    2021-02-22 

برقم ايداع   8681 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2021  بــ :  

2795 - مدحت عاصم شحاته إبراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    162181   وتم ايداعه بتاريخ    2021-02-22 

برقم ايداع   8681 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة
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2796 - منى محمد محمود على  مدير   المقيد برقم قيد    162486   وتم ايداعه بتاريخ    28-02-2021 برقم 

ايداع   9636 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2021  بــ :  تمثل المديرة الشركة في علقتها مع الغير ولها في هذا 

الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديرة منفردة حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات 

الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف و حق الفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها.  وكذلك لها الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة و لصالحها. ولها الحق في تعليق وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولها حق قبض ودفع المبلغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه 

والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولها حق 

توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر. ولها الحق في التوقيع على كافة أنواع العقود التي تبرمها الشـركة 

بما في ذلك عقود التأجير واليجار والتأمين وحوالة الحقوق والديون.  ولها الحق في شـراء الحصص والسهم في 

الشـركات الخرى والتوقيع على عقود الشـراء أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية وأمام الشهـر العقاري 

والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة وأسواق المال والبورصة. ولها الحق في التوقيع على عقود التأسيس أمام 

الجهات الحكومية وغير الحكومية وأمام الشهـر العقاري.

2797 - محمد محمود محمد بركات  مدير   المقيد برقم قيد    162519   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-01 

برقم ايداع   9719 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2021  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة - 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 اوالقانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وللمدير منفردا الحق فى 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات 

وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان 

والفراج عن راسمال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود 

الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وله الحق فى تعيين 

وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل اوتفويض الغير فى كل او بعض ماذكر .
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2798 - شهاب الدين مختار محمد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    162579   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2021 برقم ايداع   9889 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2021  بــ :  للسيد/ شهاب الدين مختار محمد 

محمد و للسيد/ مصطفى ماهر عبدالحكم مجتمعين أو منفردين حق التوقيع باسم الشركة ويمثل المديرون الشركة فى 

علقاتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا 

ما احتفظ به هذا العقد أو قانون الشركات أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة ولهم مجتمعين أو منفردين حق التعامل 

بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم.  وللسيد/ شهاب الدين مختار محمد محمد, و للسيد/ مصطفى ماهر عبدالحكم,  مجتمعين أو 

منفردين منفردا  حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال وعقود التاسيس وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهم الحق فى الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات 

والمنقولت بأسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد أوبالجل, ولهم حق تفويض أو توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر. وللسيد/ شهاب الدين مختار محمد 

محمد, منفردا , حق التوقيع على عقود الكفالت ووثائق الضمان أو التسهيلت, والتوقيع على عقود القتراض 

والتسهيلت الئتمانية والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم 

الشركة ولصالحها وللمديرين حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر. وللسيد/ عمر عبدالمنعم السيد 

قاسم,  منفردا  حق التوقيع على الشيكات وذلك باسم الشركة وضمن أغراضها

2799 - عمر عبد المنعم السيد قاسم  مدير   المقيد برقم قيد    162579   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-01 

برقم ايداع   9889 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2021  بــ :  

2800 - مصطفي ماهر عبد الحكم عبد المقصود  مدير   المقيد برقم قيد    162579   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2021 برقم ايداع   9889 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2021  بــ :  

2801 - احمد طاهر محمد فهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    162586   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-02 

برقم ايداع   9896 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2021  بــ :  استقالة

2802 - نيفين صلح حسن حسنين  مدير   المقيد برقم قيد    162996   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-08 

برقم ايداع   11162 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2021  بــ :  تعديل الصلحيات لتصبح - يمثل المديرون 

الشركة في علقتها مع الغير و لهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل 

باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة  أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة و للمديرين 

مجتمعين أو منفردين الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير 

الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و 

المصارف من سحب و إيداع و فتح حسابات و غلقها و استصدار خطابات الضمان و شهادات الضمان  و كافة 

صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع علي الشيكات والفراج عن راس المال و الصلح و القرار 

و النكار و البراء و حق القتراض و الرهن من اراضي والعقارات والسيارات وكل ما هو ثابت ومنقول وكل 

ذلك باسم الشركة و لصالحها و كذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة و 

ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات و المنقولت والبيع والتنازل للنفس والغير وعمل التوكيلت للنفس 

والغير ولهما حق بيع اصول الشركة من الراضي والعقارات والسيارات وكل ما هو ثابت ومنقول و لهما الحق في 

تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و لهما 

حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنيه و التجارية و ابرام كافة العقود و 

المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و لهما حق توكيل او تفويض الغير في كل 

او بعض ما ذكر .
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2803 - هيثم السيد على الجزار  مدير   المقيد برقم قيد    163298   وتم ايداعه بتاريخ    14-03-2021 برقم 

ايداع   12098 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2021  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة - يكون 

للمديرين منفردين أو مجتمعين, كافة السلطات المقررة لدارة الشركة والتعامل باسمها, وذلك فيما عدا ما احتفظ به 

لمؤسس الشركة في هذا النظام أو قانون الشركات أو لئحته التنفيذية - ويمثل المديران الشركة أمام القضاء والغير 

- ويكون المديرين منفردين أو مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع  العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال و القتراض و الرهن و 

التوقيع على الشيكات و استصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع أصول  الشركة و ممتلكاتها العقارية و 

الراضي و السيارات و المنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع و تسديد كافة السندات 

الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله 

حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر

2804 - محمد الباقر احمد سعد السيد  مدير   المقيد برقم قيد    163298   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-14 

برقم ايداع   12098 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2021  بــ :  

2805 - اندرو عماد وهبه اسحق  مصفى   المقيد برقم قيد    163372   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-15 

برقم ايداع   12372 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2021  بــ :  مفوض في القيام التي تقتضيها التصفية كما يلي 

الحق في  تمثيل الشركة أمام القضاء و قبول الصلح و التحكيم .  - وفاء ما علي الشركة من ديون .  - -   :

التصرف في جميع أصول الشركة الثابتة و المنقولة سواء بالبيع أو التنازل بما في ذلك العقارات و السيارات و له 

الحق في توكيل أو تفويض ما شاء فيما ذكر .

2806 - محمد السيد على البلوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    163455   وتم ايداعه بتاريخ    

17-03-2021 برقم ايداع   12595 تم التأشير فى تاريخ 17-03-2021  بــ :  استقالة

2807 - عبد الموجود السيد محمد عامر  مدير   المقيد برقم قيد    163606   وتم ايداعه بتاريخ    

18-03-2021 برقم ايداع   13206 تم التأشير فى تاريخ 18-03-2021  بــ :  مسئول قانونيا واداريا عن 

مكتب التامينات الجتماعية ومكتب العمل ومكتب القوي العاملة

2808 - نهلة مفيد عبد العليم البيارى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    163800   وتم ايداعه بتاريخ    

23-03-2021 برقم ايداع   13900 تم التأشير فى تاريخ 23-03-2021  بــ :  
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2809 - مروان نهاد بهيج رجب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    163800   وتم ايداعه بتاريخ    

23-03-2021 برقم ايداع   13900 تم التأشير فى تاريخ 23-03-2021  بــ :  يملك حق التوقيع عن الشركه 

مجتمعين أو منفردين  لكل من :- للسيد / مروان نهاد بهيج رجب رئيس مجلس الدارة - للمهندس / شريف أحمد 

صلح الدين اسماعيل محمد موسى العضو المنتدب على النحو التالي:- على أن يكون لهما مجتمعين أو منفردين 

حق تمثيل الشركه والتوقيع نيابة عنها بأوسع السلطات أمام كــافة الوزارات والجهــات والمصالـــح الحكــومية 

وغيــر الحكـوميــة والهيئات والمؤسسات العامة بما فيها الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الشهر 

العقارى والتوثيق بجميع فروعها ومكاتبها وجهات وشركات القطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالها والجهات الرسميه بالدولة دون تحديد أو استثناء.  وعلى أن يكون لهما مجتمعين حق تمثيل الشركه والتوقيع 

نيابة عنها أمام جميع البنوك وجهات التسليف والقراض والتمويل والمشاركة دون تحديد أو استثناء وكذلك حق 

القتراض أوالرهن والحصول على التسهيلت الئتمانيه من البنوك وغيرها والقروض والسحب على المكشوف و 

التوقيع على عقود القتراض والتسهيلت والتفاق على شروطها  ونسب الفائدة وطرق السداد وسحب وإصدار 

وتظهير جميع التحويلت والحوالت والشيكات والكمبيالت والسندات الذنية بأنواعها والعتمادات المستنديه 

وخطابات الضمان والضمانات المؤسسية وفتح حسابات بأسم الشركة وتشغيلها وقفلها وكفالة الغير بنكيا  وائتمانيا  

بالنسبه للشركات الشقيقه والتابعه المرتبطة بالشركة وكل ما سبق لدى مختلف أنواع البنوك الوطنية والستثمارية 

داخل جمهورية مصر العربية وخارجها سواء بالجنيه المصرى أو بجميع العملت الخرى وكذلك فى شراء 

الصول وبيع وتاجير ورهن أصول الشركة عقارية او منقولة أو أوراق مالية أو حصص فى شركات أخرى 

وغيرها وفى التوقيع على كافة الوراق والمستندات والعقود الخاصة بكل ما ذكر وفى التوقيع على شهادات الخبره 

الخاصة بالموظفين العاملين بالشركة والتصديق عليها بالشهر العقارى والتوقيع على جميع عقود البيع والشراء 

والرهن العقارية والمنقولة وغيرها وكذلك بيع وشراء السيارات و اللت والمعدات وغيرها وكذلك التوقيع على 

عقود البيع و الشراء والرهن والتاجير التمويلى ,وأبرام التوكيلت للغير والتوقيع على عقود التعديل وما يستلزم 

من مستندات لتوثيقها أمام الجهات المختصة داخل و خارج جمهورية مصر العربية ولهم الحق فى توكيل و 

تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر وأيضا الغاء التوكيلت بكافة أنواعها. وذلك بما ل يعارض صالح الشركة و 

مصلحتها فى كل ما سبق

2810 - احمد محمد سعيد عبد الوهاب عزمى ابراهيم عثمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    163800   

وتم ايداعه بتاريخ    23-03-2021 برقم ايداع   13900 تم التأشير فى تاريخ 23-03-2021  بــ :  

2811 - شريف احمد صلح الدين اسماعيل محمد موسي  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    163800   وتم 

ايداعه بتاريخ    23-03-2021 برقم ايداع   13900 تم التأشير فى تاريخ 23-03-2021  بــ :  

2812 - احمد عبد الستار محمود على  مدير   المقيد برقم قيد    163833   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-23 

برقم ايداع   13933 تم التأشير فى تاريخ 23-03-2021  بــ :  استقالة

2813 - محسن مدحت فاروق انور سليمان  مدير   المقيد برقم قيد    163833   وتم ايداعه بتاريخ    

23-03-2021 برقم ايداع   13933 تم التأشير فى تاريخ 23-03-2021  بــ :  
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2814 - نورهان احمد محمد ابراهيم امام  مدير   المقيد برقم قيد    163833   وتم ايداعه بتاريخ    

23-03-2021 برقم ايداع   13933 تم التأشير فى تاريخ 23-03-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة- يمثل المديران  الشركة فى علقتهما مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين  منفردا فى هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون أو 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 والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات و 

شهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال  وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضهاوكذلك لهما الحق فى التوقيع على عقود الشراء و القتراض والرهن والبيع لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل وله حق  توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر .

2815 - سيد عبد الحميد احمد على  مدير فرع   المقيد برقم قيد    164047   وتم ايداعه بتاريخ    

25-03-2021 برقم ايداع   14548 تم التأشير فى تاريخ 25-03-2021  بــ :  

2816 - انس كمال محمد محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    164111   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-29 

برقم ايداع   14741 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2021  بــ :  

2817 - اسلم مصطفى كامل علي يونس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    164212   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-2021 برقم ايداع   15232 تم التأشير فى تاريخ 30-03-2021  بــ :  

2818 - محمد عوض محمد على  مدير فرع   المقيد برقم قيد    164439   وتم ايداعه بتاريخ    

04-04-2021 برقم ايداع   15969 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2021  بــ :  

2819 - احمد  فتحى  عبد الجواد ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    164439   وتم ايداعه بتاريخ    

04-04-2021 برقم ايداع   15969 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2021  بــ :  

2820 - محمد عاشور غريب شلبي  مدير   المقيد برقم قيد    164506   وتم ايداعه بتاريخ    2021-04-05 

برقم ايداع   16236 تم التأشير فى تاريخ 05-04-2021  بــ :  خروج

2821 - محمود محمد ابراهيم محمد  مدير   المقيد برقم قيد    164506   وتم ايداعه بتاريخ    2021-04-05 

برقم ايداع   16236 تم التأشير فى تاريخ 05-04-2021  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة.

2822 - ابراهيم محمد ابراهيم عبد الجواد  مدير   المقيد برقم قيد    164510   وتم ايداعه بتاريخ    

05-04-2021 برقم ايداع   16240 تم التأشير فى تاريخ 05-04-2021  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها 

مع الغير ولة منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفاظ به صراحة 

عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وللمدير منفرد ا الحق في التعامل بإسم الشركة وضمن 

أغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام وقطاع العمال و القطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات و الفراج عن رأس 

المال و القتراض و الرهن و التوقيع علي شيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة و 

ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات و المنقولت وحق كفالة الغير وكل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراضها 

وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع و تحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية و التجارية وابرام كافة العقود والمشارطات و الصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

2823 - عبد الرحمن صبرى الشحات مصطفى  مدير   المقيد برقم قيد    164534   وتم ايداعه بتاريخ    

05-04-2021 برقم ايداع   16264 تم التأشير فى تاريخ 05-04-2021  بــ :  

2824 - احمد محمود السيد بيومى  مدير   المقيد برقم قيد    164534   وتم ايداعه بتاريخ    2021-04-05 

برقم ايداع   16264 تم التأشير فى تاريخ 05-04-2021  بــ :  خروج من الشركة
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2825 - فاروق صبرى الشحات مصطفى  مدير   المقيد برقم قيد    164534   وتم ايداعه بتاريخ    

05-04-2021 برقم ايداع   16264 تم التأشير فى تاريخ 05-04-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة - يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات 

لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعية 

العامه - 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 البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي 

الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وكذلك حق التوقيع 

علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع  وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

2826 - ليغ فان زيل  مدير   المقيد برقم قيد    164805   وتم ايداعه بتاريخ    08-04-2021 برقم ايداع   

17151 تم التأشير فى تاريخ 08-04-2021  بــ :  وتباشر المديرة وظائفها لمده غير محدده - تمثل المديرة/ليغ 

فان زيل الشركة في علقتها مع الغير ولها منفردة في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها 

فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة ولها منفردة الحق في 

التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم ولها الحق في بيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها ولها منفردة الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم وأجورهم وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل, كما لها الحق في التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن 

والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف, 

ولها الحق في توكيل الغير في بعض أو كل ما ذكر

2827 - عمرو صلح محمد خليل إدريس  مدير   المقيد برقم قيد    164805   وتم ايداعه بتاريخ    

08-04-2021 برقم ايداع   17151 تم التأشير فى تاريخ 08-04-2021  بــ :  استقالة

2828 - كرم طلعت محمود الطوبجى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    164859   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2021 برقم ايداع   17359 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2021  بــ :  

2829 - طلب مسعد عباس العطار  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    165005   وتم ايداعه بتاريخ    

13-04-2021 برقم ايداع   17845 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2021  بــ :  تعديل حق التوقيع والدارة 

ليصبح : يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن / طلب مسعد عباس 

العطار منفردا وله الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب إيداع وفتح وغلق الحسابات والقتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات 

الضمان وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

أغراضها وله الحق في الشراء وتعين 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 الحق في توكيل الغير في كل اوبعض ماذكر وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن اغراضها - وتعيين السيد / طلب مسعد عباس العطار مدير عام للشركة
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2830 - وفاء سيد لطيف مبارك  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    165122   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-2021 برقم ايداع   18253 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2021  بــ :  تفويض السيد/ محمد سامي عبد 

الرؤوف - مصري الجنسية - رقم قومى 27811142103711 في التوقيع نيابة عن الشركة وتمثيل الشركة أمام 

مكاتب العمل والتأمينات الجتماعية مع الحفاظ على سلطات التوقيع نيابة عن الشركة الوارده بالسجل التجاري كما 

هي دون تعديل.

2831 - عمرو سمير محمد احمد زهره  مدير   المقيد برقم قيد    165131   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2021 برقم ايداع   18371 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2021  بــ :  أستقاله

2832 - ياسر سمير محمد احمد زهرة  مدير   المقيد برقم قيد    165131   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2021 برقم ايداع   18371 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2021  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير 

محددة

2833 - خالد على مصطفى عبد السلم  مدير   المقيد برقم قيد    165133   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2021 برقم ايداع   18373 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2021  بــ :  - ويباشر المديرين وظائفهم لمدة 

غير محددة .   يمثل كل من السيدة / تغريد جمال الدين عبد المقصود أبو الحسن والسيد / خالد علي مصطفي عبد 

السلم الشركة )مجتمعين أو منفردين( في علقتها مع الغير ولهم في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة ولهم 

الحق في التصرف والتعامل باسمها فيها عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة ولهم كذلك حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهم حق تمثيل الشركة امام القضاء ولهم الحق في 

التعامل مع الشهر العقاري ومصلحه الضرائب بكافة مأمورياتها وضرائب القيمة المضافة , ولهم الحق في التوقيع 

علي عقود تأسيس الشركات وتعديلها بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية , كذلك لهم حق شراء واستئجار 

البضائع والمنقولت وكل ذلك 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 الحق في 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر . وتمثل السيدة / تغريد جمال الدين عبد المقصود أبو الحسن 

والسيد / خالد علي مصطفي عبد السلم )مجتمعين فقط( الشركة في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وايداع وتحويلت والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان والعتمادات المستندية والعتمادات البنكية وكذلك كافة صور التعامل مع البنوك والمصارف 

دون حد أقصى وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها, ولهما مجتمعين الحق في توكيل او تفويض الغير في كل 

او بعض ما ذكر.

2834 - تغريد جمال الدين عبدالمقصود ابو الحسن  مدير   المقيد برقم قيد    165133   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2021 برقم ايداع   18373 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2021  بــ :  

2835 - بهاءالدين زكى سيد عثمان  مدير   المقيد برقم قيد    165133   وتم ايداعه بتاريخ    2021-04-18 

برقم ايداع   18373 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2021  بــ :  استقالة

2836 - كريم مصطفى محمد شحاته  مدير   المقيد برقم قيد    165157   وتم ايداعه بتاريخ    2021-04-18 

برقم ايداع   18397 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2021  بــ :  

2837 - سماح خلف احمد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    165157   وتم ايداعه بتاريخ    18-04-2021 برقم 

ايداع   18397 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة

2838 - مروه عماد خطاب محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    165157   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2021 برقم ايداع   18397 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2021  بــ :  

2839 - محمد مصطفى اسعد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    165213   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2021 برقم ايداع   18555 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2021  بــ :  المشرف علي القطاع المالي

2840 - محسن حسين عبده حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    165213   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2021 برقم ايداع   18555 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2021  بــ :  
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2841 - هشام زكريا زكي خليل الحداد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    165213   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2021 برقم ايداع   18555 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2021  بــ :  

2842 - احمد عبدالغفار على حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    165213   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2021 برقم ايداع   18555 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2021  بــ :  والمشرف علي قطاع 

المشروعات

2843 - محمد زكريا زكى خليل الحداد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    165213   وتم 

ايداعه بتاريخ    18-04-2021 برقم ايداع   18555 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2021  بــ :  يملك حق 

التوقيع علي معاملت الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس 

الداره , وللمجلس الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركه 

منفردين او مجتمعين .

2844 - احمد وهبه سيد حسين  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    165213   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2021 برقم ايداع   18555 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2021  بــ :  للشئون الفنية

2852 - محسن السيد جبر مصطفى  مدير   المقيد برقم قيد    165251   وتم ايداعه بتاريخ    2021-04-19 

برقم ايداع   18651 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة.    

يكون لي مدير  ثالثا  :-  إعادة صياغة سلطات وصلحيات التوقيع نيابة عن الشركة وذلك على النحو التالي:  

مجتمعأ مع أي مدير أخر, كافة السلطات المقررة لدارة الشركة والتعامل باسمها, وذلك فيما عدا ما احتفظ به 

لمؤسس الشركة فى هذا النظام أو قانون الشركات أو لئحته التنفيذية.  يمثل أي اثنان من المديرين مجتمعين 

الشركة في علقتها مع الغير ولهما في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ 

به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة. ولهما مجتمعان حق إدارة الشركة وتمثيلها 

أمام القضاء ولدى الغير والتوقيع عن الشركة والتعامل والتوقيع نيابة عنها وباسمها أمام جميع الجهات الحكومية 

والرسمية والوزارات والجهزة التنفيذية التابعة للدولة والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص والهيئة العامة 

للرقابة على الصادرات والواردات وادارتها ومصلحة الجمارك وإدارات المرور ووحدات المرور ونيابات المرور 

ومصلحة الضرائب المصرية ومامورياتها وكافة الجهزة التابعة للحياء بكافة محافظات الجمهورية.  ولي اثنين 

من المديرين مجتمعين الحق في فتح وغلق وإلغاء حسابات الشركة لدى البنوك والمصارف والسحب واليداع 

والقتراض من البنوك والمصارف والمؤسسات المالية والتوقيع علي الشيكات وفتح العتمادات المستندية ولهما 

الحق فى التوقيع على عقود القرض والرهن والتسهيلت الئتمانية. كما يكون لي أثنين من المديرين مجتمعين 

الحق في الفراج عن رأسمال الشركة المودع في حسابها البنكي جزئيا أو كليا.  وكما يحق لي اثنين من المديرين 

مجتمعين التوقيع علي كافة العقود وتعديلتها )بما فى ذلك على سبيل المثال ل الحصر عقود تعيين وعزل 

الموزعين( باسم ولصالح الشركة والتوقيع على عقود الشتراك في تأسيس الشركات وتعديلتها أو تصفيتها نيابة 

عن الشركة أمام الشهر العقاري بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية علي التعديل أو التصفية. ولهما الحق فى 

التوقيع مجتمعان على عقود العمل الخاصة بالشركة وإنهاءها وتحديد الجور والمرتبات وكذا الحق فى تعيين 

المحامين لتمثيل الشركة وتحرير توكيلت القضايا اللزمة لذلك. وكذا لهما الحق مجتمعان فى التوقيع على عقود 

البيع والشراء البتدائية أو النهائية للعقارات أو المنقولت أو الجهزة أو المعدات أو الثاث أو السيارت.  ولكل 

مدير منفردا  الحق فى توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر في حدود اختصاصه.  ويكون المدير أو 

المديرون مسئولين عن إدارتها أمام مؤسسها.

2853 - عبد الرحمن محمد نور الدين محمد الشريف  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    141664   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-10-2019 برقم ايداع   45616 تم التأشير فى تاريخ 20-04-2021  بــ :  

2854 - عمر  محمد  نور الدين  محمد محمد ااشريف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    141664   وتم 

ايداعه بتاريخ    29-10-2019 برقم ايداع   45616 تم التأشير فى تاريخ 20-04-2021  بــ :  

2855 - مريم  محمد  نور الدين  محمد  الشريف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    141664   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-10-2019 برقم ايداع   45616 تم التأشير فى تاريخ 20-04-2021  بــ :  

Page 1356 of 1644 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

2856 - عبدا محمد نورالدين محمد الشريف  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    

141664   وتم ايداعه بتاريخ    29-10-2019 برقم ايداع   45616 تم التأشير فى تاريخ 20-04-2021  بــ 

  :

2857 - محمد نورالدين محمد محمد الشريف  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    141664   

وتم ايداعه بتاريخ    29-10-2019 برقم ايداع   45616 تم التأشير فى تاريخ 20-04-2021  بــ :  علي ان 

تبقي جميع الصلحيات واختصاصات المجلس الحالي كما هي

2858 - محمد عبد الرحيم مختار بسيونى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    165262   وتم ايداعه بتاريخ    

20-04-2021 برقم ايداع   18794 تم التأشير فى تاريخ 20-04-2021  بــ :  

2859 - جولين بيرتراند ادموند جويرينو Julien Bertrand Edmond Guerineau  عضو مجلس ادارة   

المقيد برقم قيد    165359   وتم ايداعه بتاريخ    21-04-2021 برقم ايداع   19139 تم التأشير فى تاريخ 

21-04-2021  بــ :  خروج

2860 - جيرون ايدي جي فيرجوت JEROEN EDDY G.VERGOTE  عضو مجلس ادارة   المقيد 

برقم قيد    165359   وتم ايداعه بتاريخ    21-04-2021 برقم ايداع   19139 تم التأشير فى تاريخ 

21-04-2021  بــ :  ممثل عن شركة انجي ايجبت وند II بي في بدل منه

2861 - خالد محمد عارف الدجوى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    165359   وتم ايداعه بتاريخ    

21-04-2021 برقم ايداع   19139 تم التأشير فى تاريخ 21-04-2021  بــ :  تعديل صلحيات التوقيع نيابة 

عن الشركة أمام البنوك علي النحو التالي :  تفويض المدير المالي مجتمعا مع أي من المدير التنفيذي أو رئيس 

مجلس الدارة أو رئيس قطاع النشاءات في إدارة جميع الحسابات المصرفية الخاصة بالشركة من خلل التوقيع 

المشترك و في التوقيع علي كافة المعاملت مع البنوك في الداخل والخارج وفتح وغلق الحسابات والسحب 

واليداع في حسابات الشركة والتوقيع علي الشيكات والتوقيع علي كافة المستندات المتعلقة بالمعاملت البنكية علي 

أن تظل باقي سلطات وصلحيات التوقيع نيابة عن الشركة والواردة في السجل التجاري سارية المفعول ومنتجة 

لكافة آثارها

2862 - ابراهيم محمد عماد عباس طنطاوى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    165359   وتم ايداعه بتاريخ    

21-04-2021 برقم ايداع   19139 تم التأشير فى تاريخ 21-04-2021  بــ :  

2866 - عماد صلح سليمان بيومى مرعى  مدير   المقيد برقم قيد    165845   وتم ايداعه بتاريخ    

09-05-2021 برقم ايداع   20945 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2021  بــ :  ويباشر المديرين وظائفهم  لمدة 

غير محددة -يمثل  المديرون الشركة فى علقتها  مع الغير ولهم منفردون او مجتمعون   فى هذا الصدد اوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون اولئحته التنفيذية 

للجمعية العامة  وللمديرون منفردون او مجتمعون  حق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع  والتوقيع 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  له الحق فى التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركه  

وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركه ولصالحها  وله حق تعين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق  قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات 

الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله 

حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

2867 - عمروصلح سليمان بيومى

مرعى  مدير   المقيد برقم قيد    165845   وتم ايداعه بتاريخ    09-05-2021 برقم ايداع   20945 تم 

التأشير فى تاريخ 09-05-2021  بــ :  

2868 - عمروصابر عبدالعزيزالحسيني  مدير فرع   المقيد برقم قيد    136934   وتم ايداعه بتاريخ    

02-07-2019 برقم ايداع   27418 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2021  بــ :  
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2869 - هانى احمد امين احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    165971   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2021 برقم ايداع   21481 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2021  بــ :  

2870 - هيثم قرنى حسن على  عضو مجلس ادارة غير متفرغ   المقيد برقم قيد    165971   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2021 برقم ايداع   21481 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2021  بــ :  

2871 - عز الدين عمرو عزالدين نور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    165971   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2021 برقم ايداع   21481 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2021  بــ :  استقالة

2872 - عمر احمد عبداللطيف الغزالى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    165971   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2021 برقم ايداع   21481 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2021  بــ :  استقالة

2873 - ابراهيم طارق ابراهيم زاهر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    165971   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2021 برقم ايداع   21481 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2021  بــ :  منح السيد إبراهيم طارق 

إبراهيم زاهر, رئيس مجلس الدارة منفرد ا كافة الصلحيات المتعلقة بإدارة الشركة ووضع الخطط الستراتيجية 

والسياسات والهداف الرئيسة للشركة والشراف على تنفيذها والتعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع 

الجهات الحكومية والغير حكومية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات والقطاع العام و قطاع العمال 

و القطاع الخاص بكافه أشكاله وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب و إيداع والتوقيع على 

الشيكات و له حق التوقيع على عقود التأسيس و تعديلها و حق التعامل مع البنوك و القتراض و الرهن و فتح 

الحسابات و غلق الحسابات وله الحق في إدارة محفظة الوراق المالية للشركة بيعا  وشراء مما تتضمنه من أسهم 

وصكوك تمويل وسندات وأيه أدوات وأصول مالية أخرى, وله الحق في تفويض الغير و تمثيل الشركة أمام كافه 

الجهات والسجل التجاري

2874 - على احمد شاكر على نجم  مدير   المقيد برقم قيد    165997   وتم ايداعه بتاريخ    2021-05-17 

برقم ايداع   21547 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2021  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محدوده - 

صلحيات الدارة - 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 - 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 المصارف من سحب 

وايداع وفتح وغلق الحسابات والفراج عن راس المال والتوقيع على عقود القتراض والرهن والضمانات البنكية 

واستخراج دفاتر الشيكات والغائها والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وفتح العتمادات 

المستندية وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وشراء وبيع كافة اصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها 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 - منفردا - حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.

2875 - عبدا محمد محمد احمد رفاعى  مدير   المقيد برقم قيد    165997   وتم ايداعه بتاريخ    

17-05-2021 برقم ايداع   21547 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2021  بــ :  استقالة

2876 - ايه احمد محمد عبد القادر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    166054   وتم ايداعه بتاريخ    

17-05-2021 برقم ايداع   21632 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2021  بــ :  
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2877 - احمد محمد عبد ا السيد احمد محمد سكينه  مدير   المقيد برقم قيد    166054   وتم ايداعه بتاريخ    

17-05-2021 برقم ايداع   21632 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2021  بــ :  يمثل المدير السيد/ أحمد محمد 

عبدا السيد أحمد محمد سكينه  الجنسية مصر – المقيم : 14ب 7- حي الواحة – مدينة نصر اول – القاهرة / . 

الشركة في علقتها مع الغير و له منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما 

احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة . و للمدير الحق في التعامل باسم 

الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الهيئات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع 

الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح حسابات و كافة 

صور التعامل مع جميع  البنوك و المصارف و التوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال و حق القتراض و 

الرهن   و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها  و كذلك له حق التوقيع على عقود الشراء و البيع و الرهن لصول 

الشركة و ممتلكاتها  العقارية و له الحق في تعيين و عزل مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم 

و  كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و له حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات 

الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و له 

حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

2878 - جمال  احمد فؤاد على ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    166063   وتم ايداعه بتاريخ    

17-05-2021 برقم ايداع   21706 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2021  بــ :  

2879 - اسماعيل ابوالنجا شعبان ابوالنجا  مدير   المقيد برقم قيد    166063   وتم ايداعه بتاريخ    

17-05-2021 برقم ايداع   21706 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2021  بــ :  - ويباشر المديرون  وظائفهم  

لمده غير محدده . يمثل المديرون الشركه في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع 

السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه 

للجمعيه العامه . وللمدير السيد / جمال احمد فؤاد علي ابراهيم  والسيدة / منيرة  حمدي عبد الوهاب عبد الهادي 

مجتمعين الحق في  التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان .  و للمديرون مجتمعون 

الحق في الفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك بأسم الشركه ولصالحها . وللمديرون مجتمعون 

حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات 

والمنقولت . وللمدير السيد/اسماعيل ابو النجا شعبان ابو النجا منفردا الحق في التعامل باسم الشركه وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه 

اشكالهم  ولة الحق في  تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركه 

ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل  وله حق توكيل او تفويض الغير في 

كل او بعض ما ذكر . وللسيدة / رفيدة رمضان عوض بدر منفرده حق الدارة الفنية عن الشئون الصيدلنية وما 

يخص نشاط الدوية فقط .

2880 - منيره حمدى عبدالوهاب عبدالهادى  مدير   المقيد برقم قيد    166063   وتم ايداعه بتاريخ    

17-05-2021 برقم ايداع   21706 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2021  بــ :  

2881 - رمضان عبدالوهاب عبدالجواد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    166063   وتم ايداعه بتاريخ    

17-05-2021 برقم ايداع   21706 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2021  بــ :  استقالة

2882 - حسن محسن حسن  اسماعيل  مدير   المقيد برقم قيد    166063   وتم ايداعه بتاريخ    2021-05-17 

برقم ايداع   21706 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2021  بــ :  

2883 - رفيدة رمضان عوض بدر  مدير   المقيد برقم قيد    166063   وتم ايداعه بتاريخ    2021-05-17 

برقم ايداع   21706 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2021  بــ :  
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2884 - السيد محمد السيد عبد التواب  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    166115   وتم ايداعه بتاريخ    

18-05-2021 برقم ايداع   21815 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2021  بــ :  يكون حق الدارة للشريك 

المتضامن / يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن السيد محمد السيد عبد 

التواب وله منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن إغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة إشكالهم وكذالك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وإيداع  وفتح وغلق الحسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات 

وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء وله الحق في تعيين وعزل  مستخدمي 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وأبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله منفردا حق القتراض والتوقيع علي عقود البيع والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها وله حق توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

2885 - احمد محمد مصطفى محمد عجيلة  مدير   المقيد برقم قيد    166134   وتم ايداعه بتاريخ    

18-05-2021 برقم ايداع   21902 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2021  بــ :  استقالة

2886 - ماجد فتحي عبدالواحد الجوهري  مدير   المقيد برقم قيد    166134   وتم ايداعه بتاريخ    

18-05-2021 برقم ايداع   21902 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2021  بــ :  

2894 - محمد عبدالعليم محمد عبدالعزيز سليم  مدير   المقيد برقم قيد    166522   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-2021 برقم ايداع   23322 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2021  بــ :  تعديل الختصاصات لتصبح : 

يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم منفردين او مجتمعين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به هذا العقد او قانون الشركات او لئحتة التنفيذيه للجمعيه العامه - 

وللسيد / محمد عبدالعليم محمد عبدالعزيز سليم والسيدة / هبه عبدالمنعم محمد شفيق منفردين او مجتمعين حق 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال   

والقتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف وبيع وشراء ورهن اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل 

ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنية والتجاريه ولهما الحق في التوقيع علي عقود الشتراك في تاسيس شركات اخري وتعديلها اما الشهر 

العقاري ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر - وللسيد / محمد عبدالعليم محمد عبدالعزيز 

سليم والسيدة / هبه عبدالمنعم محمد شفيق  وللسيد / مسعد عبد الوهاب احمد يوسف عياد منفردين او مجتمعين 

الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق 

توكيل او تفويض الغير فى كل و بعض ما ذكر

2895 - احمد عصام حسين مصطفى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    203320   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-2021 برقم ايداع   3643 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2021  بــ :  

2896 - احمد عبدالحميد احمد العطار  مدير   المقيد برقم قيد    166575   وتم ايداعه بتاريخ    2021-05-27 

برقم ايداع   23655 تم التأشير فى تاريخ 27-05-2021  بــ :  - بنفس الصلحيات مع المديرين الحاليين  

مجتمعين او منفردين - ويباشر المديرين وظائفهم لمدة غير محددة .

2897 - محمد احمد علء ابراهيم البنداري  مدير   المقيد برقم قيد    166575   وتم ايداعه بتاريخ    

27-05-2021 برقم ايداع   23655 تم التأشير فى تاريخ 27-05-2021  بــ :  

2898 - عبد العزيز باسم عيسي عبدالعزيز اللوغاني  مدير   المقيد برقم قيد    166575   وتم ايداعه بتاريخ    

27-05-2021 برقم ايداع   23655 تم التأشير فى تاريخ 27-05-2021  بــ :  
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2899 - ابراهيم عادل ابراهيم المنصورى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    166591   وتم ايداعه بتاريخ    

27-05-2021 برقم ايداع   23671 تم التأشير فى تاريخ 27-05-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة- يمثل المديرون الشركه فى علقتها مع الغير ولهما  مجتمعين أو منفردين  فى هذا الصدد اوسع 

السلطات لدارة الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه 

للجمعيه العامه .  وللسادة المديرين مجتمعين 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 والفراج عن راس المال والقتراض والرهن وبيع اصول 

الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما الحق 

في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما الحق في السحب والفراج عن رأسمال الشركة المودع بالبنوك ولهما حق  

توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

2900 - وحيد عادل ابراهيم المنصورى  مدير   المقيد برقم قيد    166591   وتم ايداعه بتاريخ    

27-05-2021 برقم ايداع   23671 تم التأشير فى تاريخ 27-05-2021  بــ :  

2901 - بريمكيشان شريكيشان شارما PREMKISHAN SHRIKISHAN SHARMA  مدير فرع   

المقيد برقم قيد    166612   وتم ايداعه بتاريخ    30-05-2021 برقم ايداع   23732 تم التأشير فى تاريخ 

30-05-2021  بــ :  

2902 - وسام شيرين محمد شفيق ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    166790   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-2021 برقم ايداع   24310 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2021  بــ :  

2903 - داليا رمضان ابراهيم عبد العزيز سلم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    7138   وتم ايداعه بتاريخ    

14-03-2004 برقم ايداع   226 تم التأشير فى تاريخ 02-06-2021  بــ :  خروج

2904 - لمياء حسن ماهر الخرس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    166883   وتم ايداعه بتاريخ    

02-06-2021 برقم ايداع   24616 تم التأشير فى تاريخ 02-06-2021  بــ :  مستقل

2905 - اشرف كامل موسى صبرى كامل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    166883   وتم ايداعه بتاريخ    

02-06-2021 برقم ايداع   24616 تم التأشير فى تاريخ 02-06-2021  بــ :  غير تنفيذى - ممثل عن شركة 

فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اللكترونية ش.م.م - علي ان تبقي كافة صلحيات السابقة الممنوحة كما هي 

دون تعديل او حذف.

2906 - ماهر لبيب ابو ستيت  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    166883   وتم ايداعه بتاريخ    

02-06-2021 برقم ايداع   24616 تم التأشير فى تاريخ 02-06-2021  بــ :  مستقل

2907 - محمد جمال محرم محمود محرم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    166883   وتم ايداعه بتاريخ    

02-06-2021 برقم ايداع   24616 تم التأشير فى تاريخ 02-06-2021  بــ :  مستقل

2908 - مها محمد فريد حسن حافظ  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    166883   وتم ايداعه بتاريخ    

02-06-2021 برقم ايداع   24616 تم التأشير فى تاريخ 02-06-2021  بــ :  مستقل

2909 - مصطفى محمود حمزة عبد اللطيف النحاس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    166883   وتم 

ايداعه بتاريخ    02-06-2021 برقم ايداع   24616 تم التأشير فى تاريخ 02-06-2021  بــ :  ممثل عن 

شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اللكترونية ش.م.م

2910 - الكسندر ليفتشنكو Oleksander Levchenko  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    166883   

وتم ايداعه بتاريخ    02-06-2021 برقم ايداع   24616 تم التأشير فى تاريخ 02-06-2021  بــ :  منتدب - 

ممثل عن شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اللكترونية

2911 - شريف احمد عصام محمد ابو شادى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    166883   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-06-2021 برقم ايداع   24616 تم التأشير فى تاريخ 02-06-2021  بــ :  المنتدب
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2915 - طارق كمال حسن حلوة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    54570   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-10-2011 برقم ايداع   19934 تم التأشير فى تاريخ 06-06-2021  بــ :  - يملك حق التوقيع 

علي معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة 

ولمجلس الدارة الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة . 

وللسيد / طارق كمال حسن والسيد / محمد كمال حسن والسيدة/نرمين كمال حسن مجتمعين او منفردين  الحق في 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافه اشكالهم  وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصاريف من سحب وايداع وفتح حسابات ولهم 

مجتمعين فقط الحق في القتراض والرهن وبيع اصول الشركة وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم 

مجتمعين او منفردين الحق في تعيين وعزل مستخدمي وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنية والتجارية وابرام كافه العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقض او بالجل ولهم حق في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر.

2916 - عمر ايمن عبدالوهاب المنسي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    167121   وتم ايداعه بتاريخ    

09-06-2021 برقم ايداع   25621 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2021  بــ :  

2917 - احمد حمدى مرسى عبدالدايم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    167216   وتم ايداعه بتاريخ    

09-06-2021 برقم ايداع   26052 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2021  بــ :  

2918 - يسرى داود يس مقار  مدير فرع   المقيد برقم قيد    155599   وتم ايداعه بتاريخ    2020-10-18 

برقم ايداع   37028 تم التأشير فى تاريخ 10-06-2021  بــ :  

2919 - عباس محمد احمد ادريس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    167240   وتم ايداعه بتاريخ    

10-06-2021 برقم ايداع   26190 تم التأشير فى تاريخ 10-06-2021  بــ :  
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2920 - محمد السعيد ذكى احمد مشهور  الرئيس التنفيذى   المقيد برقم قيد    167292   وتم ايداعه بتاريخ    

10-06-2021 برقم ايداع   26384 تم التأشير فى تاريخ 10-06-2021  بــ :  والعضو المنتدب -  الموافقة 

بالجماع على أن تكون صلحيات التوقيع عن الشركة على النحو التالى : التوقيع على عقود العملء: يكون 

للستاذ/ محمد السعيد زكي احمد مشهور العضو المنتدب والرئيس التنفيذي - الموارد البشرية والعاملين: يكون 

للستاذ / محمد السعيد زكي احمد مشهور العضو المنتدب والرئيس التنفيذي منفردا أو من يفوضه من العاملين 

بالشركة أو بالشركة القابضة المصرية الكويتية . صلحية التوقيع منفردا على كل ما يخص أمور الموارد البشرية 

وتمثيل الشركة أمام مكاتب العمل والتأمينات الجتماعية والتأمين الصحي والتوقيع على عقود العمل ومفردات 

الجور .  التعامل مع التوقيع على حساب أجور العاملين ومستحقاتهم المالية بالشركة لدى البنوك وبدون حد أقصى 

توقيع مزدوج لي من السادة التى أسمائهم - أ / محمد السعيد زكى أحمد مشهور , أ. مدحت حامد حسن بنه ,  أ. 

محمد أحمد عباس التعامل مع البنوك/ من 1 جنيه مصري وبحد أقصي 10 مليون جنيه يكون توقيع مزدوج وأن 

يقوم أي من السادة الواردة أسمائهم في التوقيع الول مع أي من السادة الوارد أسمائهم بالتوقيع الثاني بحيث يصبح 

كالتي:   التوقيع الول: الستاذ/ محمد السعيد زكي احمد مشهور  الستاذ / عاطف عبدا محمد الجوهري  - 

التوقيع الثاني: الستاذ/ مدحت حامد حسن بنه , الستاذ / فادي يوسف محمد , الستاذ / أحمد محمد محمد أحمد 

موسي, الستاذ/ محمد أحمد عباس , الستاذ / محمد حسنين محمد حسنين من 1 جنيه مصري وبحد أقصي 100 

مليون جنيه يكون توقيع مزدوج لي اثنين مجتمعين من السادة التية أسمائهم: أ. محمد السعيد زكي احمد مشهور , 

أ. مدحت حامد حسن بنه , أ. محمد أحمد عباس جميع التحويلت الداخلية بين حسابات الشركة البنكية والتحويلت 

للشركة القابضة المصرية الكويتية يمكن التوقيع عليها لي اثنين مجتمعين من السادة المذكور أسمائهم أعله بدون 

حد أقصي لقيمة التحويل . التوقيع على عقود القروض والتسهيلت الئتمانية وعقود الرهن وطلب استصدار 

خطابات الضمان المصرفية وطلب العتمادات المستندية والستثمارات المالية البنكية طبقا  لما يلي : فيما يتعلق 

بالقتراض من البنوك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وشركات التأجير التمويلي 

والتمويل العقاري أو أي جهة إقراض أخرى والتوقيع باسم الشركة وبالنيابة عنها على عقود القروض والضمانات 

وعقود التأجير التمويلي والتمويل العقاري, يكون حق التوقيع للستاذ/ محمد السعيد زكي احمد مشهور مجتمع مع 

الستاذ / مدحت حامد حسن بنه فتح وغلق الحسابات لدي البنوك والفراج عن رأس المال وطلب دفاتر الشيكات 

والخدمة اللكترونية لي من السادة الواردة أسمائهم في التوقيع الول مع أي من السادة الوارد أسمائهم بالتوقيع 

الثاني . التوقيع الول: الستاذ/ محمد السعيد زكي احمد مشهور , الستاذ / عاطف عبدا محمد الجوهري التوقيع 

الثاني : الستاذ/ مدحت حامد حسن بنه , الستاذ / فادي يوسف محمد , الستاذ / أحمد محمد محمد أحمد موسي, 

الستاذ/ محمد أحمد عباس , الستاذ / محمد حسنين محمد حسنين - طلب استصدار خطابات الضمان المصرفية 

وطلب العتمادات المستندية والستثمارات المالية البنكية لصالح الشركة , يكون حق التوقيع لي إثنين مجتمعين 

من السادة التي أسمائهم: الستاذ/ محمد السعيد زكي احمد مشهور , الستاذ/ مدحت حامد حسن بنه , الستاذ / فادي 

يوسف محمد  , الستاذ/ محمد أحمد عباس .

2921 - ولء محمد عبده عبدالمقصود  مدير   المقيد برقم قيد    167293   وتم ايداعه بتاريخ    

13-06-2021 برقم ايداع   26393 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2021  بــ :  
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2922 - كريم محمود عبدالعزيز  حسين على  مدير   المقيد برقم قيد    167293   وتم ايداعه بتاريخ    

13-06-2021 برقم ايداع   26393 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2021  بــ :  ويباشر المديرين وظائفهما لمدة 

غير محددة - يكون للمديرين السيده / ولء محمد عبده عبدالمقصود و السيد / كريم محمود عبدالعزيز حسين علي 

حق الدارة مجتمعين أو منفردين , في كافة السلطات المقررة لدارة الشركة و التعامل بإسمها , و يمثل المديرين 

مجتمعين أو منفردين الحق فى التعامل بإسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير 

الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم و تمثيل الشركة أمام القضاء و كذلك 

التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع و فتح و غلق حسابات و الفراج عن رأس المال و 

القتراض و الرهن و التوقيع على الشيكات و استصدار شهادات و خطابات الضمان و بيع أصول الشركة و 

ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات و المنقولت و كل ذلك بإسم الشركة و ضمن أغراضها ولهما الحق في 

تعيين و عزل مستخدمى ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ و توقيع و 

تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنيه و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر .
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2927 - منال مكرم عبيد ميخائيل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    167480   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2021 برقم ايداع   27080 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2021  بــ :  والرئيس التنفيذي ممثل عن 

شركة نيووم نيو كايرو للتنمية السياحية. بدل من السيد المهندس/ هشام محمد محمد نصر- ان تتولى السيدة/ منال 

مكرم عبيد ميخائيل - رئيس مجلس الدارة والرئيس التنفيذي: منفرده تمثيل الشركة امام القضاء ولدى الغير ولها 

منفرده إدارة الشركة والتعامل باسمها وتمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية والهيئات والدارات الحكومية او 

القطاع العام او القطاع الخاص ومجلس الوزراء والوزارات وخاصة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الثار 

ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة وهيئة التنمية السياحية ووزارة الزراعة واستصلح الراضي بكافة 

المديريات التابعة لها وهيئة التنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية وجهاز استخدام أراضي الدولة التابع 

لمجلس الوزراء ووزارة الري والموارد المائية وحماية النيل والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة 

العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية ومصلحة الضرائب و الشهر العقاري وكافة مأموريتها 

ومصلحة الجمارك والتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وبورصتي القاهرة والسكندرية وشركة مصر 

المقاصة والحفظ المركزي والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وادارات المرور وتسجيل العلمات 

التجارية و تمثيل الشركة امام مكاتب اليرادات الداخلية ومكاتب وزارة المالية, ومؤسسة الضمان الجتماعي, 

والدارات التابعة لوزارة العمل, ووزارة الصحة بكافة مكاتبها والغرف التجارية والصناعية, ومكتب السجل 

التجاري, ومرفق المياه وشركة توزيع الكهرباء وشركات التصالت والسلطات المحلية والبلديات, والشركات 

الخاصة, والسفارات, والشخاص او الجهات المعنية. ويكون حق التوقيع على كافة المعاملت البنكية وعقود 

التسهيلت الئتمانية وشيكات القطع وخطابات الضمان والقروض وكذلك في التوقيع على عقود التأجير التمويلي 

والقتراض والرهن وبيع الوحدات وعقود التمويل العقاري وعقود التأجير التشغيلي وجميع العقود الصادرة باسم 

ولصالح الشركة والتي تتعلق بنشاط الشركة على النحو التالي: كل من السادة )مجتمعين( السيد/ رئيس مجلس 

الدارة مع أيا من السادة: السيد الستاذ/ رئيس القطاع المالي أو السيد الستاذ/ رئيس قطاع التمويل. ويكون بموافقة 

مسبقة من مجلس الدارة حق البيع و الشراء للعقارات وغيرها باسم الشركة ولغراض الشركة وشراء و بيع 

الستثمارات بكافة انواعها وبيع وشراء السهم وقبض الثمن وحق بيع الصول والتصرف فيها وإبرام وتوقيع 

وإلغاء تنفيذ عقود المعاوضة والتوقيع على كافة عقود بيع الوحدات مجتمعا مع مدير الشؤون القانونية الذى يحدده 

مجلس الدارة ويكون التوقيع على عقود بيع الوحدات وفقا الخطة البيع التي يصدر بها قرار من مجلس الدارة 

ووفقا للسعار وطرق السداد التي يحددها المجلس وله حق تعيين الموظفين وانهاء علقة العمل معهم وتحديد 

اجورهم بعد موافقة لجنة شؤون العاملين التي يصدر قرار بتشكيلها واختصاصاتها من مجلس الدارة ول يجوز له 

ابرام عقود العمل ال بعد عرضها على اللجنة سالفة الذكر. وله حق الشراف الكامل على اعمال البناء والتشييد 

وكافة العمال النشائية التي تقوم بها الشركة ويكون مسئول مسئولية كاملة عن كافة هذه العمال بما فيها 

المسئولية المدنية والجنائية. كذلك متابعة أعمال الشركة لدى الجهات المختصة والجهات المشار إليها للحصول على 

الوثائق اللزمة ذات العلقة والموافقات والتراخيص, وكتابة الرد على الرسائل ومراجعة الملفات ذات العلقة و 

القيام بصفة عامة بتنفيذ, وابرام, وتوقيع كافة الوثائق اللزمة, أو المور, أو العمال المتعلقة بسلطاته الممنوحة له 

بموجب هذا التفويض و حضور الجتماعات واللجان وفقا  لهذه الوكالة و تحصيل ودفع الموال والتعويضات 

المتعلقة بهذا التفويض و تمثيل الشركة والتصرف نيابة عنها أمام كافة المحاكم القضائية في جمهورية مصر 

العربية في أي نزاع قد ينشأ مع أي طرف , واستلم كافة العائدات أو دفع كافة اللتزامات فيما ل يجاوز مبلغ )مائة 

الف جنيها مصريا( ول يجوز له التصالح في أي اقامة الدعوى القضائية او التصالح او التنازل عنها البعد موافقة 

مسبقة من مجلس الدارة ويكون سيادته مسئول امام كافة الجهات الحكومية والقضائية عن تصرفات الشركة وله 

الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر على ان يكون التفويض كتابيا -- علما بان تمثيل الشركة امام القضاء 

لرئيس مجلس الدارة فقط

2928 - مصطفي احمد حسين احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    167480   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2021 برقم ايداع   27080 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2021  بــ :  ممثل عن شركة نيووم نيو 

كايرو للتنمية السياحية
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2929 - ميرنا محمد رجب محمد عبد العزيز  مدير   المقيد برقم قيد    167720   وتم ايداعه بتاريخ    

21-06-2021 برقم ايداع   27920 تم التأشير فى تاريخ 21-06-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركة في 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا 

ما أختفظ بة صراحه عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللسيد/ اسماعيل عبدالقادر مصطفي 

طاحون والستاذه/ميرنا محمد رجب محمد عبدالعزيز  مجتمعان او منفردان الحق في التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتبانهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل.   وللستاذه /

ميرنا محمد رجب محمد عبدالعزيز منفرده حق التوقيع علي عقود القتراض والرهن وشراء والبيع لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وكذلك منفردة  التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان والفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها ولها حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

2930 - إسماعيل عبد القادر مصطفى طاحون  مدير   المقيد برقم قيد    167720   وتم ايداعه بتاريخ    

21-06-2021 برقم ايداع   27920 تم التأشير فى تاريخ 21-06-2021  بــ :  

2931 - احمد عبدالدايم عبدا سليمان  مدير   المقيد برقم قيد    167918   وتم ايداعه بتاريخ    

23-06-2021 برقم ايداع   28877 تم التأشير فى تاريخ 23-06-2021  بــ :  استقالة

2932 - محمد عبدالوهاب عبدالعزيز محمد  مدير   المقيد برقم قيد    167918   وتم ايداعه بتاريخ    

23-06-2021 برقم ايداع   28877 تم التأشير فى تاريخ 23-06-2021  بــ :  استقالة

2933 - محمد عوض محمد اسماعيل  مدير   المقيد برقم قيد    167918   وتم ايداعه بتاريخ    2021-06-23 

برقم ايداع   28877 تم التأشير فى تاريخ 23-06-2021  بــ :  

2934 - ندى مرضى عبدالرحمن محمد ابوليمود  مدير   المقيد برقم قيد    167918   وتم ايداعه بتاريخ    

23-06-2021 برقم ايداع   28877 تم التأشير فى تاريخ 23-06-2021  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

ليصبح يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة - 

وللمدير السيد / محمد عوض محمد اسماعيل  والسيدة / ندي مرضي عبد الرحمن محمد مجتمعين او منفردين الحق 

فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العاموقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف وسحب وايداع والتوقيع علي 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وحق القتراض والرهن باسم الشركة 

ولمصحتها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذالك لهما 

حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم 

الشركة ولصالحها ولهما حق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما 

الحققبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل الغير في كل او بعض ما 

ذكر.
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2935 - عمر علء الدين محمد احمد عتريس  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    166329   وتم ايداعه بتاريخ    

23-05-2021 برقم ايداع   22539 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2021  بــ :  يكون حق الدارة و التوقيع و 

المسئولية امام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين و لهم 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 

اشكاله و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع 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 و لهم الحق في تعيين و عزل مستخدمي و وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم و اجورهم و 

لهم حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و 

المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و لهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او 

بعض ما ذكر - وفيما يخص التوقيع على عقود القتراض والرهن والبيع للصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات فيكون بعد موافقة جماعة الشركاء كتابة - وللشركاء المتضامنين, مجتمعين او منفردين, حق 

التوقيع على عقود الشتراك في تأسيس الشركات نيابة عن الشركة والتي تكون الشركة شريكا  فيها والتوقيع على 

عقد تأسيس الشركات امام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكذلك في التمثيل امام هيئة الستثمار والمناطق الحرة 

و مصلحة الشركات والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري والغرف سواء كانت الغرفة التجارية ام غيرها 

ومصلحة الضرائب وشركة مصر للمقاصة وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والبنوك فيما يخص تأسيس 

هذه الشركات, ولهم الحق بصفتهم, منفردين او مجتمعين, توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر

2945 - محمد عبدالمقصود السيد عفيفى  مدير   المقيد برقم قيد    168615   وتم ايداعه بتاريخ    

07-07-2021 برقم ايداع   31490 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة - يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات 

لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية 

العامة - وللمديرين مجتمعين أو منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان 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 ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

2946 - ماريو حنا يوسف جورج  مدير   المقيد برقم قيد    168615   وتم ايداعه بتاريخ    2021-07-07 

برقم ايداع   31490 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2021  بــ :  

2947 - هشام جوزيف عبده صليب  مدير   المقيد برقم قيد    168615   وتم ايداعه بتاريخ    2021-07-07 

برقم ايداع   31490 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2021  بــ :  

2948 - معاذ أنور جمعه الشيتى  مدير   المقيد برقم قيد    168625   وتم ايداعه بتاريخ    08-07-2021 برقم 

ايداع   31525 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2021  بــ :  

2949 - عمر شريف بدوى سيد الطوخى  مدير   المقيد برقم قيد    168625   وتم ايداعه بتاريخ    

08-07-2021 برقم ايداع   31525 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2021  بــ :  

2950 - عبدالرحمن عبدا شمس الدين عبدالوهاب  مدير   المقيد برقم قيد    168625   وتم ايداعه بتاريخ    

08-07-2021 برقم ايداع   31525 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2021  بــ :  
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2951 - صهيب انور جمعه الشيتى  مدير   المقيد برقم قيد    168625   وتم ايداعه بتاريخ    2021-07-08 

برقم ايداع   31525 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2021  بــ :  - يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير , 

لى اثنين من المديرين  مجتمعين  في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ  

به هذا العقد او قانون الشركات او لئحته التنفيذية للجمعية العامة.ولي اثنين من المديرين مجتمعين الحق في 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهما حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق 

الحسابات والفراج عن راس المال والتعامل مع جميع البنوك والمصارف ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركة وتحديد مرتابتهم واجورهم و حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد  السندات الذنية 

والتجارية وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر  اما فى حالة الرهن 

والقتراض  وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت  يكون حق التوقيع  

للمديرين الربعة  مجتمعين  ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

2952 - عمرو عاشور محمد على  مدير   المقيد برقم قيد    168750   وتم ايداعه بتاريخ    2021-07-11 

برقم ايداع   31874 تم التأشير فى تاريخ 11-07-2021  بــ :  استقالة

2953 - حازم محمود حافظ الحداد  مدير   المقيد برقم قيد    168750   وتم ايداعه بتاريخ    2021-07-11 

برقم ايداع   31874 تم التأشير فى تاريخ 11-07-2021  بــ :  و يباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة . ــ يمثل 

المدير الشركه 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 التنفيذيه للجمعيه العامه . و للسيد / حازم محمود حافظ 

الحداد ــ منفردا ـ الحق في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه 

والقطاع العام وقطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالـــــــــــــــهم ,  وامام وزارة السكان وهيئة المجتمعات 

العمرانيه الجديده وجهاز تنمية مدينة العاصمة الداريه الجديده وشركة العاصمه الداريه للتنميه العمرانيه وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع و التوقيع على الشيكات وفتح  حسابات و استصدار  

خطابات و شهادات الضمان  و الفراج عن رأس المال و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كل 

ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و له الحق فى تعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم 

واجورهم و له حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و له كذلك حق التوقيع على عقود 

القتراض و الرهن و شراء و البيع لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضى و المنقولت باسم الشركة 

ولصالحها و بيع و شراء السيارات للنفس و للغير وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر .

2954 - حازم محمود حافظ الحداد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    168750   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-2021 برقم ايداع   31874 تم التأشير فى تاريخ 11-07-2021  بــ :  
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2955 - راجيش ايرودى فينكاتا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    29221   وتم ايداعه بتاريخ    

Discover   23-12-2007 برقم ايداع   26113 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2021  بــ :  ممثل  عن شركة

works limited-  إعطاء الصلحيات للسيدة / مروة محمد على الشبينى عضو مجلس الدارة والعضو المنتدب 

وهى كالتالي :تمثيل الشركة أمام القضاء والغير وإدارة الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام كافة الجهات والمصالح 

الحكومية وغير الحكومية  ومنها على سبيل المثال وليس الحصر وزارة التضامن الجتماعى ومكاتب الشئون 

الجتماعية التابعة لها ـــ مصلحة الضرائب ــــــ التأمينات الجتماعية ــــــــ الشهر العقارى ــــــــ الحياء ــــــــ 

محافظة القاهرة والجيزة ـــــــــ وزارة التربية والتعليم بكافة مكاتبهم وفروعهم ولها حق عمل كافة التوكيلت للغير 

اللزمة للقيام بأعمال إدارة الشركة .  ثالثا:- تكون التوقيعات على الشيكات كالتالى :-  1ــــــ السيدة / مروة محمد 

على الشبينى والسيد / راجيش إيرودى فينكاتا مجتمعين في التوقيع حد أقصى 500000 جنيها  ))خمسمائة ألف 

جنيها  (( .  2ــــــ السيدة / مروة محمد على الشبينى والسيد / حارس باكوتى بارمبيل مجتمعين في التوقيع حد 

أقصى 50000 جنيها    )) خمسون ألف جنيها  (( .  3ــــــ مجموعة ) أ ( : السيدة / مروة محمد على الشبينى 

والسيدة / دعاء سمير محرم ــــــــ مجموعة ) ب ( : السيدة / ريهام أحمد عادل محمود والسيدة / منى محمد السعيد 

عبدالرحمن , يكون التوقيع لشخصين مجتمعين أحدهما من المجموعة   ) أ ( والخر من المجموعة ) ب ( بحد 

أقصى 25000 جنيها  )) خمسة وعشرون ألف جنيها  (( علما بان تمثيل الشركة امام القضاء اختصاصا رئيس 

مجلس الدارة منفردا

2956 - حارس باكوتى بارمبيل أحمدونى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    29221   وتم ايداعه بتاريخ    

Discover  23-12-2007 برقم ايداع   26113 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2021  بــ :  ممثل  عن شركة

works limited

2957 - مروه  محمد علي  الشبيني  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    29221   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2007 برقم ايداع   26113 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2021  بــ :  والعضو المنتدب -) ممثل عن 

)Discover Works Limited شركة

2958 - يحى على محمد قلش  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    29221   وتم ايداعه 

بتاريخ    23-12-2007 برقم ايداع   26113 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2021  بــ :  استقالة

2959 - بثينه احمد عبدالرحمن  شوالى  مدير   المقيد برقم قيد    163844   وتم ايداعه بتاريخ    

23-03-2021 برقم ايداع   13944 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2021  بــ :  

2960 - حلمي محمد محمد علي حسين التلبانى  مدير   المقيد برقم قيد    163844   وتم ايداعه بتاريخ    

23-03-2021 برقم ايداع   13944 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2021  بــ :  - يمثل المديرون الشركة في 

علقتها مع الغير و لهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللمديرين مجتمعين او 

منفردين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية والقطاع العام و 

قطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

والتوقيع على الشيكات وفتح وغلف الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع 

البنوك والمصارف وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له حق التوقيع 

على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية الرضى والسيارات والمنقولت 

باسم الشركة ولصالحها 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 ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما 

ذكر.
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2961 - على بن سعيد بن حبلص الزهرانى  مدير   المقيد برقم قيد    168752   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-2021 برقم ايداع   32002 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2021  بــ :  يمثل المديرين الشركه في 

علقتها مع الغير ولهم في هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه 

عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه وللمديرين مجتمعين او منفردين  حق التعامل باسم الشركه 

ضمن 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 حسابات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن راس المال 

وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك لهم الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع 

لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركه ولصالحها ولهم الحق في تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه 

بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل ابو بعض ما ذكر

2962 - هانى شعبان عبدالفتاح عطوان  مدير   المقيد برقم قيد    168752   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-2021 برقم ايداع   32002 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2021  بــ :  

2963 - عادل ربيع محمد كويس  مدير   المقيد برقم قيد    168784   وتم ايداعه بتاريخ    2021-07-12 

برقم ايداع   32034 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2021  بــ :  

2971 - محى الدين محسن محى الدين محمود حمدى  مدير   المقيد برقم قيد    169434   وتم ايداعه بتاريخ    

يمثل مدير الشركة فى  28-07-2021 برقم ايداع   34134 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2021  بــ :  "

علقتها مع الغير و له منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات فى ادارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ 

به صراحه عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعيه العامه و للمدير منفرد الحق فى التعامل باسم الشركة 

و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص 

بكافة اشكالهم و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها .  و له منفرد الحق فى تعيين و عزل مستخدمى و وكلء 

الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و له حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات 

الذنية و التجارية و له حق توقيع على عقود الشراء فيما ل يجاوز خمسون الف جنيه مصرى .  و له منفرد الحق 

فى تعيين و عزل مستخدمى و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و له حق قبض المبالغ و توقيع و تحويل 

و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و له حق التوقيع على عقود الشراء فيما ل يجاوز خمسون الف 

جنيه مصرى .   و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع على الشيكات و فتح 

حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان باسم الشركة و لصالحها و له حق توكيل الغير فى كل او بعض 

ما ذكر و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل .  و للمدير منفرد حق القتراض و الرهن و البيع لصول الشركة و ممتلكاتها 

العقارية و الراضى و السيارات و له حق التوقيع على عقود الشراء فيما يجاوز 50.000 جنية مصرى و كل ذلك 

باسم الشركة و ضمن اغراضها و له حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر .
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2972 - نور الهدى محمد عمارة احمد سليمان  مدير   المقيد برقم قيد    169538   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-2021 برقم ايداع   34397 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركه في 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل بأسمها فيما عدا 

ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه وللمدرين مجتمعين او منفردين الحق 

في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذالك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح 

وحسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات وحق الفتراض والرهن وكل 

ذالك باسم الشركه ولصالحها وكذالك لهم حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه و ممتلكاتها 

والعقاريه والراضي والسيارات ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي و وكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم 

وكل ذالك باسم الشركه ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه 

والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد بالجل ولهم حق توكيل 

او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

2973 - احمد كمال سيد احمد يوسف  مدير   المقيد برقم قيد    169652   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-03 

برقم ايداع   34872 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2021  بــ :  يمثل المديرين الشركة فى علقتها مع الغير ,  

مجتمعين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به هذا العقد أو قانون 

الشركات أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة  .   وكذلك التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات  

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم .   وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وغلقها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

والتوقيع علي الشيكات و الفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها وكذلك 

لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية .   لي من المديرين حق 

التوقيع علي الشيكات منفردا  في حدود نصاب مالي بمبلغ  50000 جنيه مصري أما ما زاد عن هذا النصاب يكون 

حق التوقيع علي الشيكات  مجتمعين .    ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر

2974 - محمد سويدان عبد الوهاب على  مدير   المقيد برقم قيد    169652   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-2021 برقم ايداع   34872 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2021  بــ :  

2975 - حامد محسن حامد عبد الرحمن  مدير   المقيد برقم قيد    169652   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-2021 برقم ايداع   34872 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2021  بــ :  استقاله

2976 - محمد سامى حسين شعراوى  مدير   المقيد برقم قيد    169652   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-03 

برقم ايداع   34872 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2021  بــ :  استقاله
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2977 - حسن محمد حسن منصور  مدير   المقيد برقم قيد    169988   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-03 

برقم ايداع   35188 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة - 

يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهما في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها 

فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحتة التنفيذية للجمعية العامة.           وللمديران 

مجتمعن او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وتمثيل الشركة امام القضاء  وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والتوقيع علي عقود القتراض 

والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك  باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او 

بالجل ولهما حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر

2978 - محمد عبد العليم محمود محمد  مدير   المقيد برقم قيد    169988   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-2021 برقم ايداع   35188 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2021  بــ :  

2979 - اندرو هانى ماهر راغب بولس  مدير   المقيد برقم قيد    150100   وتم ايداعه بتاريخ    

23-06-2020 برقم ايداع   18400 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2021  بــ :  

2980 - احمد فؤاد عبد الحافظ مصطفى  مدير   المقيد برقم قيد    150100   وتم ايداعه بتاريخ    

23-06-2020 برقم ايداع   18400 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة- يمثل السيد / احمد فؤاد عبدالحافظ , والسيد / اندرو هاني ماهر راغب , الشركة في علقتها مع الغير 

مجتمعين أو منفردين ولهما في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به هذا 

العقد أو قانون الشركات أو لنحته التنفيذية للجمعية العامة, ولهما الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها 

أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكوميةوالقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض 

والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع أصول الشركة وممتلكاته العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما مجتمعين اومنفردين 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 او بالجل ولهما مجمتمعين او منفردين الحق في التوقيع التأسيس والتعديل والفسخ أمام الشهر 

العقاري  والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية والسجل التجاري 

ومصلحة الضرائب  بكافة انواعها والهيئة العامة للتامينات الجتماعية والتعامل امام الهيئة العامة للرقابة على 

الصادرات والواردات وكافة الجهات  الحكومية والغير حكومية الخري ولهما مجتمعين او منفردين حق توكيل او 

تقويض الغير في كل او بعض ما ذكر ,وللسيد /  سامح السيد محمد عبدالدايم الحق في ادارة فرع الشركة الكائن في 

ا  القطعة 80 بالمنطقة الصناعية ـ طريق بلبيس العاشر - مركز بلبيس -  ويمثل الشركة في هذا الصدد كافة 

الجهات الحكومية والغير حكومية , ويمثل الشركة امام مديريات الصحة والتموين وغيرها من الجهات  المسئولة , 

وله الحق في الشراف الفني واعتماد خطط وبرامج النتاج , والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية .

2981 - محمود اشرف محمود عزالدين  مدير   المقيد برقم قيد    150100   وتم ايداعه بتاريخ    

23-06-2020 برقم ايداع   18400 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2021  بــ :  استقالتة من منصب مدير فرع 

الشركة الكائن بالعنوان ) القطعة 81 بالمنطقةالصناعية - طريق بلبيس العاشر - مركز بلبيس - محافظة الشرقية(-

2982 - سامح  السيد  محمد  عبد الدايم  مدير   المقيد برقم قيد    150100   وتم ايداعه بتاريخ    

23-06-2020 برقم ايداع   18400 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2021  بــ :  

2983 - عمرو كمال عبدالفتاح علي  مدير   المقيد برقم قيد    170455   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-11 

برقم ايداع   36755 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2021  بــ :  استقالة
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2984 - عماد كمال عبد الفتاح على صالح  مدير   المقيد برقم قيد    170455   وتم ايداعه بتاريخ    

11-08-2021 برقم ايداع   36755 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2021  بــ :  يمثل المدير ) عماد كمال 

عبدالفتاح علي(  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 . وله منفردا الحق 

في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العاموقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق 

حسابات والقتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع أصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر

2985 - عبد الرحيم كلمى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    170559   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-15 

برقم ايداع   37059 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2021  بــ :  للشئون الفنية - استقالة

2986 - جاكسن هارى JACKSON HARRY  مدير   المقيد برقم قيد    170556   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2021 برقم ايداع   37056 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2021  بــ :  استقاله

2987 - سماء ايهاب الدين سعد الدين حامد مراد  مدير   المقيد برقم قيد    170556   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2021 برقم ايداع   37056 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2021  بــ :  

2988 - علء الدين ايهاب الدين سعد الدين مراد  مدير   المقيد برقم قيد    170556   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2021 برقم ايداع   37056 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة

2989 - حسين صلح عبد القادر عرفه  مدير   المقيد برقم قيد    170664   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2021 برقم ايداع   37471 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2021  بــ :  

2990 - طلعت خلف حسين حسين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    170749   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2021 برقم ايداع   37774 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2021  بــ :  

2991 - محمد خلف حسين حسين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    170749   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2021 برقم ايداع   37774 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2021  بــ :  

2992 - ياسمين حسين رضوان احمد  مدير   المقيد برقم قيد    11327   وتم ايداعه بتاريخ    2004-06-01 

برقم ايداع   2956 تم التأشير فى تاريخ 19-08-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محدودة

2993 - رضوى منصور رضوان احمد  مدير   المقيد برقم قيد    11327   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-2004 برقم ايداع   2956 تم التأشير فى تاريخ 19-08-2021  بــ :  

2994 - يمنى حسين رضوان احمد  مدير   المقيد برقم قيد    11327   وتم ايداعه بتاريخ    2004-06-01 

برقم ايداع   2956 تم التأشير فى تاريخ 19-08-2021  بــ :  

2995 - منصور رضوان احمد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    11327   وتم ايداعه بتاريخ    2004-06-01 

برقم ايداع   2956 تم التأشير فى تاريخ 19-08-2021  بــ :  

2996 - حسين رضوان احمد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    11327   وتم ايداعه بتاريخ    2004-06-01 

برقم ايداع   2956 تم التأشير فى تاريخ 19-08-2021  بــ :  

2997 - اسلم منصور رضوان احمد  مدير   المقيد برقم قيد    11327   وتم ايداعه بتاريخ    2004-06-01 

برقم ايداع   2956 تم التأشير فى تاريخ 19-08-2021  بــ :  

2998 - يوسف حسين رضوان احمد  مدير   المقيد برقم قيد    11327   وتم ايداعه بتاريخ    2004-06-01 

برقم ايداع   2956 تم التأشير فى تاريخ 19-08-2021  بــ :  

2999 - عمر ممدوح عبدالرازق محمد البرشومى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    170936   وتم ايداعه بتاريخ    

22-08-2021 برقم ايداع   38336 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2021  بــ :  
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3000 - محمد حسن ابراهيم علي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    171066   وتم ايداعه بتاريخ    

23-08-2021 برقم ايداع   38788 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2021  بــ :  ممثلعن شركة جبتو فارما 

لتجارة و تصنيع الدوية GYPTO - بدل من السيد / هشام عبدالهادى على عبدالرازق

3001 - احمد السيد محمد رجب  مدير   المقيد برقم قيد    171440   وتم ايداعه بتاريخ    29-08-2021 برقم 

ايداع   39871 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2021  بــ :  - - تعديل صلحيات الشركة لتصبح كالتالي :       

يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولسيادتهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .       

وللمدير السيد / حسن الصادق شعبان الصادق منفردا  حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وهيئة المجتمعات العمرانية 

الجديدة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية والشهر العقاري والغرفة التجارية 

واتحاد الصناعات المصرية )و الغرف التابعه له(  والسجل التجاري والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة 

ومصلحة الضرائب المصرية ومأمورياتها ولجانها والتوقيع علي عقود التوريدات والمقاولت العامة والخاصة 

وشراء كافة الصول اللزمة لممارسة نشاط الشركة وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها , وكذلك التوقيع على عقود 

بيع وشراء سيارات الشركة امام الشهر العقاري المختص وانهاء كافة اجراءات التراخيص امام المرور المختص , 

كما لسيادته الحق منفردا  في التوقيع علي عقود بيع وشراء ورهن أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت والتوقيع علي عقود شراء الراضي , كما له الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل .        

وللمديران السيد / احمد السيد محـمد رجب و السيد / محـمد عبدالفتاح عبدالفتاح عبدالعال المام منفردين الحق  فى 

التعامل امام جميع الجهات الحكومية والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية ومكتب العمل والشهر العقاري والغرفة 

التجارية واتحاد الصناعات المصرية )و الغرف التابعه له(  والسجل التجاري والهيئة العامة للستثمار والمناطق 

الحرة ومصلحة الضرائب المصرية ومأمورياتها ولجانها وانهاء كافة اجراءات تراخيص السيارات والباصات امام 

المرور المختص .       كما يملك كل  من السيد / حسن الصادق شعبان الصادق  مدير الشركة , والسيد / احمد 

السيد محـمد رجب مدير الشركة و السيد / محـمد عبدالفتاح عبدالفتاح عبدالعال المام مدير الشركة منفردين او 

مجتمعين الحق فى التعامل امام جميع البنوك والمصارف من فتح  وغلق الحسابات والفراج عن رأس المال 

والتوقيع على عقود القرض والرهن والتسهيلت الئتمانية واصدار خطابات وشهادات الضمان واصدار البطاقات 

الئتمانية المدينة والدائنة والتوقيع علي الشيكات و السحب النقدى ولهم حق كفالة الغير والتوقيع علي حواله الدين .  

ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر .
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3002 - شعبان محمد عبده السيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    171550   وتم ايداعه بتاريخ    

01-09-2021 برقم ايداع   40463 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2021  بــ :  تمثيل الشركه امام القضاء 

لرئيس مجلس الداره فقط - صلحيات مجلس الداره مجتمعين او منفردين في التي :- لهما اوسع السلطات لدارة 

الشركة و التوقيع و التعامل نيابة عن الشركة امام كافة الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والوزارات 

والشركات ومتابعة سير العمل اليومي فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة.  2-الحق في تمثيل الشركة في تقديم العطاءات والمناقصات وتوريد السلع والخدمات المشمولة 

بغرض الشركة.  3-الحق في توقيع علي كافة عروض وعقود واوامر إسناد العمال والموافقة علي قيمتها 

وشروطها والتي تكون لزمة لمباشرة الشركة لعمالها او لنشاطها او مكملة او مرتبطة به.  4-الحق في التعاقد مع 

الشركات الخري بهدف إبرام عقود شراكة العمال او المقاولت المشتركة مع الشركات الخري لتنفيذ اعمال 

ضمن نشاط الشركة سواء داخل مصر او خارجها.  5-الحق في تعيين وفصل العاملين )المصريين او الجانب( 

وإناطة المهام بهم والتوقيع علي عقود العمل وتقديم الطلبات للجهات المختصة للحصول علي تراخيص العمل 

اللزمة واى تراخيص او تصاريح اخرى تكون لزمة لى مما سبق قانونا.  6-حق توكيل او تفويض الغير في كل 

تمثيل الشركة امام  او بعض ما ذكر وفقا لما هو ممنوح له ولعضاء مجلس الدارة مجتمعين فقط في التي :-  1-

البنوك في كافة التعاملت من فتح وغلق الحسابات البنكية والسحب والتوقيع علي الشيكات والسندات الذنية 

والكمبيالت وصرفها وطلب اصدار خطابات الضمان البنكية باسم الشركة وكافة الطلباتالخرى, وكذلك في 

القتراض والتوقيع على التسهيلت البنكية الممنوحة من البنوك.  2-التنازل عن عقود الستغلل او اسنادها للغير.

3003 - السيد عتريس محمد ابو دلل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    171690   وتم 

ايداعه بتاريخ    01-09-2021 برقم ايداع   40696 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2021  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 - ولكل من رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب السيد الستاذ / السيد عتريس محمد ابو 

دلل والعضو المنتدب / محمد السيد عتريس محمد ابو دلل مجتمعين أو منفردين حق التوقيع على معاملت 

الشركة والتعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال العام وقطاع العمال الخاص بكافة اشكالهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولصالحها وله الحق 

فى ابرام العقود والمشاركات والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد والجل وكذلك ابرام 

عقود الشراء  كما لهما منفردين او مجتمعين حق التعامل أمام جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح 

حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر - وللسيد 

/ السيد عتريس محمد ابو دلل بصفته رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا حق القتراض والرهن 

وكافــة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكذلك البيع والتنازل والتصالح والبدل عن ممتلكات الشركة من 

أصول ثابتة والسيارات والوراق المالية وحصص المشاركة والتوقيع امام الشهر العقارى على كافة العقود وكذلك 

الدخول فى الشركات كمساهمين او مؤسسين او شركاء وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولصالحها كما له 

حق التوقيع على عقود الكفالة التضامنية والعينية للتسهيلت المصرفية والبنكية الخاصة بالشركات الشقيقة ومنها 

شركة سوليد لتصنيع الكيماويات - Solid For Chemicals ) ش.م.م ( شركة مساهمة مصرية وله حق توكيل 

او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر

3004 - محمد عادل انور عيد مصطفى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    171876   وتم ايداعه بتاريخ    

06-09-2021 برقم ايداع   41276 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2021  بــ :  

3005 - محمود  مجدي محمد  عبد المجيد  مدير   المقيد برقم قيد    171950   وتم ايداعه بتاريخ    

07-09-2021 برقم ايداع   41550 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2021  بــ :  
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3006 - محمد نصر عبدالباري بسيوني  مدير   المقيد برقم قيد    171950   وتم ايداعه بتاريخ    

07-09-2021 برقم ايداع   41550 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2021  بــ :  - ويباشر المديرون وظائفهم 

لمدة غير محددة يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ,ولهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به  صراحة عقد الشركة أو القانون أولئحته التنفيذية 

للجمعية العامة. وللمديرين 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 وغلق حسابات و القتراض الرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار 

شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك 

بأسم الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء  الشركه  وتحديد مرتباتهم و 

اجورهم  ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير 

فى كل او بعض ماذكر

3007 - وجدى شلبى احمد خضر  مدير   المقيد برقم قيد    172023   وتم ايداعه بتاريخ    2021-09-07 

برقم ايداع   41623 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2021  بــ :  استقالة

3008 - اسراء محمد عبد الباقي العوضي  مدير   المقيد برقم قيد    172023   وتم ايداعه بتاريخ    

07-09-2021 برقم ايداع   41623 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2021  بــ :  ويباشر المدير او المديرون 

وظائفهم لمدة غير محددة - يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير ولها في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة 

الشركة  والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة  عقد الشركة  او القانون اولئحته التنفيذيه  للجمعيه العامه 

وللمدير الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع و فتح 

وغلق حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف  والتوقيع علي الشيكات وحق الفراج عن راس 

مال الشركة المودع بالبنك  وحق استصدار خطابات  الضمان  وحق التوقيع علي عقود القتراض والرهن  وكل 

ذالك باسم الشركة ولصالحها وكذالك لها حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضي  والسيارات والعقارات ولها الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وكل ذالك 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  حق  البيع أو التنازل او اليجار للنفس أو للغير لصول وممتلكات الشركه من اراضي ومايقام عليها من 

مباني وعقارات ومباني ووحدات سكنية او تجارية او ادراية او سيارات للنفس او للغير وذلك باسم ولصالح 

الشركة وحق توكيل وتفويض الغير في كل او بعض ما سبق , وحق فتح الحسابات البنكية والسحب واليداع 

واجراء التحويلت البنكية ) محلية او دولية ( واصدار الشيكات ودفع المقدمات للغير لصالح الشركه ولها و حق 

توكيل اوتفويض الغير في كل او بعض ماذكر

3009 - احمد زين العابدين عبد القادر يوسف  مدير   المقيد برقم قيد    97399   وتم ايداعه بتاريخ    

28-09-2016 برقم ايداع   29676 تم التأشير فى تاريخ 12-09-2021  بــ :  خروج

3010 - ياسر  محمد  منافيخى  مدير   المقيد برقم قيد    97399   وتم ايداعه بتاريخ    28-09-2016 برقم 

ايداع   29676 تم التأشير فى تاريخ 12-09-2021  بــ :  
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3011 - توفيق محمد منافيخى  مدير   المقيد برقم قيد    97399   وتم ايداعه بتاريخ    28-09-2016 برقم 

ايداع   29676 تم التأشير فى تاريخ 12-09-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة -   يمثل 

المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم منفردين او مجتمعين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة للمديرون 

السيد / توفيق محمد منافيخى , والسيد / زكريا محمد منافيخى , والسيد / ياسر محمد منافيخى )منفردين او 

مجتمعين ( لهم 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 ايداع 

والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات وحق الفراج عن راس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق 

القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 

وكذلك لهم الحق فى تمثيل الشركة أمام الشهر العقارى وتعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية و ابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل , والتوقيع على عقود الرهن والقرض 

والسحب من البنوك وشراء وبيع اصول الشركة الثابتة ) العقارات ( والمنقولة بكافة انواعها ووسائل النقل 

والنتقال ) السيارات ( والتوقيع نيابة عن الشركة امام الشهر العقارى وتمثيل الشركة امام الجهات الحكومية وغير 

الحكومية ولهم حق توكيل اوتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

3012 - زكريا محمد منافيخى  مدير   المقيد برقم قيد    97399   وتم ايداعه بتاريخ    28-09-2016 برقم 

ايداع   29676 تم التأشير فى تاريخ 12-09-2021  بــ :  

3013 - احمد السيد محمد المؤمن مصطفى  مدير   المقيد برقم قيد    172188   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2021 برقم ايداع   42348 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2021  بــ :  - ويباشر المدير وظائفه لمدة 

غير محددة . يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة. وللمدير 

منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح 

وغلق الحسابات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع 

على الشيكات وحق القتراض والرهن وكذلك له حق شراء وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها 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 .

3014 - اشرف عبدالتواب امام محمد حسن  مدير   المقيد برقم قيد    172520   وتم ايداعه بتاريخ    

19-09-2021 برقم ايداع   43547 تم التأشير فى تاريخ 19-09-2021  بــ :  أستقاله

3015 - احمد عبدالجواد فراج احمد سعد  مدير   المقيد برقم قيد    172520   وتم ايداعه بتاريخ    

19-09-2021 برقم ايداع   43547 تم التأشير فى تاريخ 19-09-2021  بــ :  

3016 - احمد حسن محمود عيد  مدير   المقيد برقم قيد    172520   وتم ايداعه بتاريخ    19-09-2021 برقم 

ايداع   43547 تم التأشير فى تاريخ 19-09-2021  بــ :  

3017 - اسامه عبد الفتاح محمد محسب  مدير   المقيد برقم قيد    172520   وتم ايداعه بتاريخ    

19-09-2021 برقم ايداع   43547 تم التأشير فى تاريخ 19-09-2021  بــ :  

3018 - تامر احمد سعد احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    172602   وتم ايداعه بتاريخ    2021-09-20 

برقم ايداع   43802 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2021  بــ :  

3019 - مصطفى رمضان مصطفى احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    172614   وتم ايداعه بتاريخ    

20-09-2021 برقم ايداع   43814 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2021  بــ :  
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3020 - مروة عبد القادر محمد ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    172717   وتم ايداعه بتاريخ    

21-09-2021 برقم ايداع   44117 تم التأشير فى تاريخ 21-09-2021  بــ :  استقالة

3021 - عماد فرج كامل السيد حمزة  مدير   المقيد برقم قيد    172717   وتم ايداعه بتاريخ    2021-09-21 

برقم ايداع   44117 تم التأشير فى تاريخ 21-09-2021  بــ :  تعديل صلحيات مدير الشركة لتصبح - يمثل 

المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما 

عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وللمدير منفردا الحق فى 

التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق الحسابات 

واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف  والتوقيع علي الشيكات 

وحق القتراض والرهن وكذلك له حق شراء وبيع أصول الشركة  وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت وكل ذلك بإسم الشركة  ولصالحها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك بإسم الشركة  ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر

3022 - طارق ابراهيم محمود ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    172771   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-2021 برقم ايداع   44371 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركة في 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا 

ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديرين منفردين او مجتمعين 

الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية غير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك فى التوقيع علي عقود تأسيس الشركات بكافة أنواعها وتعديلها 

وإشهارها والتخارج منها وتصفيتها وفسخها والندماج وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات الضمان والفراج عن رأس المال وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل ولهم مجتمعين فقط حق التوقيع على عقود القتراض والرهن وشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او 

بعض ما ذكر.

3023 - محمد رضوان طلل البحري  مدير   المقيد برقم قيد    172905   وتم ايداعه بتاريخ    

23-09-2021 برقم ايداع   44705 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2021  بــ :  

3024 - محمد سلمه احمد الغنام  مدير   المقيد برقم قيد    172905   وتم ايداعه بتاريخ    23-09-2021 برقم 

ايداع   44705 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2021  بــ :  

3025 - مازن محمود ديوب  مدير   المقيد برقم قيد    172905   وتم ايداعه بتاريخ    23-09-2021 برقم 

ايداع   44705 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2021  بــ :  ويباشر المديرين وظائفهم لمدة غير محددة

3026 - شيماء مصطفى عبدالنبى ابوعرب  مدير   المقيد برقم قيد    173031   وتم ايداعه بتاريخ    

27-09-2021 برقم ايداع   44991 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2021  بــ :  

3027 - عادل عبدالحميد على راجح  مدير   المقيد برقم قيد    173031   وتم ايداعه بتاريخ    2021-09-27 

برقم ايداع   44991 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2021  بــ :  
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3028 - محمد مصطفي عبدالنبي ابوعرب  مدير   المقيد برقم قيد    173031   وتم ايداعه بتاريخ    

27-09-2021 برقم ايداع   44991 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2021  بــ :  ويباشر المدير / المديرون 

وظائفه لمده غير محدودة - يمثل المديرون الشركة في علقاتها مع الغير  ولهما مجتمعين معا او منفردين في هذا 

الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة - ولهم مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام 

جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وتمثيل 

الشركة امام القضاء - وللسيد / محمد مصطفى عبدالنبي ابو عرب - منفردا - التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال وحق والقتراض والرهن والكفالت وحق كفالة 

الغير والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي 

الشركة 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

3029 - عصام اشرف على السيد الشيخ  مدير عام   المقيد برقم قيد    173149   وتم ايداعه بتاريخ    

27-09-2021 برقم ايداع   45403 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2021  بــ :  

3030 - محمد احمد احمد حسن عامر  مدير   المقيد برقم قيد    173149   وتم ايداعه بتاريخ    2021-09-27 

برقم ايداع   45403 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2021  بــ :  تنفيذي للشركة -يمثل المديرون الشـركة في 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشـركة والتعامل باسمها فيما عدا 

ما أحتفظ به صراحه عقد الشـركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة. وللمديرين منفردين أو مجتمعين 

حق التعامل باسم الشـركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع 

علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافه 

صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشـركة وضمن اغراضها وكذلك لهم الحق في التوقيع علي 

عقود  الشـراء لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت ولهم الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشـركة وتحديد مرتباتهم واجور هم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافه السندات الذنية والتجارية وإبرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل ولهم مجتمعين او منفردين  حق التوقيع على عقود القتراض والرهن والبيع لصول الشـركه وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او 

بعض ما ذكر.

3031 - عبد الحميد محمد عبد العزيز ابو يوسف  مدير   المقيد برقم قيد    111650   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2017 برقم ايداع   40911 تم التأشير فى تاريخ 30-09-2021  بــ :  استقالة
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3032 - خالد يحيي محب ذكي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    111650   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2017 برقم ايداع   40911 تم التأشير فى تاريخ 30-09-2021  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير 

محددة - يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحا عقد الشركة او القانون او لئحة التنفيذية للجمعية العامة - ويكون 

للمدير السيد / خالد يحي محب ذكي – مدير شريك - منفردا الحق فى تمثيل الشركة و التوقيع عنها وله فى ذلك 

اوسع السلطات للتعامل باسم الشركة وفي حدود أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص والقضاء والغير بكافة اشكالهم 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 التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل 

او تفويض الغير فى كل او بعض من ذكر - ويكون لكل من المديرين السيد / خالد يحي محب ذكي – مدير شريك 

– والسيد / محمود حسن عيد محمد – مدير غير شريك – مجتمعين – الحق في التعامل مع كافة البنوك 

والمصارف وجهات التمويل من سحب وايداع وفتح حسابات والفراج عن راس المال والتوقيع على الشيكات 

وحق القتراض والرهن كل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود شراء وبيع ورهن 

أصوال الشركة وممتلكاتها العقارية

3033 - محمود حسن عيد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    111650   وتم ايداعه بتاريخ    29-10-2017 برقم 

ايداع   40911 تم التأشير فى تاريخ 30-09-2021  بــ :  غير شريك

3034 - محمد محمود محمد عبد الفتاح  مدير   المقيد برقم قيد    173449   وتم ايداعه بتاريخ    

04-10-2021 برقم ايداع   46349 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2021  بــ :  استقالة

3035 - وداد محمود محمد عبدالفتاح  مدير   المقيد برقم قيد    173449   وتم ايداعه بتاريخ    2021-10-04 

برقم ايداع   46349 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2021  بــ :  

3036 - ابتسام ابراهيم خالد فرج  مدير   المقيد برقم قيد    173449   وتم ايداعه بتاريخ    2021-10-04 

برقم ايداع   46349 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2021  بــ :  

3037 - ضاحى دمرداش احمد دسوقى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    173631   وتم ايداعه بتاريخ    

06-10-2021 برقم ايداع   47131 تم التأشير فى تاريخ 06-10-2021  بــ :  خروج

3038 - دو اي بو DU YIBO  مدير   المقيد برقم قيد    173696   وتم ايداعه بتاريخ    10-10-2021 برقم 

ايداع   47396 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم 

مجتمعين او 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.   وللسيد / دو أي بو DU YIBO منفردا  الحق فى 

التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات 

والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات وإستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع وشراء ورهن وإيجار أصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها, وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم, وله الحق في قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل, وله حق  توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر.  ويكون للسيد/ أحمد السيد أحمد جمعه, والسيد/ 

سعيد كامل محمود عوف, منفردين او مجتمعين إبرام التعاقدات الخاصة بأعمال التخليص الجمركي والتصدير 

والعمال اللوجيستيه واعمال الشحن والتعامل مع كافة المطارات والموانئ ومصلحة الجمارك ولهما في هذا الصدد 

- منفردين - حق التوقيع أمام تلك الجهات على كافة المستندات الخاصة بالشركة, ولهما - منفردين - الحق في 

توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

3039 - احمد السيد احمد جمعه  مدير   المقيد برقم قيد    173696   وتم ايداعه بتاريخ    10-10-2021 برقم 

ايداع   47396 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2021  بــ :  
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3040 - سعيد كامل محمود عوف  مدير   المقيد برقم قيد    173696   وتم ايداعه بتاريخ    2021-10-10 

برقم ايداع   47396 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2021  بــ :  

3041 - احمد محمد فاروق المالكى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    173797   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2021 برقم ايداع   47697 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2021  بــ :  

3042 - أحمد رضوان حسن بكرى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    173876   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2021 برقم ايداع   47904 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2021  بــ :  

3043 - محمد محمد خليل  بدره  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    174103   وتم ايداعه بتاريخ    

14-10-2021 برقم ايداع   48668 تم التأشير فى تاريخ 14-10-2021  بــ :  

3044 - اشرف محمد على ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    174103   وتم ايداعه بتاريخ    

14-10-2021 برقم ايداع   48668 تم التأشير فى تاريخ 14-10-2021  بــ :  

3045 - محمد محمد خليل  بدره  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    174103   وتم ايداعه بتاريخ    

14-10-2021 برقم ايداع   48668 تم التأشير فى تاريخ 14-10-2021  بــ :  إضافة بعض صلحيات التوقيع 

عن الشركة علي النحو التالي : للسيد / رئيس مجلس الدارة الحق في التصالح و القرار و النكار و البراء نيابة 

عن الشركة في شأن النزاعات التمويلية في قضايا المقترضين , و له الحق في تفويض او توكيل الغير في ذلك

3046 - احمد عبدالفتاح رشاد عبدالمقصود  مدير   المقيد برقم قيد    174269   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2021 برقم ايداع   49069 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2021  بــ :  - و يباشر المديرون وظائفهم 

لمدة غير محددة. يمثل مديرين الشركة   في علقتهما مع الغير ولهم مجتمعين او  منفردين  في هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة.   وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أعراضها 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 والقتراض والرهن 

والتوقيع على الشيكات و استصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وبيع 

أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها  

ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض  ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

3047 - باسم عبدالفتاح رشاد عبدالمقصود  مدير   المقيد برقم قيد    174269   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2021 برقم ايداع   49069 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2021  بــ :  

3048 - ابراهيم صابر  ابراهيم يوسف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    174313   وتم ايداعه بتاريخ    

19-10-2021 برقم ايداع   49313 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2021  بــ :  

3049 - اسامة رمضان سعد عمرفارس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    174336   وتم ايداعه بتاريخ    

19-10-2021 برقم ايداع   49336 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2021  بــ :  

3050 - اسامة رمضان سعد عمرفارس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    174336   وتم ايداعه بتاريخ    

19-10-2021 برقم ايداع   49336 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2021  بــ :  

3051 - سلوي فاروق احمد بهجت  مدير فرع   المقيد برقم قيد    174535   وتم ايداعه بتاريخ    

24-10-2021 برقم ايداع   49891 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2021  بــ :  

3052 - ندي طارق عبدالعزيز النمر  مدير   المقيد برقم قيد    131656   وتم ايداعه بتاريخ    2019-02-19 

برقم ايداع   7996 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2021  بــ :  
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3053 - مروة احمد عبدالرحمن ابوالعزم  مدير   المقيد برقم قيد    131656   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2019 برقم ايداع   7996 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2021  بــ :  ويمثل المديرون الشركة فى 

علقتهما مع الغير ولهما مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذيه للجمعية العامة ولهم منفردين او مجتمعين الحق 

فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم.  ولهما مجتمعين فقط التعامل مع جميع البنوك او المصارف من سحب وايداع وفتح حسابات او الفراج 

عن راس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات  ولهم مجتمعين فقط حق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة  بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما 

ذكر.  وليس لهم حق القتراض والرهن باسم الشركة ولصالحها و ايضا ليس لهم الحق فى التوقيع على عقود 

الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية دون اخذ موافقة كتابية من جميع الشركاء.

3054 - السيد ما  زيوى  MA ZHIWEI  مدير   المقيد برقم قيد    174732   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-2021 برقم ايداع   50664 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2021  بــ :  

3055 - جاو تشيو GAO QIU  مدير   المقيد برقم قيد    174732   وتم ايداعه بتاريخ    2021-10-27 

برقم ايداع   50664 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2021  بــ :  و يباشر المديرين  وظائفهما  لمدة غير محددة - 

يمثل المديرين 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 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 على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك 

والمصارف وحق الفراج على راس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق فى التوقيع 

على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات 

والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير 

فى كل او بعض ما ذكر

3056 - السيد ما  زيوى  MA ZHIWEI  مدير فرع   المقيد برقم قيد    174732   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-2021 برقم ايداع   50664 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2021  بــ :  

3057 - نسمه نجاح رمضان حسين ابو الفضل  مدير   المقيد برقم قيد    174835   وتم ايداعه بتاريخ    

28-10-2021 برقم ايداع   50965 تم التأشير فى تاريخ 28-10-2021  بــ :  

3058 - على سعيد حافظ عبداللطيف  مدير   المقيد برقم قيد    174835   وتم ايداعه بتاريخ    2021-10-28 

برقم ايداع   50965 تم التأشير فى تاريخ 28-10-2021  بــ :  
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3059 - اسراء نجاح رمضان حسين 

شقوير  مدير   المقيد برقم قيد    174835   وتم ايداعه بتاريخ    28-10-2021 برقم ايداع   50965 تم 

التأشير فى تاريخ 28-10-2021  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.  وللسيدة/ نسمة نجاح رمضان حسين ابوالفضل والسيد/ علي سعيد حافظ 

عبداللطيف والسيدة/ اسراء نجاح رمضان حسين شقوير منفردين او مجتمعين 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 وحق الفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض 

والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهم 

الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

3060 - عمرو السيد محمد السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    174862   وتم ايداعه بتاريخ    2021-10-28 

برقم ايداع   50992 تم التأشير فى تاريخ 28-10-2021  بــ :  

3061 - شيماء عبد الستار محمود عباس  مدير   المقيد برقم قيد    174919   وتم ايداعه بتاريخ    

31-10-2021 برقم ايداع   51229 تم التأشير فى تاريخ 31-10-2021  بــ :  

3062 - هيثم عبد الستار محمود عباس

 محمد  مدير   المقيد برقم قيد    174919   وتم ايداعه بتاريخ    31-10-2021 برقم ايداع   51229 تم 

التأشير فى تاريخ 31-10-2021  بــ :  استقالة

3063 - مينا وجيه شنوده مجلع  مدير فرع   المقيد برقم قيد    175122   وتم ايداعه بتاريخ    2021-11-02 

برقم ايداع   51892 تم التأشير فى تاريخ 02-11-2021  بــ :  

3064 - محمد طارق شوكت محمد حسنين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    175294   وتم ايداعه بتاريخ    

04-11-2021 برقم ايداع   52536 تم التأشير فى تاريخ 04-11-2021  بــ :  
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3066 - كريم محمود يوسف سعاده  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    175388   وتم ايداعه بتاريخ    

07-11-2021 برقم ايداع   52893 تم التأشير فى تاريخ 07-11-2021  بــ :  تم موافقة أعضاء المجلس 

بالجماع على تعديل الصلحيات والختصاصات وسلطات التوقيع عن الشركة فيما يخص التعامل مع جميع 

البنوك بشأن المعاملت المالية والبنكية وذلك على النحو التالي: أول : يكون للستاذ/ محمد حسن حسن القل بصفته 

الرئيس التنفيذي )منفردا ( الحق فى  1.  التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل, وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها فى ضوء الحدود القصوى المعتمدة 

من مجلس الدارة وهي 5.000.000 جنية مصري. 2.  التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع لدى جميع 

البنوك فيما يخص المعاملت البنكية من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات واصدار دفاتر الشيكات واصدار 

كشوف الحسابات من البنوك وفتح وغلق الحسابات البنكية, والتوقيع والتحويل للمعاملت المالية اللكترونية عبر 

النترنت فى ضوء الحدود القصوى المعتمدة من مجلس الدارة وهي 5.000.000 جنية مصري. ثانيا : يشترط 

اعتماد توقيعان مجتمعان ويكون التوقيع الول للستاذ / محمد حسن حسن القل بصفته الرئيس التنفيذي للشركة 

ويكون التوقيع الثانى للستاذ / كريم محمود يوسف سعادة بصفته رئيس مجلس الدارة للشركة )مجتمعين( وذلك 

فيما يخص الجراءات التالية: )أ ( التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل, وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها فى ضوء الحدود المعتمدة من 

مجلس الدارة وهي المعاملت التي تزيد عن 5.000.000 جنية مصري. )ب ( التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والتوقيع لدى جميع البنوك فيما يخص المعاملت البنكية من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات 

واصدار دفاتر الشيكات واصدار كشوف الحسابات من البنوك وفتح وغلق الحسابات البنكية, والتوقيع والتحويل 

للمعاملت المالية اللكترونية عبر النترنت والفراج عن راس المال وحق القتراض والتوقيع على عقود 

القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها فى ضوء الحدود القصوى المعتمدة من مجلس الدارة وهي 

المعاملت التي تزيد عن 5.000.000 جنية مصري. هذا مع أبقاء واستمرار كافة الصلحيات والختصاصات 

وسلطات التوقيع الخرى كما هي دون ثمة تعديل.

3067 - احمد فوزي محمود امام  مدير   المقيد برقم قيد    175417   وتم ايداعه بتاريخ    08-11-2021 برقم 

ايداع   52957 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2021  بــ :  

3068 - كريستل جورج عواد  مدير   المقيد برقم قيد    175417   وتم ايداعه بتاريخ    08-11-2021 برقم 

ايداع   52957 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2021  بــ :  

3069 - وسام حنا مناسا  مدير   المقيد برقم قيد    175417   وتم ايداعه بتاريخ    08-11-2021 برقم ايداع   

52957 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2021  بــ :  استقالة
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3070 - محمود  جمعه محمد يونس  مدير   المقيد برقم قيد    175417   وتم ايداعه بتاريخ    2021-11-08 

برقم ايداع   52957 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة - 

يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير وللسيد/ احمد فوزي محمود إمام والسيد/ محمود جمعة محمد مجتمعين 

في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون 

أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة. وللسيد/ احمد فوزي محمود إمام والسيد/ محمود جمعة محمد مجتمعين الحق في 

التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع علي 

الشيكات وفتح العتمادات المستندية واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكل ذلك بالمبالغ التي ل تتعدي 

10,000,000 جنيه مصري )عشرة مليين جنيه مصري( لكل عملية ولهما حق فتح حسابات وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها ولهما الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل ولهما حق توكيل الغير )مجتمعين( في كل أو بعض ما ذكر؛ أما فيما يخص المعاملت )من ما سبق ذكره( 

التي تزيد مبالغها عن 10.000.000 جنيه مصري )عشرة مليين جنيه مصري( فيلزم موافقة كل من السيد/ احمد 

فوزي محمود إمام والسيد/ محمود جمعة محمد والسيدة/ كريستل جورج عواد مجتمعين؛ أما فيما يخص حق 

القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة 

ولصالحها  فيلزم موافقة الجمعية العامة مسبقا.  وللمدير السيد/ أحمد فوزي محمود إمام الحق منفردا  في التعامل 

باسم الشركة أمام جميع الجهات والمصالح الحكومية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة بهدف تسيير 

معاملت الشركة حصرا

3093 - يوسف وهبه اقلديوس  عطيه  مدير   المقيد برقم قيد    175896   وتم ايداعه بتاريخ    

15-11-2021 برقم ايداع   54406 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2021  بــ :  ويباشر المديران وظائفهما لمدة 

غير محددة يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير منفردان أو مجتمعان في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة ولهما 

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 

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 لهمامجتمعان او منفردان  التوقيع على 

عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما مجتمعان أو منفردان الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما مجتمعان أو منفردان 

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 مجتمعان أو منفردان حق التوقيع على 

عقود التأسيس ولهما مجتمعان أو منفردان حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.
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3094 - رامى نعيم فرج جورجيوس  مدير   المقيد برقم قيد    176024   وتم ايداعه بتاريخ    2021-11-16 

برقم ايداع   54754 تم التأشير فى تاريخ 16-11-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة -   

يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير ولهما مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة .  

وللمديران مجتمعين او منفردين 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 – ضرائب القيمة المضافة ( والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية والهيئة العامة للرقابة 

على الصادرات والواردات وسجل الوكلء التجاريين والصناعيين والغرف التجارية والسجل التجارى وجميع 

الموانى والمطارات والجمارك وإبرام العقود والمستندات الخاصة بالشركة وكذلك حق شراء وبيع كافة أنواع 

السيارات واللت والمعدات والخامات و المهمات باسم الشركة ولصالحها  ولهم الحق فى تفويض أو توكيل الغير 

فى بعض أو كل ماذكر .ولهما مجتمعين حق التوقيع علي عقود الرهن والقتراض و المعاوضة والستدانة من 

البنوك وكذلك فتح الحسابات بإسم الشركة وسحب المبالغ الخاصة بالشركة والتوقيع على الشيكات وحق التوقيع 

على عقود تأسيس الشركات التى تساهم فيها الشركة و حق التوقيع علي عقود بيع وشراء الوحدات السكنية 

والتجارية والدارية . ولهما الحق فى تفويض أو توكيل الغير فى بعض أو كل ماذكر .

3095 - هانى منير فهيم ميخائيل  مدير   المقيد برقم قيد    176024   وتم ايداعه بتاريخ    2021-11-16 

برقم ايداع   54754 تم التأشير فى تاريخ 16-11-2021  بــ :  

3096 - محمد سامى سلمه عبد السلم  مدير   المقيد برقم قيد    176454   وتم ايداعه بتاريخ    

22-11-2021 برقم ايداع   55954 تم التأشير فى تاريخ 22-11-2021  بــ :  أصبحت الصلحيات والدارة 

والتوقيع كالتى - يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد اوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة وللمديرين السيد / سلمه سامي سلمه عبد السلم و السيد / محمد سامي سلمه عبد السلم  

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 مـن 

سـحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات 

واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات 

والفراج عن رأس المال وحق التوقيع على عقـود القتراض والرهن وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها وكذلك 

لـهـم حـق التوقيع على عقود البيع والشراء والرهن لصـول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

ولهم حق 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 الذنيـة والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجـل ولهمـا حـق توكيل او تفويض الغير في كل 

او بعض ما ذكر.

3097 - محمد وجيه عبد المحسن احمد حموده  مدير   المقيد برقم قيد    176454   وتم ايداعه بتاريخ    

22-11-2021 برقم ايداع   55954 تم التأشير فى تاريخ 22-11-2021  بــ :  استقالة

3098 - صادق وجيه عبد المحسن حمودة  مدير   المقيد برقم قيد    176454   وتم ايداعه بتاريخ    

22-11-2021 برقم ايداع   55954 تم التأشير فى تاريخ 22-11-2021  بــ :  استقالة
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3099 - عمرو اشرف فوزى صالح  مدير   المقيد برقم قيد    176688   وتم ايداعه بتاريخ    2021-11-25 

برقم ايداع   56788 تم التأشير فى تاريخ 25-11-2021  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمده غير محدده - يمثل 

المدير الشركة فى علقتها مع الغير ولهم منفردا  هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا 

ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللسيد / عمرو اشرف فوزي 

صالح  منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير ا وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع  وفتح 

حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات وكل ذلك باسم الشركة  

ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات إل ذنبه والتجارية وإبرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في 

كل او بعض ما ذكر . وله منفردا حق القتراض والرهن وحق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية .

3100 - رافائيل  تييرى جاك بوتيلر Raphaël Thierry Jacques BOUTEILLER  مدير   المقيد 

برقم قيد    8724   وتم ايداعه بتاريخ    02-07-2002 برقم ايداع   3031 تم التأشير فى تاريخ 

29-11-2021  بــ :  ممثل عن شركة توتال انرجيز للتسويق افريقيا اس ايه اس

3101 - نوبى جيل بن حميدة  Noubi Gilles BEN HAMIDA  مدير   المقيد برقم قيد    8724   وتم 

ايداعه بتاريخ    02-07-2002 برقم ايداع   3031 تم التأشير فى تاريخ 29-11-2021  بــ :  ممثل عن شركة 

توتال انرجيز للتسويق افريقيا اس ايه اس

3102 - بدر سعيد محمد سالم اللمكى  مدير   المقيد برقم قيد    8724   وتم ايداعه بتاريخ    2002-07-02 

برقم ايداع   3031 تم التأشير فى تاريخ 29-11-2021  بــ :  ممثل عن شركة أدنوك للتوزيع القابضة مصر آر 

اس سي المحدودة

3103 - مشعل سعود محمد الكندى الصيعرى  مدير   المقيد برقم قيد    8724   وتم ايداعه بتاريخ    

02-07-2002 برقم ايداع   3031 تم التأشير فى تاريخ 29-11-2021  بــ :  ممثل عن شركة أدنوك للتوزيع 

القابضة مصر آر اس سي المحدودة

3104 - اوليفر جان فان باريز  مدير   المقيد برقم قيد    8724   وتم ايداعه بتاريخ    02-07-2002 برقم 

ايداع   3031 تم التأشير فى تاريخ 29-11-2021  بــ :  ممثل عن شركة توتال انرجيز للتسويق افريقيا اس ايه 

ES992972 اس - تعديل رقم الجواز

3105 - هالة احمد محمود الشواربى  مدير   المقيد برقم قيد    8724   وتم ايداعه بتاريخ    2002-07-02 

برقم ايداع   3031 تم التأشير فى تاريخ 29-11-2021  بــ :  استقالة

3106 - جان فيليب توريس  مدير   المقيد برقم قيد    8724   وتم ايداعه بتاريخ    02-07-2002 برقم ايداع   

3031 تم التأشير فى تاريخ 29-11-2021  بــ :  ممثل عن شركة توتال انرجيز للتسويق افريقيا اس ايه اس
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3107 - توماس ستراوس  مدير عام   المقيد برقم قيد    8724   وتم ايداعه بتاريخ    02-07-2002 برقم ايداع   

3031 تم التأشير فى تاريخ 29-11-2021  بــ :  ممثل عن شركة توتال انرجيز للتسويق افريقيا اس ايه اس - 

ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة - تعديل صلحيات التوقيع لتصبح:   أ . ينقسم المديرون لمجموعتين 

كالتالي: مجموعة )أ( تتضمن: أ . السيد/ جان فيليب توريس Jean-Philippe TORRES, الجنسية فرنسي 

المقيم في 1 تير, ريو دي بوميري - 75116 باريس - فرنسا, ممثل عن شركة توتال انرجيز للتسويق افريقيا اس 

ايه اس؛ ب  . السيد/ أوليفر جان فان باريز Olivier Jean P. Van Parys, الجنسية بلجيكي المقيم في 6 

افينيو مارسيو - 78110 لي فيسنيت - فرنسا, ممثل عن شركة توتال انرجيز للتسويق افريقيا اس ايه اس؛ ت .

السيد/ رافائيل تييري جاك بوتيلر Raphaël Thierry Jacques BOUTEILLER, الجنسية فرنسي 

المقيم في 72 بوليفارد دي بورت رويال - 75005 باريس - فرنسا, ممثل عن شركة توتال انرجيز للتسويق 

افريقيا اس ايه اس؛ ث . السيد/ توماس ستراوس Thomas STRAUSS, الجنسية الماني المقيم في قطامية 

هايتس - القاهرة الجديدة )التجمع الخامس( - الطريق الدائري - القاهرة - مصر, المدير العام - ممثل عن شركة 

Noubi Gilles BEN HAMIDA توتال انرجيز للتسويق افريقيا اس ايه اس؛ ج . السيد/ نوبي جيل بن حميدة

, الجنسية فرنسي المقيم في 16 ريو أمبير - 75017 باريس - فرنسا, ممثل عن شركة توتال انرجيز للتسويق 

افريقيا اس ايه اس. مجموعة )ب( تتضمن: 1. السيد/ بدر سعيد محمد سالم اللمكي, الجنسية اماراتي المقيم في 91, 

مدينة شخبوط20, مدينة شخبوط, أبو ظبي, المارات العربية المتحدة ممثل عن شركة أدنوك للتوزيع القابضة 

مصر آر اس سي المحدودة؛ 2. السيد/ مشعل سعود محمد الكندي الصيعري, الجنسية اماراتي المقيم في 151, 

ياس جنوب 3-05, جزيرة ياس, مدينة أبو ظبي, المارات العربية المتحدة ممثل عن شركة أدنوك للتوزيع 

القابضة مصر آر اس سي المحدودة؛ 3. السيدة/ منيره سليمان محمد الصيعري, الجنسية اماراتية المقيمة في إي 

دي 607, الفلح الجديد, مدينة الفلح, أبو ظبي, المارات العربية المتحدة ممثل عن شركة أدنوك للتوزيع 

Thomas Pierre Henri  القابضة مصر آر اس سي المحدودة؛ 4. السيد/ توماس بيار هنري ماري ريبيرول

Marie Rebeyrol, الجنسية فرنسي المقيم في بلوك 2, 1شمال السعديات, جزيرة السعديات, مدينة أبو ظبي, 

المارات العربية المتحدة, ممثل عن شركة أدنوك للتوزيع القابضة مصر آر اس سي المحدودة؛5. السيد/ واين 

لورانس بيفوس Wayne Laurence Beifus, الجنسية الماني المقيم في الشقة رقم 2205, فندق كونراد أبو 

ظبي, برج1, أبراج التحاد, المارات العربية المتحدة ممثل عن شركة أدنوك للتوزيع القابضة مصر آر اس سي 

المحدودة. ب  . فيما عدا ما احتفظ به صراحة من سلطات وصلحيات من عقد الشركة او القانون او لئحته 

التنفيذية للجمعية العامة, تتطلب أيا  من القرارات, والتصرفات التالية توقيع مشترك من أحد المديرين من 

المجموعة)أ( وأحد المديرين من المجموعة )ب(: 1. القيام بجميع العمال للستثمار في, الشراء, الستحواذ على 

الصول المنقولة والعقارات, مشاريع نظم المعلومات, نظام تكنولوجيا المعلومات, حزم الجهزة والبرامج لنظم 

المعلومات, الوراق المالية وجميع الصول الثابتة أو المنقولة الخرى )فيما عدا المنصوص عليه في فقره رقم 5 

أدناه(, التي تتجاوز قيمتها 2 مليون دولر أمريكي أو ما يعادله بالجنية المصري وتكون القيمة ل تجاوز 4 مليون 

دولر أمريكي أو ما يعادله بالجنية المصري. في حاله تجاوز القيمة مبلغ 4 مليون دولر أمريكي او ما يعادلها 

بالجنية المصري تلزم الموافقة المسبقة للجمعية العامة للشركة 2. أي بيع أو التصرف في الصول أو تخلص من 

الخردة بما في ذلك وليس قاصرا  على بيع والتصرف في العقارات والصول الثابتة والمنقولة )باستثناء السهم 

والوراق المالية( والتي تتجاوز قيمتها 2 مليون دولر أمريكي او ما يعادله بالجنية المصري, ولكن ل تتجاوز 

قيمتها 4 مليون دولر أمريكي او ما يعادله بالجنية المصري. وفي حالة تجاوز القيمة 4 مليون دولر أمريكي او ما 

يعادله بالجنية المصري تلزم الموافقة المسبقة للجمعية العامة للشركة  3. الدخول في معاملة او سلسلة من 

المعاملت بما في ذلك وليس قاصرا  علي, المعاملت طويلة الجل, معاملت اليجار والتي تتجاوز قيمتها 4 

مليون دولر أمريكي او ما يعادله بالجنية المصري, ولكن ل تتجاوز قيمتها 6 مليون دولر أمريكي او ما يعادله 

بالجنية المصري. وفي حالة تجاوز القيمة 6 مليون دولر أمريكي او ما يعادله بالجنية المصري تلزم الموافقة 

المسبقة للجمعية العامة للشركة 4. الموافقة على أي عرض ارشادي غير ملزم فيما يتعلق بشراء أي أصل تتجاوز 

قيمته 2 مليون دولر أمريكي او ما يعادله بالجنية المصري ول تتجاوز قيمته 4 مليون دولر أمريكي او ما يعادله 

بالجنية المصري. وفى حالة تجاوز القيمة 4 مليون دولر أمريكي او ما يعادله بالجنية المصري تلزم الموافقة 
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المسبقة للجمعية العامة للشركة  5. الموافقة على شراء البضائع والخدمات )غير المنصوص عليهم صراحة أعله 

بالفقرة )ب(-1 وبالفقرات )ب(-6, )ب(-7, )ب(-8, )ب(-9, )ب(-10, )ب(-11 أسفله( عن طريق معاملة واحدة 

او سلسلة من المعاملت والتي تتجاوز قيمتها 4 مليون دولر أمريكي او ما يعادله بالجنية المصري. وفي حالة 

تجاوز القيمة 4 مليون دولر أمريكي او ما يعادله بالحنية المصري تلزم الموافقة المسبقة للجمعية العامة للشركة 6. 

الموافقة على الدخول في عقود المعالجة 7. الدخول في أي عقد فحص او تحليل تتجاوز قيمته مليون دولر أمريكي 

أو ما يعادله الجنيه المصري 8. الدخول في أي عقد شحن تتجاوز قيمته مليون دولر أمريكي أو ما يعادله بالجنيه 

المصري 9. الدخول في أي اتفاقية خدمة مع مستشارين خارجيين )على سبيل المثال, مراقب الحسابات, مستشار 

قانوني, شركات استشارية, وما الى ذلك(, والتي تتجاوز قيمتها مليون دول أمريكي أو ما يعادله بالجنية المصري 

10. الدخول في أي عقد إعلن أو تسويق, تتجاوز قيمته لكل مشروع لكل سنة 500,000دولر أمريكي أو ما 

يعادله بالجنيه المصري 11. الموافقة على أي مشروع إعلمي داخلي بأي وسيلة إعلميه تتجاوز قيمته لكل 

مشروع لكل سنة 500,000دولر أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري 12. الموافقة على أي مشروع إعلمي 

خارجي بأي وسيله إعلميه 13. سداد غرامات التأخير والعقوبات والضرائب على السلع والخدمات التي تزيد 

قيمتها عن 200,000 دولر أمريكي او ما يعادله بالجنية المصري 14. الدخول في أي تخفيض تجاري غير 

تعاقدي تتجاوز قيمته100,000 دولر أمريكي او ما يعادله بالجنية المصري 15. الموافقة على أي حد ائتماني لكل 

عميل تتجاوز قيمته 4 مليون دولر أمريكي أو ما يعادله بالجنية المصري 16. الموافقة على أي تحرير لمر 

موقوف تزيد قيمته عن 4 مليون دولر أمريكي او ما يعادله بالجنية المصري 17. الدخول في أي شراء مادي آجل 

للمنتجات البترولية )بما في ذلك الغاز الطبيعي المضغوط, ولكن باستثناء الزيوت الساسية( من أي مورد أخر 

خلف الهيئة المصرية العامة للبترول 18. الموافقة على أي شراء فوري للمنتجات البترولية )باستثناء الزيوت 

الساسية( 19. الدخول في أي بيع مادي آجل للمنتجات البترولية 20. الدخول في أي شراء أو بيع للمكونات 

الحيوية للمنتجات البترولية 21. منح القروض للعملء أو قروض للغير )مثل المورد( تتجاوز قيمته مليون دولر 

أمريكي او ما يعادله بالجنية المصري 22. الموافقة على أي شطب لدين تتجاوز قيمته 500,000 دولر أمريكي 

او ما يعادله بالجنية المصري, بما في ذلك أي شطب لدين يتعلق بالتالي: أ . الصول الثابتة )باستثناء التخريد(  ب . 

المخزون . ت . التجارة والذمم المدينة الخرى 23. الموافقة على أي تنازل عن دين تزيد قيمته عن 500,000 

الموافقة على أي مخصص أو بدل أو رد تتجاوز قيمته  دولر أمريكي أو ما يعادله الجنية المصري 24.

500,000 دولر أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري 25. الدخول في تسوية لي دعوي ل تتجاوز قيمتها 

مليون دولر أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري وفي حاله تجاوز القيمة مليون دولر أمريكي أو ما يعادله 

بالجنيه المصري تلزم الموافقة المسبقة للجمعية العامة للشركة 26. أي قرار بفصل أكثر من عشره موظفين في 

حادثة واحدة حيث يكون هؤلء الموظفين دون مستوى الدارة العليا الذين يؤدون وظائف تنفيذية للشركة 

والشركات التابعة لها أو فيما يتعلق بإعادة التنظيم التي تشمل أكثر من عشره موظفين في حادثة واحدة 27. 

الموافقة على إسناد عمالة إلى شركة تقديم خدمات تتجاوز قيمتها 4 مليون دولر أمريكي أو ما يعادله بالجنيه 

المصري 28. الدخول في أي اتفاقية مع جهات تمثيل الموظفين 29. مع عدم الخلل بالصلحيات الممنوحة 

للمدير العام, كما هو مفصل في الفقرة )ج( أدناه, تمثيل الشركة في علقتها مع الغير, على سبيل المثال ل الحصر, 

جميع الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية, مصلحة الشهر العقاري والتوثيق, ومصلحة الجمارك, ومصلحة 

الضرائب والهيئات والمصالح الدارية, والمجالس المحلية, والشخاص العتبارية العامة والخاصة وجميع المحاكم 

باختلف درجاتها . للمديرين الحق في تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر . ج . مع عدم الخلل بالحدود المالية 

المشار اليها ادناه, يتولى السيد/ توماس ستراوس بصفته المدير العام العمل اليومي للشركة, تمثيل الشركة أمام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام والخاص على سبيل المثال ل الحصر, الهيئة العامة 

للستثمار والمناطق الحرة, مكاتب السجل التجاري, مكاتب مصلحة الشهر العقاري والتوثيق, الهيئة العامة للرقابة 

على الصادرات والواردات, الدارة العامة للمرور, الهيئة القومية للتأمين الجتماعي, جميع الوزارات وإداراتها, 

على سبيل المثال ل الحصر وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول و يتولى السلطات و 

الصلحيات التية: 1. تمثيل الشركة امام مصلحة الضرائب وتقديم وتنفيذ جميع القرارات والجراءات الضريبية 

التي يتطلبها قانون أو لوائح الضرائب, تقديم جميع الشكاوى الضريبية وطلبات العفاء 2. تمثيل الشركة امام 
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مصلحة الجمارك, إصدار الوراق المالية والودائع والضمانات باسم الشركة أمام مصلحة الجمارك, التوقيع على 

الوراق المالية أو كضامن رئيسي لجميع الطلبات والسندات المضمونة والمعاملت والقرارات الجمركية وجميع 

التقارير وادوات السحب, الشروع في جميع عمليات التخليص الجمركي والمدفوعات ذات الصلة 3. ضمان جميع 

وسائل النقل وتوقيع جميع التفاقيات بهدف ضمان نقل الموظفين أو المعدات أو البضائع  4. الموافقة على 

والدخول في أي استثمار او شراء والستحواذ على أيا  من الصول المنقولة, أو العقارات, أو مشروع نظم 

المعلومات, أو نظم تكنولوجيا المعلومات, أو أجهزة وبرامج تكنولوجيا المعلومات, الوراق المالية أو غيرها من 

الصول الثابتة والمنقولة )بخلف المنصوص عليه بالفقرة )8( أدناه( والتي ل تتجاوز قيمته 2 مليون دولر 

أمريكي او ما يعادله بالجنية المصري  5. الموافقة على والدخول في أي بيع او تصفية أو التصرف في الصول أو 

التخريد, بما في ذلك على سبيل المثال ل الحصر, بيع أو التصرف في الوراق المالية والعقارات والصول الثابتة 

والمنقولة التي ل تتجاوز قيمتها 2 مليون دولر أمريكي أو ما يعادلها بالجنيه المصري 6. الدخول في معاملة أو 

سلسة من المعاملت بما في ذلك على سبيل المثال ل الحصر, المعاملت طويلة الجل ومعاملت اليجار والتي ل 

تتجاوز قيمتها 4 مليون دولر أمريكي أو ما يعادله بالجنية المصري 7. الموافقة على والدخول في أي عرض 

ارشادي غير ملزم فيما يتعلق بشراء أصل غير مدرج في الميزانية كما وافق عليه الشركاء والذي ل تتجاوز قيمته 

2 مليون دولر أمريكي او ما يعادله بالجنية المصري  8. الموافقة على والدخول في أي شراء للبضائع والخدمات 

)غير المنصوص عليهم صراحة أعله بالفقرة )ج(-1 أعله وبالفقرات )ج(-9, )ج(-10, )ج(-11, )ج(-13إلي )

ج(-15أادناه( عن طريق معاملة واحدة او سلسلة من المعاملت والذي ل تتجاوز قيمتها 4 مليون دولر أمريكي او 

ما يعادله بالجنية المصري. 9. الموافقة على والدخول في أي عقد فحص او تحليل الذي ل تتجاوز قيمته مليون 

دولر أمريكي أو ما يعادله الجنيه المصري 10. الموافقة على والدخول في أي عقد شحن والذي ل تزيد قيمته على 

مليون دولر أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري 11. سداد غرامات التأخير والعقوبات والضرائب على السلع 

والخدمات التي ل تزيد قيمتها عن 200,000 دولر أمريكي او ما يعادله بالجنية المصري 12. الموافقة على 

والدخول في أي بوليصة تأمين متعلقة بأعمال الشركة. 13. الموافقة على والدخول في أي اتفاقية خدمة مع 

مستشارين خارجيين )على سبيل المثال, مراقب الحسابات, مستشار قانوني, شركات استشارية, وما الى ذلك(, 

والذي ل تتجاوز قيمتها مليون دول أمريكي أو ما يعادله بالجنية المصري 14. الموافقة على والدخول في أي عقد 

إعلن أو تسويق, والذي ل تتجاوز قيمته لكل مشروع لكل سنة 500,000دولر أمريكي أو ما يعادله بالجنيه 

المصري 15. الموافقة على أي مشروع إعلمي داخلي بأي وسيلة إعلميه الذي ل تتجاوز قيمته لكل مشروع لكل 

سنة 500,000دولر أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري 16 . الموافقة على والدخول في أي عقد تجاري هام, 

بخلف اللتزامات التعاقدية طويلة الجل, التي ل تتجاوز قيمتها 4 مليون دولر أمريكي أو ما يعادله بالجنيه 

المصري .17. الموافقة على والدخول في أي تخفيض تجاري غير تعاقدي الذي ل تتجاوز قيمته100,000 دولر 

أمريكي او ما يعادله بالجنية المصري .18. الموافقة على أي حد ائتماني لكل عميل الذي ل تزيد قيمته عن 4 

مليون دولر أمريكي أو ما يعادله بالجنية المصري .19. الموافقة على أي شراء مادي آجل للمنتجات البترولية )

بما في ذلك الغاز الطبيعي المضغوط, ولكن باستثناء الزيوت الساسية( على أن يكون الشراء من الهيئة المصرية 

العامة للبترول . 20. الموافقة على أي شراء مادي آجل للمنتجات البترولية )بما في ذلك الغاز الطبيعي المضغوط, 

ولكن باستثناء الزيوت الساسية( عندما ل يكون هذا الشراء من الهيئة المصرية العامة للبترول حيث يصل أي 

شراء من هذا القبيل إلى) 125,000 طن ()يمثل5% من حجم الميزانية السنوية( 21. الموافقة على أي تسمية 

بشأن الشراء المادي الجل للمنتجات البترولية )بخلف الزيوت الساسية( . 22. الموافقة على أي شراء فوري 

للمنتجات البترولية )باستثناء الزيوت الساسية( حيث يصل أي شراء من هذا القبيل إلى) 125,000 طن ()يمثل 

5% من حجم الميزانية السنوية( .23. الموافقة على أي بيع مادي آجل للمنتجات البترولية حيث يصل هذا البيع 

إلى( 625,000 طن])يمثل 25% من حجم الميزانية السنوية( . 24. الموافقة على شراء الزيوت الساسية 25. 

الموافقة على البيع الفوري للمنتجات البترولية 26. الموافقة على أي عملية نقل للمخزونات الستراتيجية 27. 

الموافقة على أي شراء أو بيع للمكون الحيوي للمنتجات البترولية حيث يصل أي شراء أو بيع من هذا القبيل إلى ) 

50,000 طن ( )يمثل 100% من حجم الميزانية السنوية( 28. الموافقة على شراء أو بيع مضافات المنتجات 

البترولية 29. الموافقة على منح القروض للعملء أو قروض للغير )مثل المورد( الذي ل تتجاوز قيمته مليون 
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دولر أمريكي او ما يعادله بالجنية المصري 30. الموافقة على أي تغطية فيما يتعلق بمخاطر العملت الجنبية 

31. الموافقة على أي شطب لدين والذي ل تتجاوز قيمته 500,000 دولر أمريكي او ما يعادله بالجنية المصري, 

الصول الثابتة )باستثناء التخريد(  - المخزون . - التجارة والذمم  بما في ذلك أي شطب لدين يتعلق بالتالي: -

المدينة الخرى 32. الموافقة على أي تنازل عن دين الذي ل تزيد قيمته عن 500,000 دولر أمريكي أو ما 

يعادله الجنية المصري 33. استلم كافة المبالغ المستحقة للشركة وإصدار اليصالت للمبالغ المستلمة, التوقيع 

على أوامر السداد والمدفوعات النقدية والسحب من حساب الشركة  34. فتح وإدارة وغلق أي حساب بنكي حسب 

المقتضي وإجراء أي عمليات إيداع, أو سحب, أو المصادقة, أو الدفع نقدا  لي حوالت مالية, أو شيكات في أي 

مؤسسة مالية 35.سداد فواتير المرافق 36. الموافقة على أي مخصص أو بدل أو رد الذي ل تزيد قيمته 

عن500,000 دولر أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري 37. تقديم أي عرض تعيين أو تفويض لشركة أو 

مؤسسة خارجية 38. تعيين ممثلين الشركة في جميع الجمعيات العمومية )العادية والغير عادية( للشركات التابعة 

للشركة التي تحضرها الشركة كمساهم والتصويت في الجتماعات المذكورة وتوقيع جميع كشوف الحضور 

والسجلت والمحاضر, وتعيين ممثل الشركة في عضوية مجالس الدارة للشركات التي تكون الشركة كشخصية 

اعتبارية عضو مجلس إدارة 39. إنشاء منصب وظيفي أدني الدارة العليا 40. إنشاء منصب وظيفي في الدارة 

العليا بخلف )1( المدير العام, )2( المدير المالي, )3( مدير التسويق والداء, )4( مدير التجزئة, )5( مدير 

العمليات 41. الموافقة على أي تنقل للموظفين أدني الدارة العليا 42. الموافقة على مقاس الجر الفردي للموظفين 

خلل الحملة السنوية )بما في ذلك أي مراجعة للراتب(  43. أي قرار يتعلق باي مراجعة استثنائية لحالة شخصية 

أدني الدارة العليا 44. أي قرار يتعلق بأي عقوبة )باستثناء حالت الفصل( أدني الدارة العليا  45. أي قرار 

بفصل 10 موظفين أو أقل أدنى من الدارة العليا أو فيما يتعلق بإعادة التنظيم الذي يتضمن 10 موظفين أو أقل  

46. تقديم أي طلب للمتدرب 47. الموافقة على استخدام أي موظفين مؤقتين 48. الموافقة على إسناد أي عمالة 

خارجية لشركة مقدمة خدمة ل تتجاوز 4 مليون دولر أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري للمدير العام )منفردا( 

الحق في تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

3108 - منيره سليمان محمد الصيعرى  مدير   المقيد برقم قيد    8724   وتم ايداعه بتاريخ    2002-07-02 

برقم ايداع   3031 تم التأشير فى تاريخ 29-11-2021  بــ :  ممثل عن شركة أدنوك للتوزيع القابضة مصر آر 

اس سي المحدودة

3109 - توماس بيار هنرى مارى ريبيرول Thomas Pierre Henri Marie Rebeyrol  مدير   المقيد 

برقم قيد    8724   وتم ايداعه بتاريخ    02-07-2002 برقم ايداع   3031 تم التأشير فى تاريخ 

29-11-2021  بــ :  ممثل عن شركة أدنوك للتوزيع القابضة مصر آر اس سي المحدودة

3110 - واين لورانس بيفوس  Wayne Laurence Beifus  مدير   المقيد برقم قيد    8724   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-07-2002 برقم ايداع   3031 تم التأشير فى تاريخ 29-11-2021  بــ :  ممثل عن شركة أدنوك 

للتوزيع القابضة مصر آر اس سي المحدودة

3111 - احمد على مرسى على  مدير   المقيد برقم قيد    176978   وتم ايداعه بتاريخ    30-11-2021 برقم 

ايداع   57778 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2021  بــ :  - ويباشر المديران وظائفهما لمدة غير محددة .

3112 - محمد دمرداش عز الدين دمرداش  مدير   المقيد برقم قيد    176978   وتم ايداعه بتاريخ    

30-11-2021 برقم ايداع   57778 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2021  بــ :  استقالة

3113 - محمد حنفى عبدا فهيم  مدير   المقيد برقم قيد    176978   وتم ايداعه بتاريخ    30-11-2021 برقم 

ايداع   57778 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2021  بــ :  

3114 - محمد احمد بخيت على بخيت  مدير   المقيد برقم قيد    177135   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-2021 برقم ايداع   58335 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2021  بــ :  
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3115 - احمد هشام احمد الجندى  مدير   المقيد برقم قيد    177135   وتم ايداعه بتاريخ    2021-12-02 

برقم ايداع   58335 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة - 

يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . 

وللمديرين مجتمعين أو منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكاقة اشكالهم والشهر العقاري وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن 

والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات و خطابات الضمان وكافة  صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

وبيع أصول الشركة وممتلكتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 

ولهم الحق في التوقيع علي عقود تأسيس الشركات وتعديلها والتوقيع أمام مصلحة الشهر العقاري والهيئة العامة 

للستثمار والمناطق الحرة ولهم حق فى تعين 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 التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

3116 - عمر عصام الدين محمد محمود الكراشى  مدير   المقيد برقم قيد    177135   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-2021 برقم ايداع   58335 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2021  بــ :  

3117 - احمد محمد مجاهد سالم عيسي  مدير   المقيد برقم قيد    177135   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-2021 برقم ايداع   58335 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2021  بــ :  استقالة

3118 - عز الدين معتز الطحان  مدير   المقيد برقم قيد    177223   وتم ايداعه بتاريخ    05-12-2021 برقم 

ايداع   58623 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2021  بــ :  

3119 - محمد  معتز الطحان  مدير   المقيد برقم قيد    177223   وتم ايداعه بتاريخ    05-12-2021 برقم 

ايداع   58623 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2021  بــ :  

3120 - وائل مامون السيروان  مدير   المقيد برقم قيد    177223   وتم ايداعه بتاريخ    05-12-2021 برقم 

ايداع   58623 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2021  بــ :  

3122 - عبد الرحمن محمد عبد الرحمن صبره سلمه  مدير   المقيد برقم قيد    177223   وتم ايداعه بتاريخ    

05-12-2021 برقم ايداع   58623 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2021  بــ :  - ويباشر المديرون وظائفهم 

لمدة غير محددة . يمثل السيد / اسلم محمد محمد رشاد مدير الشركه والسيد/ عبد الرحمن محمد عبد الرحمن صبره 

مدير الشركه و السيد /عز الدين معتز الطحان مدير الشركه و السيد/  محمد معتز الطحان  مدير الشركة والسيد / 

وائل مامون السيروان مدير الشركه , الشركه في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا مااحتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذيه 

للجمعيه العامه.وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم , وللسيد / اسلم محمد 

محمد رشاد مدير الشركه والسيد/ عبد الرحمن محمد عبد الرحمن صبره مدير الشركه و السيد /عز الدين معتز 

الطحان مدير الشركه حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج 

عن رأس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافه صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع وشراء ورهن اصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات 

والمنقولت  وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها 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 الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

3123 - محمد سعيد رشدى بسيونى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    177227   وتم ايداعه بتاريخ    

05-12-2021 برقم ايداع   58627 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2021  بــ :  
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3124 - رضا محمود على على العسال  مدير   المقيد برقم قيد    177391   وتم ايداعه بتاريخ    

07-12-2021 برقم ايداع   59201 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2021  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمده غير 

محددة - الصلحيات - يمثل المدير / رضا محمود على على العسال  الشركة فى علقته مع الغير وله منفردا فى 

هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أوالقانون أو 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة ,وللمدير منفردا الحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن اغرضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وغلقها  واستصدار  خطابات وشهادات الضمان وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف  والتوقيع  على الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن 

وكل ذلك باسم الشركة ولصاحها  وكذلك له حق  التوقيع  على عقود  الشراء  والبيع  والرهن لصول الشركة 

وممتلكاته العقارية والراضى و السيارات والمنقولت وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجروهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

3125 - كرم محمود على على  مدير   المقيد برقم قيد    177391   وتم ايداعه بتاريخ    07-12-2021 برقم 

ايداع   59201 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2021  بــ :  استقالة

3126 - محمد ماهر عبدالحكيم جادا  مدير   المقيد برقم قيد    177510   وتم ايداعه بتاريخ    2021-12-08 

برقم ايداع   59698 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2021  بــ :  - ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة . يمثل 

المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع الدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما 

أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  وللمدير منفردا الحق في التعامل 

باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وله حق التوقيع علي عقود القتراض والرهن 

والتوقيع على عقود البيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها . وله الحق 

فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها وله حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.

3127 - عصام ديهوم عقاب محمد  مدير   المقيد برقم قيد    177510   وتم ايداعه بتاريخ    2021-12-08 

برقم ايداع   59698 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2021  بــ :  استقالة

3128 - حازم حسن عبدالحميد عبدا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    177544   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-2021 برقم ايداع   59754 تم التأشير فى تاريخ 09-12-2021  بــ :  

3129 - جمال يونس احمد عبدالرحيم  مدير   المقيد برقم قيد    177555   وتم ايداعه بتاريخ    2021-12-09 

برقم ايداع   59765 تم التأشير فى تاريخ 09-12-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة - 

يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها 

فيما عدا ما احتفظ به صراحة  عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذيه للجمعية العامة - وله حق التعامل باسم 

الشركة وضمن اغرضها امام جميع الجهات الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم 

وكذلك التعامل مع جميع البنوك المصارف من سحب وايداع والتوقيع علي  الشيكات وفتح وغلق الحسابات 

واصدار  شهادات و خطابات الضمان وحق الفراج عن راس المال وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف 

وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافه السندات الذنية والتجارية وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر
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3130 - بيار مخايل خليفه  مدير   المقيد برقم قيد    177555   وتم ايداعه بتاريخ    09-12-2021 برقم ايداع   

59765 تم التأشير فى تاريخ 09-12-2021  بــ :  خروج من الشركة

3131 - روجيه سامى سعد  مدير   المقيد برقم قيد    177555   وتم ايداعه بتاريخ    09-12-2021 برقم 

ايداع   59765 تم التأشير فى تاريخ 09-12-2021  بــ :  خروج من الشركة

3132 - احمد محمد حسنين هيكل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25619   وتم ايداعه بتاريخ    

08-07-2007 برقم ايداع   13288 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2021  بــ :  ممثل عن شركة طاقه عربية

3133 - تامر عبدالحميد ابوبكر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25619   وتم ايداعه بتاريخ    

08-07-2007 برقم ايداع   13288 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2021  بــ :  ممثل عن شركة طاقه عربية

3134 - باكينام محمد الهامى كفافى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25619   وتم ايداعه بتاريخ    

08-07-2007 برقم ايداع   13288 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2021  بــ :  ممثل عن شركة طاقه عربية

3135 - خالد عبد الحميد على ابو بكر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25619   وتم ايداعه بتاريخ    

08-07-2007 برقم ايداع   13288 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2021  بــ :  ممثلعن طاقة عربية ش.م.م - 

تجديد مدة مجلس ادارة الشركة لمدة ثلثة سنوات وعلى ان يكون تشكيل مجلس الدارة كما هو - وعلى ان يتم 

البقاء على كافة صلحيات مجلس الدارة واعضاءه وصلحيات التوقيع عن الشركة بالسجل التجارى كما هى 

دون اية تغير .

3136 - محمد احمد حسن نافع  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    25619   وتم ايداعه بتاريخ    2007-07-08 

برقم ايداع   13288 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2021  بــ :  ممثلعن شركة طاقه عربية

3137 - احمد صابر محمد رضوان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    177769   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2021 برقم ايداع   60369 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2021  بــ :  

3138 - محمد على سيد درويش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    177769   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2021 برقم ايداع   60369 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2021  بــ :  استقاله

3139 - سلوى ناصر سيف النصر محمود  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    177769   

وتم ايداعه بتاريخ    14-12-2021 برقم ايداع   60369 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2021  بــ :  تبقى 

سلطات التوقيع المذكورة سابقا بالسجل التجارى للشركة كما هى بدون تعديل

3140 - هاله احمد راتب محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    177769   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2021 برقم ايداع   60369 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2021  بــ :  

3141 - احمد سامى مامون طه  مدير   المقيد برقم قيد    177847   وتم ايداعه بتاريخ    14-12-2021 برقم 

ايداع   60667 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2021  بــ :  استقالة

3142 - محمد صلح الدين على نور الدين حجاج  مدير   المقيد برقم قيد    177847   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2021 برقم ايداع   60667 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2021  بــ :  

3143 - نهى صلح عطيه طلبه حبيش  مدير   المقيد برقم قيد    177847   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2021 برقم ايداع   60667 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2021  بــ :  
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3144 - شربل كامل العنيسي  مدير   المقيد برقم قيد    177901   وتم ايداعه بتاريخ    15-12-2021 برقم 

ايداع   60901 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2021  بــ :  ويباشر المديرين وظائفهم لمده غير محدده - يمثل 

المديرين الشركة في علقتها مع الغير ولهما 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 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 وإيداع وفتح وغلق 

حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات 

الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغرضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركه بالنقد أو بالجل وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر

3145 - مصطفى كمال عبد العزيز الديب  مدير   المقيد برقم قيد    177901   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-2021 برقم ايداع   60901 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2021  بــ :  

3146 - عمر وليد انسي  مدير   المقيد برقم قيد    178083   وتم ايداعه بتاريخ    16-12-2021 برقم ايداع   

LR2496977 61505 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2021  بــ :  تعديل رقم الجواز

3147 - عمر محمد المعتز بال على على سيد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    178083   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-2021 برقم ايداع   61505 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2021  بــ :  ممثل عن شركة نيم تكنولوجيز 

هولدينج ليميتد NYM  TECHNOLOGIES HOLDING LIMITED - ويباشر المديران وظائفهما لمدة 

غير محددة. يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهما في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة. ويكون 

للسيد / عمر وليد أنسي مدير الشركة منفردا أو مجتمعا مع المدير الخر) السادة شركة / نيم تكنولوجيز هولدينج 

ليميتد NYM TECHNOLOGIES HOLDING LIMITED ويمثلها الستاذ / عمر محمد المعتز بال  )  

الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وتمثيل الشركة امام القضاء وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات 

واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت 

وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 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 التوقيع على عقود تأسيس 

NYM TECHNOLOGIES الشركات. ويكون لمدير الشركة ) السادة شركة / نيم تكنولوجيز هولدينج ليميتد

HOLDING LIMITED ويمثلها الستاذ / عمر محمد المعتز بال  ) منفردة الحق في التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وتمثيل الشركة امام القضاء وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق 

الحسابات والفراج عن راس المال والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات و خطابات الضمان وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها ولها الحق في قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع تسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولها حق 

التوقيع على عقود تأسيس الشركات شرط أن ل تتجاوز قيمة أي من هذه التعاملت مبلغ وقدره ثلثمائة الف جنيه 

مصري . وله ايضا الحقل في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم في  بشرط ال 

تتجاوز قيمة  أي من هذه التعاملت  مبلغ مائة وعشرون ألف جنيه مصري . ولهم حق توكيل او تفويض الغير في 

كل او بعض مما ذكر

3148 - مجد محمد علي قنواتي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    170637   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-16 

برقم ايداع   37297 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2021  بــ :  
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3149 - منار حمدى عبد الحفيظ  مدير فرع   المقيد برقم قيد    178180   وتم ايداعه بتاريخ    2021-12-20 

برقم ايداع   61920 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2021  بــ :  

3150 - احمد عبد الرحمن سيد عبدالرحمن الخطيب  مدير   المقيد برقم قيد    178180   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2021 برقم ايداع   61920 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى 

علقتها مع الغير ولهم فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وللسيد/ احمد عبدالرحمن سيد عبدالرحمن الخطيب 

الحق فى التعامل منفردا بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وحق الفراج عن رأس المال وحق القتراض من البنوك والرهن 

وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع منفردا على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك بأسم 

الشركة ولصالحها وله الحق منفردا فى قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشاركات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله الحق 

منفردا  فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف من السحب واليداع وفتح وغلق الحسابات وكافة صور التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وله الحق منفردا فى توكيل و تفويض الغير فى كل او بعض 

ما ذكر - وللسيدة/ منار حمدى عبدالحفيظ كريم والسيد/ شريف هشام عبدالرحمن الخطيب لهم الحق مجتمعين فى 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من السحب واليداع وفتح الحسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والتوقيع على الشيكات .

3151 - سعدية عبداللطيف السيد خضر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    178200   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2021 برقم ايداع   61940 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2021  بــ :  

3152 - عبد العظيم فكري فتوح زايد  مدير   المقيد برقم قيد    178249   وتم ايداعه بتاريخ    2021-12-21 

برقم ايداع   62149 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2021  بــ :  ويباشر المديران وظائفهما لمدد غير محدده - 

ويكون للمديران مجتمعان او منفردان كافة السلطات المقرره لدارة الشركه والتعامل باسمها وذلك فيما عدا ما 

احتفظ به لمؤسس الشركه فى هذا النظام او قانون الشركات او لئحته التنفيذيه ويمثل المديران الشركه امام القضاء 

والغير ويكون المديران مسئولن عن ادارتها امام مؤسسها وللمديران مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم  

الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب ةايداع وفتح وغلق الحسابات والفراج 

عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار خطابات الضمان وبيع اصول الشركه 

وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما حق قبض 

ودفع المالبغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتدخل بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما 

ذكر

3153 - فتوح  فكري  فتوح  زايد  مدير   المقيد برقم قيد    178249   وتم ايداعه بتاريخ    2021-12-21 

برقم ايداع   62149 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2021  بــ :  

3154 - بيشوى يحيى سلطان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    178266   وتم ايداعه بتاريخ    2021-12-21 

برقم ايداع   62246 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2021  بــ :  للفرعين

3155 - مصطفي محمد عبدالمنعم احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    178821   وتم ايداعه بتاريخ    

02-01-2022 برقم ايداع   64321 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2022  بــ :  مديرا للقروع

3156 - وائل وليد ابراهيم سلم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    179147   وتم ايداعه بتاريخ    2022-01-05 

برقم ايداع   927 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2022  بــ :  

3157 - محمود حمدي عوض جاد الكريم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    179147   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-2022 برقم ايداع   927 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2022  بــ :  
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3158 - محمد عبدالمعبود محمد راضى  مدير   المقيد برقم قيد    179174   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-2022 برقم ايداع   1033 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2022  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها 

مع الغير وله منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة  والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة  

عقد الشركة  او القانون اولئحته التنفيذيه  للجمعيه العامه وللمدير منفردا الحق في التعامل باسم الشركة ولصالحها 

امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع و فتح وغلق حسابات والقتراض والرهن والتوقيع علي 

الشيكات واستصدارشهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت وكل ذالك باسم الشركة ولصالحها وله الحق في الشراء وتعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل  وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية  وابرام كافة العقود  والمشاراطات  والصفقات  التي تتعلق بمعاملت  الشركة بالنقد  او بالجل وله 

منفردا حق  البيع أو التنازل او اليجار للنفس أو للغير لصول وممتلكات الشركه من اراضي ومايقام عليها من 

مباني وعقارات ومباني ووحدات سكنية او تجارية او ادراية او سيارات للنفس او للغير وذلك باسم ولصالح 

الشركة وحق توكيل وتفويض الغير في كل او بعض ما سبق , وحق فتح الحسابات البنكية والسحب واليداع 

واجراء التحويلت البنكية ) محلية او دولية ( واصدار الشيكات ودفع المقدمات للغير لصالح الشركه , وحق  

توكيل وتفويض الغير في كل او بعض ما سبق ,وله حق توكيل الغير في كل او بعض ماذكر وكل ذالك باسم 

الشركة  ولصالحها

3159 - فاطمه يوسف حسن إسماعيل  مدير   المقيد برقم قيد    179263   وتم ايداعه بتاريخ    2022-01-09 

برقم ايداع   1307 تم التأشير فى تاريخ 09-01-2022  بــ :  استقالة

3160 - طلعت إسماعيل عبدالغنى محمد عبدا  مدير   المقيد برقم قيد    179263   وتم ايداعه بتاريخ    

09-01-2022 برقم ايداع   1307 تم التأشير فى تاريخ 09-01-2022  بــ :  ويباشر المدير او المديرون 

وظائفهم مدة غير محددة - يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات 

لدارة الشركة  والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة  عقد الشركة  او القانون اولئحته التنفيذيه  للجمعيه 

العامه وللمديرمنفردا الحق في التعامل باسم الشركة ولصالحها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وايداع و فتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف  والتوقيع علي الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذالك باسم الشركة ولصالحها  وله الحق في 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذالك باسم الشركة ولصالحها  وله حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق التوقيع علي عقود تأسيس الشركات وكل ذالك 

باسم الشركة ولصالحها حق  البيع أو التنازل او اليجار للنفس أو للغير لصول وممتلكات الشركه من اراضي 

ومايقام عليها من مباني وعقارات ومباني ووحدات سكنية او تجارية او ادراية او سيارات للنفس او للغير وذلك 

باسم ولصالح الشركة, وحق فتح الحسابات البنكية والسحب واليداع واجراء التحويلت البنكية ) محلية او دولية ( 

واصدار الشيكات ودفع المقدمات للغير لصالح الشركه ولهم حق توكيل اوتفويض الغير في كل او بعض ماذكر 

وكل ذالك باسم الشركة ولصالحها
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3161 - ايناس فرج الدالى محمد فرج الدالى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    179296   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-01-2022 برقم ايداع   1496 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2022  بــ :  - يملك حق التوقيع 

على معاملت الشركة و تعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت و التعهدات من مجلس الدارة و 

للمجلس الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين و ان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او 

مجتمعين .  و لرئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب منفردين او مجتمعين حق التوقيع والسحب والفراج عن 

راس مال الشركة المودع بالبنك  و لهما الحق فى التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و المحافظات و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك 

التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب وايداع و التوقيع على الشيكات و فتح الحسابات و اصدار 

الخطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة و ضمن 

لاغراضها و كذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع و لهما الحق فى تعيين و عذل مستخدمي ووكلء 

الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و لهما حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات 

الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و مشارطاتها و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و 

لهما حق توكيل و تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

3162 - السيد  احمد محمد عبد الرحيم  مدير   المقيد برقم قيد    179403   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-2022 برقم ايداع   1803 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2022  بــ :  

3163 - نادر  فتحى حسن احمد  مدير   المقيد برقم قيد    179403   وتم ايداعه بتاريخ    11-01-2022 برقم 

ايداع   1803 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2022  بــ :  و يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة- يمثل 

المديران الشركة فى علقتها مع الغير ولهما مجتمعان فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها 

فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة . ولهما مجتمعان حق 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم. وكذلك حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور 

التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك  الحق في التوقيع علي عقود الشراء 

والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة 

ولصالحها وكذلك الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.

3164 - اشرف زكى محمد مخلوف  مدير   المقيد برقم قيد    179403   وتم ايداعه بتاريخ    2022-01-11 

برقم ايداع   1803 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2022  بــ :  استقالة

3165 - اسامه زكى محمد مخلوف  مدير   المقيد برقم قيد    179403   وتم ايداعه بتاريخ    2022-01-11 

برقم ايداع   1803 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2022  بــ :  استقالة

3166 - ايه محمد هاشم عبدالودود رصاص  مدير   المقيد برقم قيد    179406   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-2022 برقم ايداع   1806 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2022  بــ :  استقالة

Page 1398 of 1644 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

3167 - ريم يحيى محمد السعيد العجمى  مدير   المقيد برقم قيد    179406   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-2022 برقم ايداع   1806 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2022  بــ :  و يباشر المدير وظائفة لمدة غير 

محددة - يمثل المدير الشركة في علقته مع الغير و له منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و 

التعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - و للسيدة / 

ريم يحيي محمد السعيد العجمي منفردا الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع 

جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح و غلق حسابات و الفراج عن راس المال والقتراض و 

الرهن و التوقيع علي الشيكات و استصدار شهادات و خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف و بيع اصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات و المنقولت و كل ذلك باسم الشركة 

وضمن اغراضها و لها الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم وكل ذلك 

باسم الشركة و لصالحها لها حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنيه و 

التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و لها حق 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

3168 - امنيه محمد صالح إبراهيم صالح  مدير   المقيد برقم قيد    179426   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-2022 برقم ايداع   1826 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2022  بــ :  و يباشر المدير وظائفه لمدة غير 

محددة - يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير ولها في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة  والتعامل 

باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة  عقد الشركة  او القانون اولئحته التنفيذيه  للجمعيه العامه وللمدير الحق في 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع و فتح وغلق حسابات 

وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف  والتوقيع علي الشيكات وحق الفراج عن راس مال الشركة 

المودع بالبنك  وحق استصدار خطابات  الضمان  وحق التوقيع علي عقود القتراض والرهن  وكل ذالك باسم 

الشركة ولصالحها وكذالك لها حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي  والسيارات والعقارات ولها الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وكل ذالك باسم الشركة ولصالحها  ولها حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل  حق  البيع أو التنازل او اليجار للنفس أو للغير لصول وممتلكات الشركه من اراضي ومايقام عليها من 

مباني وعقارات ومباني ووحدات سكنية او تجارية او ادراية او سيارات للنفس او للغير وذلك باسم ولصالح 

الشركة وحق توكيل وتفويض الغير في كل او بعض ما سبق , وحق فتح الحسابات البنكية والسحب واليداع 

واجراء التحويلت البنكية ) محلية او دولية ( واصدار الشيكات ودفع المقدمات للغير لصالح الشركه ولها و حق 

توكيل اوتفويض الغير في كل او بعض ماذكر

3169 - خالد عبدالسلم صادق محمود  مدير   المقيد برقم قيد    179426   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-2022 برقم ايداع   1826 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2022  بــ :  استقالة

3170 - محمود سيد عبد الجليل فرج ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    179426   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-2022 برقم ايداع   1826 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2022  بــ :  استقالة
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3171 - خالد عبدالسلم صادق محمود  مدير   المقيد برقم قيد    179426   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-2022 برقم ايداع   1826 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم  مجتمعين او منفردين  في هذا الصدد اوسع السلطات 

لدارة الشركة  والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة  عقد الشركة  او القانون اولئحته التنفيذيه  للجمعيه 

العامه وللمديرين مجتمعين او امنفردين الحق في التعامل باسم الشركة ولصالحها امام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع و فتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل 

مع جميع البنوك   والمصارف  والتوقيع علي الشيكات وحق والقتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة  

ولصالحها وكذالك لهما الحق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي  والسيارات والمنقولت وكل ذالك باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق في و تعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذالك 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 التوقيع علي عقود تاسيس الشركات وكل ذالك باسم الشركة ولصالحها  

ولهم حق التوقيع علي عقود التعديل امام الشهر العقاري  وبعد موافقه الجمعيه الغير عادية وذالك باسم الشركة 

ولصالحها و والتعامل مع ماموريات الشهر العقاري وتوكيل الغير في البيع للنفس والغير. ولهم حق توكيل 

اوتفويض الغير في كل او بعض ماذكر وكل ذالك باسم الشركة ولصالحها

3172 - امنيه محمد صالح إبراهيم صالح  مدير   المقيد برقم قيد    179426   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-2022 برقم ايداع   1826 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2022  بــ :  

3173 - محمود سيد عبد الجليل فرج ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    179426   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-2022 برقم ايداع   1826 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2022  بــ :  

3174 - شريف حمدي عبدالمنعم مطاوع  مدير فرع   المقيد برقم قيد    179432   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-2022 برقم ايداع   1868 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2022  بــ :  بدل من طارق عوض عبدا 

ابراهيم عبدا

3175 - احمد عاصم عبدا خليل ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    179433   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-2022 برقم ايداع   1869 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2022  بــ :  بدل من امال محمود احمد 

المنشاوي

3176 - احمد محمد ابو هاشم محمد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    179450   وتم ايداعه بتاريخ    

12-01-2022 برقم ايداع   2080 تم التأشير فى تاريخ 12-01-2022  بــ :  استقالة

3177 - خالد احمد مصطفى ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    179450   وتم ايداعه بتاريخ    2022-01-12 

برقم ايداع   2080 تم التأشير فى تاريخ 12-01-2022  بــ :  يمثل المدير منفردا 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 لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمدير  منفردا حق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض 

والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك بأسم الشركة 

وضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وإبرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير 

فى كل او بعض ما ذكر.

3178 - وليد عبدالسلم رمضان عبدالسلم  مدير ادارى   المقيد برقم قيد    179587   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2022 برقم ايداع   2427 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2022  بــ :  
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3179 - امنيه السيد احمد ابو سماحه  مدير   المقيد برقم قيد    179587   وتم ايداعه بتاريخ    2022-01-13 

برقم ايداع   2427 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2022  بــ :  استقالة

3180 - عمرو حسن على برهامى عمار  مدير   المقيد برقم قيد    179587   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2022 برقم ايداع   2427 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة.يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات 

لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية 

العامة . وللمدير السيد / عمرو حسن على برهامي عمار 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 الشركه 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 الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما 

ذكر. وللمديرين السيد/ بركات فوزى السعيد العزيزى والسيد / شرف راشد على أبو الفتوح فطيره و السيد / وليد 

عبدالسلم رمضان عبدالسلم فقط الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وجهاز مدينة القاهرة الجديدة وجهاز مدينة الرحاب 

والتراخيص الخاصه بالمكان ورخصه التشغيل . وكذلك لهم حق ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر . وكذلك لهم 

الحق في التعامل مع وزارة الثقافة قطاع شئون النتاج الثقافي الدارة العامة للتراخيص الفنية مكتب حماية حق 

المؤلف مجتمعين أو منفردين .

3181 - بركات فوزى السعيد العزيزى  مدير ادارى   المقيد برقم قيد    179587   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2022 برقم ايداع   2427 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2022  بــ :  

3182 - شرف  راشد  على  أبو الفتوح  فطيره  مدير ادارى   المقيد برقم قيد    179587   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2022 برقم ايداع   2427 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2022  بــ :  

3183 - اسراء جمال غريب متولي السقا  مدير   المقيد برقم قيد    179741   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2022 برقم ايداع   2951 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2022  بــ :  تعيين الستاذة / أسراء جمال 

غريب متولي السقا مسئولة عن الستيراد بالشركة - للستاذة / أسراء جمال غريب متولي السقا الحق في التعامل 

مع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وادارة المتعاملين مع الجمارك ولها الحق في تسليم واستلم 

كافة المستندات مع الحتفاظ بالختصاصات السابقة كما هي

3184 - حسام سعد احمد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    179797   وتم ايداعه بتاريخ    17-01-2022 برقم 

ايداع   3007 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2022  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة

3185 - عبدالرحمن سعد احمد محمد السيد  مدير   المقيد برقم قيد    179797   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2022 برقم ايداع   3007 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2022  بــ :  استقالة
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3186 - محمد محمد سعيد محمد العادلى  مدير   المقيد برقم قيد    179802   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2022 برقم ايداع   3082 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2022  بــ :  - يمثل المديرون الشركه في 

علقتها مع الغير ولهم منفردين مجتمعين في هذا الصدد او سع السلطات لداره الشركه والتعامل بأسمها فيما عدا ما 

احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه . وللسيد / هشام صبحي سيد خضر 

وللسيد محمد محمد سعيد محمد العادلي منفردين | و مجتمعين الحق في التعامل بأسم الشركه وضمن اغراضها امام 

جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذل لك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات واست صدار خطابات وشهادات 

الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفر اج عن رأس المال كل ذلك بأسم الشركه ومن 

اغراضها ولهم الحق في تعين وعزل مستخ دمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع 

المبالغ, ولهم الح ق في اداره فرع الشركه في دوله المارات العربيه المتحده وبما في ذلك التعامل مع ج ميع 

البنوك والمصارف في دوله المارات العربيه المتحده من سحب او ايداع وفتح ح سابات وكافه صور التعامل مع 

البنوك والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الفرع ولصالحه ولهم حق توكيل او تفويض 

الغير في كل او بعض ما ذكر وللسيد / هشام صبحي سيد خضر منفردا في التوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السند 

ات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامل ت الشركه بالنقد أو بالجل 

وله الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي 

والسيارات والمنقولت باسم ال شركه ولصالحها, وله الحق في التعامل باسم الشركه في الشتراك مع افراد او 

شركات اخرى في التوقيع على عقود التأسيس الشركات بدوله المارات العربيه المتحده ( ابوظ بي ) وله الحق في 

اداره تلك الشركات منفردا او مع آخرين الموافقة على ومع البقاء على الصلحيات السابقة لمدراء الشركه فقد 

منحت الجمعية العموميه غير العاديه للدكتور مهندس / هشام صبحي سيد خضر ويحمل رقم قومي 

26106262100911 وجوا ز سفر رقم A4743947 بصفته مدير الشركه الصلحيات التاليه : المدير المسؤل 

دكتور مهندس هشام صبحي سيد خضر  -1 المعاملت: تمثيل الشركة أمام كافة الجهات داخل جمهوريه مصر 

العربية دوله المارات العربية المتحدة )الحكومية والشبه حكوميه والشركات والمؤسسات والفراد ..... الخ( , وله 

الحق في التوقيع والتعامل مع وزارة القتصاد وهيئة أبوظبي للتوزيع وشركات ومؤسسات التصالت وهيئة 

الصحة وشركات التأمين والبريد وبصفة عامة له الحق في التوقيع على كافة الوراق والمستندات بجميع أنواعها 

وكذا التوقيع على معاملت وزارة الموارد البشرية والتوطين ومعاملت الهيئة التحاد للهوية والجنسية والجمارك 

وأمن المنافذ ودائرة البلديات والنقل ودائرة التنمية القتصادية والهيئة التحادية للضرائب وشركات تأجير وادارة 

العقارات, وخدمات الغاز. 2 . البنوك فتح الحسابات وإغلقها لدى البنوك والسحب منها أو اليداع فيها.  3 . إبرام 

العقود : التوقيع على عقود التأسيس والتخارج وعقود وكيل الخدمات بكافة أنواعها, وإنهاء كافة الجراءات 

المتعلقة بفسخ العقود, وله الحق في التوقيع على عقود اليجار المتعلقة بالرخصة واغلقها, وعقود الصلح والتسوية 

والتنازل عن الحقوق وإنهاء كافة الجراءات المتعلقة بذلك لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية المختصة كما له 

الحق في بيع كافة المواد وا لمستلزمات والغراض التي تحتاجها الرخصة المذكورة أعله والتوقيع عل ى العقود 

الخاصة بها وله الحق في التوقيع واعتماد شهادات الخبره . وله ال حق في انهاء والمضاء على كافه الجراءات 

المتعلقه بغلق فرع الشركه با المارات العربيه المتحده . 4- البيع أو التنازل : إلغاء الرخصة المهنية و له الحق في 

التوقيع على كافة أنواع العقود سالفة الذكر وغيرها . 5- استلم المبالغ : استلم كافة المستحقات والمبالغ للرخصة 

المذكورة أعله سواء نقدا أو بشيكات والتوقيع على ايصالت الستلم وصرف الشيكات من البنوك المسحوب 

عليها واستلم المانات والضمانات والكفالت وصرفها . 6. مراجعة المحاكم كما يحق له اتخاذ كافة الجراءات 

القانونية بالجمالي من بدايتها وحتى نهايتها وفتح البلغات والحضور بشخصه أو من ينوب عنه أمام المحاكم 

بمختلف أنواعها ودرجاتها والتوقيع على عقود ومذكرات الصلح والقرارات والمخالصات والبراء والسقاط 

والتسوية والنكار والتصفيه والتحكيم وقبول اليمين أو توجيهها أو ردها, أو الطعن فيها أو رفع الحجز وتعيين 

الخبراء والمحكمين والمصفيين والموظفين وعزلهم وإبرام كافة التصرفات القضائية والقانونية, كما له حق تفويض 

المحامين أو الغير كليا أو جزئيا  فيما يخص تلك الصلحيات, وبالجمالى له الحق بالتصرف الكامل فيما يراه 

مناسبا  ويخدم مصلحة الشركة.
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3187 - احمد محمد عبد المنعم مكى  مدير   المقيد برقم قيد    141581   وتم ايداعه بتاريخ    2019-10-28 

برقم ايداع   45371 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2022  بــ :  تعديل صلحيات الدارة والتوقيع لتصبح : يمثل 

المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وللمدير منفردا الحق في 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع  وفتح وغلق 

الحسابات والفراج عن راس المال وحق التوقيع على عقود القتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار 

شهادات وخطابات الضمان بيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 

وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وله حق ابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل والتوقيع على عقود التاسيس والتوقيع امام 

السجل التجارى وإصدار السجلت التجارية والتعامل مع كافة الجهات والهيئات داخل وخارج البلد وله الحق في 

التوقيع على عقود التاسيس وشراء الشركات داخل المملكة العربية السعودية باسم الشركة ولصالحها او التداخل 

وشراء حصص بشركات أخرى وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر

3188 - محمد انور احمد محمود حجاب  مدير   المقيد برقم قيد    179865   وتم ايداعه بتاريخ    

18-01-2022 برقم ايداع   3299 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2022  بــ :  يباشر المديران وظائفهما لمدة 

غير محددة - تعديل صلحيات مديرى الشركة على النحو التالى : يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير على 

النحو التالى : أول  : للمديران مجتمعين او منفردين الحق في إدارة الشركة وتمثيلها والتعامل بإسمها أمام جميع 

الجهات الحكومية والرسمية والوزارات وجميع الجهزة التنفيذية التابعة للدولة والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص والهيئة العامه للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة السجل التجاري 

ومصلحة الشهر العقاري ومصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك والهيئة العامه للتنمية الصناعية ووزارة 

المجتمعات العمرانية ووزارة التصالت وتكنولوجيا المعلومات ووزارة النقل والغرف التجارية والشركات 

وشركات قطاع العمال العام  وإبرام وتوقيع جميع العقود الصادرة بإسم ولصالح الشركة والتي تتعلق بنشاط 

الشركة وتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها والتوقيع أمام كافة الجهات التي تتعلق بترخيص أنشطة الشركة 

وتسجيل السماء والعلمات التجارية أمام الشهر العقاري والتوقيع على عقود تأسيس الشركات وعقود التعديل 

والندماج والتقسيم وتغيير الشكل القانوني والتوقيع على كافة العقود أمام مصلحة السجل التجاري والشهر العقاري 

والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهات الحكومية والحق في رفع ومباشرة جميع القضايا التي ترفع 

من الشركة أو عليها والحضور أمام جميع المحاكم وفي التصالح والتنازل والتخالص والبراء والقرار والنكار 

أمام المحاكم وهيئات التحكيم والنيابات ورد القضاه وأعضاء النيابة العامة والمحكمين والخبراء ومباشرة جميع 

أنواع إجراءات التقاضي وله حق تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر - للستاذ / محمد انور احمد 

محمود حجاب – منفردا -  تمثيل الشركة والتوقيع علي فتح الملف التاميني للشركة والتوقيع امام التامينات 

الجتماعية  ومكتب العمل وله حق تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر وله منفردا  صلحية  فتح 

الحسابات البنكية وخطابات الضمان واليداع من البنوك والمصارف والعتمادات المستندية وربط وفك الودائع 

والشهادات البنكية من كافة البنوك والمصارف وطلب واستلم دفاتر الشيكات من البنوك وكشوف الحساب والتوقيع 

علي الشهادات البنكية الخاصة بزيادة راس المال والفراج عنها والتوقيع على الشيكات والسحب من كافة البنوك 

والمصارف والتوقيع على عقود القرض والرهن والتوقيع على عقود بيع السيارات والتوقيع أمام مكاتب المرور 

والتوقيع على عقود التأجير التمويلي والتأجير التشغيلي والتمويل العقاري

3189 - محمود انور احمد محمود حجاب  مدير   المقيد برقم قيد    179865   وتم ايداعه بتاريخ    

18-01-2022 برقم ايداع   3299 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2022  بــ :  

3190 - محمد مجدى محمد التهامى منصور  مدير   المقيد برقم قيد    179865   وتم ايداعه بتاريخ    

18-01-2022 برقم ايداع   3299 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2022  بــ :  استقالة
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3191 - محمد ماهر عبد الملك بكري شمسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    363563   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-10-2004 برقم ايداع   18082 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2022  بــ :  

3192 - محمد ياسر عبد الملك بكرى شمسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    363563   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-10-2004 برقم ايداع   18082 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2022  بــ :  

3193 - ايهاب نبيل صالح مصطفى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    363563   وتم ايداعه بتاريخ    

Oasis 13-10-2004 برقم ايداع   18082 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2022  بــ :  ممثل عن شركة

Egyptian Cotton limited co. حلول الستاذ/ ايهاب نبيل صالح مصطفى, رئيس مجلس الدارة الحالي 

محل الستاذ/ محمد ياسر عبد الملك بكرى شمسى, رئيس مجلس الدارة السابق في كافة الختصاصات 

والصلحيات القانونية والمالية السابقة والممنوحة والمذكورة  لرئيس المجلس السابق, والمؤشر بها بالسجل 

التجارى سابقا.

3194 - عمار عبدالملك بكرى شمسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    363563   وتم ايداعه بتاريخ    

13-10-2004 برقم ايداع   18082 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2022  بــ :  

3195 - محمد على شوقى صبيح

 دقينش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    363563   وتم ايداعه بتاريخ    13-10-2004 برقم ايداع   

Oasis Egyptian Cotton limited 18082 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2022  بــ :  ممثل عن شركة

.co

3196 - وائل عادل فوزى يـوسـف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    363563   وتم ايداعه بتاريخ    

Oasis  13-10-2004 برقم ايداع   18082 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2022  بــ :  ممثلعن شركة

Egyptian Cotton Limited Co

3197 - ايهاب نبيل صالح مصطفى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    363563   وتم ايداعه بتاريخ    

قبول الستقالة المقدمة من  13-10-2004 برقم ايداع   18082 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2022  بــ :  -

الغاء كافة التوقيعات والختصاصات المالية  السيد / عصام حافظ ابراهيم مدير عام الشركة عن منصبه   -

تعيين السيد / على حسين احمد ابراهيم المدير  الممنوحة له بصفته مدير عام الشركة بالسجل التجارى للشركة   -

حلول السيد / على  التجارى بالشركة كقائم بأعمال المدير العام للشركة مؤقتا لحين تعيين مدير عام جديد   -

حسين احمد ابراهيم المدير التجارى بالشركة محل السيد / عصام حافظ ابراهيم مدير عام الشركة المستقيل فى كافة 

الصلحيات والختصاصات المالية المذكورة بالسجل التجارى للشركة

3198 - ديمه باسم خليل ابو غزاله  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    363563   وتم ايداعه بتاريخ    

Oasis  13-10-2004 برقم ايداع   18082 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2022  بــ :  ممثلعن شركة

Egyptian Cotton Limited Co

3199 - كريم احمد مصطفى احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    179960   وتم ايداعه بتاريخ    

19-01-2022 برقم ايداع   3601 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2022  بــ :  

3200 - وليد فريد عطيه عبد العظيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    174265   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2021 برقم ايداع   49065 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2022  بــ :  

Page 1404 of 1644 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

3201 - محمد ابراهيم محمد رمضان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    174265   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2021 برقم ايداع   49065 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية للشركين المتضامنين أمام القطاع الخاص للشريك محمد ابراهيم محمد رمضان فقط وحق الدارة 

والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك على محمد محمد محمد 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 و لصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها 

وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود و 

المشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او 

بعض ما ذكر فيما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحتة التنفيذية .

3202 - اسلم محمد احمد على السيد غنيم  مدير   المقيد برقم قيد    180071   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2022 برقم ايداع   4091 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2022  بــ :  

3203 - ساره محمد السيد محمد حسين  مدير   المقيد برقم قيد    180071   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2022 برقم ايداع   4091 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2022  بــ :  

3204 - محمد سامى محمد محمد سويلم  مدير   المقيد برقم قيد    180071   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2022 برقم ايداع   4091 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2022  بــ :  ويباشر المديرين وظائفهم لمدة 

غير محددة - يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات 

لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية 

العامة - وللمدير/اسلم محمد احمد علي السيد غنيم وللمدير/ محمد سامي محمد محمد سويلم 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 وايداع وفتح وغلق 

حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات 

الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع  اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن  اغراضها لهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر. للمدير /سارة محمد السيد محمد حسين حق الدارة الفنية عن 

الشئون الصيدلنية وما يخص نشاط الدوية فقط

3205 - مصطفى السيد ابراهيم النجار  مدير   المقيد برقم قيد    180071   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2022 برقم ايداع   4091 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2022  بــ :  استقالة

3206 - عبد الرحمن حمادة محمود سعد  مدير   المقيد برقم قيد    180221   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2022 برقم ايداع   4554 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2022  بــ :  

3207 - محمد يس احمد النجار  مدير   المقيد برقم قيد    180221   وتم ايداعه بتاريخ    24-01-2022 برقم 

ايداع   4554 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2022  بــ :  استقالة
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3208 - حسن سيد محمد سيد  مدير   المقيد برقم قيد    180221   وتم ايداعه بتاريخ    24-01-2022 برقم 

ايداع   4554 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة . يمثل 

المديران الشركة في علقتها مع الغير ولـهما مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . 

وللمديران مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية  والقطاع العام وقطاع العمال  والقطاع الخاص  بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح الحسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على 

الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها  وكذلك لهما حق 

التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت 

ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية  وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق معاملت الشركة بالنقد او بالجل و لهما حق توكيل  او تفويض الغير 

فى كل او بعض ما ذكر.

3209 - علء الدين محمود عزت عبدالحميد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    180314   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-2022 برقم ايداع   4814 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2022  بــ :  

3210 - نورهان ياسر محمد جعفر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    180320   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-2022 برقم ايداع   4820 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2022  بــ :  

3211 - فاسيلى  غوريا تشيف   VASILII GORIACHEV  مدير   المقيد برقم قيد    180670   وتم 

ايداعه بتاريخ    02-02-2022 برقم ايداع   6216 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2022  بــ :  فرع -بدل من 

السيد / SIVOV EVGENY  المدير السابق للشركة, وللمدير المخول بتمثيل الفرع, بما في ذلك, على سبيل 

المثال ل الحصر, ما يلي:  أ.تمثيل الفرع أمام جميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية - ب- تلقي الخطارات؛ 

تمثيل الفرع أمام جميع مؤسسات الدولة ووكالتها, وكذلك في جميع المحاكم أو لجان التحكيم أو الهيئات القضائية 

مع جميع الحقوق المنصوص عليها في القانون المصري؛ الشروع أو الدفاع أو الرد أو العتراض نيابة عن 

الشركة في أي مطالبات أو دعاوى, بما في ذلك إجراءات التحكيم؛ التفاوض وإبرام التفاقيات الودية وتسوية أي 

دعاوى قد تكون ضرورية أو مناسبة لحماية وإنفاذ حقوق الشركة- ج- تعيين محامين لتمثيل مصالح الفرع, ومنحهم 

أي صلحيات منصوص عليها في هذا القرار, وإنهاء هذا التعيين- د.المطالبة بتحصيل ودفع أي أموال أو ديون أو 

متأخرات أو استلم حوالت بريدية أو خطابات مسجلة أو أي أشياء مستحقة في مصر للفرع/للشركة, مع/ من أي 

فرد أو كيان قانوني, أو المدير الرئيسي لموال ميزانية الدولة أو البلدية, وكذلك إصدار إيصالت رسمية على 

حساب ونيابة عن الفرع/الشركة, المنصوص عليها في القانون المعمول به, توصيل/ تسليم إلى الفرع/الشركة 

تمثيل الفرع أمام البنوك, بما في ذلك, على سبيل المثال ل الحصر, فتح وإغلق  الموال والسلع والشياء.  ه.

تمثيل الفرع أمام المديرية العامة  الحسابات, ونقل, وإيداع, وسحب الموال, وكذلك استلم كشف حساب.  و.

للتأمينات الجتماعية, وفتح وإغلق ملفات التأمين الخاصة بالشركة وموظفيها, وتوقيع جميع النماذج والطلبات 

اللزمة نيابة عنها, وكذلك توقيع عقود العمل نيابة عن الشركة.  ز.تمثيل الفرع أمام الدارة العامة للستثمار 

والغرفة التجارية والسجل التجاري وإدارة الضرائب.  ح.تمثيل الفرع أمام مديرية المرور الرئيسية بوزارة الداخلية 

والقيام بجميع الجراءات اللزمة للحصول على التراخيص وتجديدها وإنهائها.  ط.تفويض جزء أو كل هذه 

الصلحيات لشخاص آخرين.

3212 - مصطفى احمد محمود محمد  مدير   المقيد برقم قيد    180672   وتم ايداعه بتاريخ    2022-02-02 

برقم ايداع   6221 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2022  بــ :  استقاله
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3213 - محمد عنتر المهدى سلمه  مدير   المقيد برقم قيد    180672   وتم ايداعه بتاريخ    2022-02-02 

برقم ايداع   6221 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2022  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 او القانون أو 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمدير الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحســابات والفراج عن رأس المـال والقتـراض والـرهـن 

والتـوقيـع على الشيكـات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

وبيع وشراء ورهن أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن أغراضها وكذلك حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع باسم ولصالح الشركة وله الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق   بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل والتعامل مع كافة الوزرات والمصالح الحكومية وادراة تسجيل العلمات التجارية والتوقيع علي كافة 

المستندات امام هيئة التأمينات الجتماعية ومكاتبها ومصلحة الضرائب ومأمورياتها المختلفة ولجان الطعن وأيضا 

امام ادارات المرور والتعامل مع جميع المحاكم بدرجاتها المختلفة والشهر العقاري والهيئة العامة للستثمار وله حق 

توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ماذكر .

3214 - محمد سعيد رشدى بسيونى  مدير   المقيد برقم قيد    180862   وتم ايداعه بتاريخ    2022-02-08 

برقم ايداع   7105 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2022  بــ :  

3215 - عبد العظيم  محمد  عبد المعطى اسماعيل  مدير علقات عامة   المقيد برقم قيد    180862   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-02-2022 برقم ايداع   7105 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2022  بــ :  

3216 - سامر محي الدين منصور  مدير   المقيد برقم قيد    180862   وتم ايداعه بتاريخ    2022-02-08 

برقم ايداع   7105 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2022  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة- يمثل 

السيد/ سامر محي الدين منصور والسيد / محمد محي الدين منصور والسيد / محمد سعيد رشدي بسيوني الشركه 

في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه .  وللمديرين السيد/ سامر محي 

الدين منصور والسيد / محمد محي الدين منصور والسيد / محمد سعيد رشدي بسيوني) مجتمعين او منفردين( الحق 

في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح 

حسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات وحق القتراض والرهن وكل 

ذلك باسم الشركه ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها 

العقاريه والراضي والسيارات ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم 

وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 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   و السيد / عبدالعظيم محمد عبد المعطي اسماعيل مدير للعلقات 

العامه للشركه فقط .

3217 - محمد محي الدين منصور  مدير   المقيد برقم قيد    180862   وتم ايداعه بتاريخ    2022-02-08 

برقم ايداع   7105 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2022  بــ :  

3218 - محمد بشير محي الدين منصور  مدير   المقيد برقم قيد    180862   وتم ايداعه بتاريخ    

08-02-2022 برقم ايداع   7105 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2022  بــ :  استقالة

3219 - طلعت مسعد محمد احمد رجب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    181027   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2022 برقم ايداع   8069 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2022  بــ :  
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3220 - محمد نصر الدين عبده على عزام  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115800   وتم ايداعه بتاريخ    

18-01-2018 برقم ايداع   2910 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2022  بــ :  يملك حق التوقيع علي معاملت 

الشركه و تعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت و التعهدات  من مجلس الداره و لمجلس 

الداره الحق في ان يعين عده مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركه منفردين او 

مجتمعين - للسيد/ رئيس مجلس الداره منفردا حق القرار و البراء والصلح و النكار وله الحق منفردا  في 

التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع علي 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل الخري مع جميع البنوك 

والمصارف وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها وحق الفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكذلك 

حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع و التنازل والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت و الرخص و السجلت الصناعية وكل ذلك بإسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد و بيع كافة 

السندات الذنية والتجارية وله ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات  التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

3221 - احمد سعيد احمد عبدالقادر  مدير   المقيد برقم قيد    181150   وتم ايداعه بتاريخ    2022-02-13 

برقم ايداع   8527 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2022  بــ :  

3222 - محمد محمد سليم سيد سليم محمد  مدير   المقيد برقم قيد    181150   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2022 برقم ايداع   8527 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2022  بــ :  - و يباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة.  -

3223 - هشام ابراهيم محمد شعراوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    181277   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-2022 برقم ايداع   9151 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2022  بــ :  ممثلعن شركة كنوز مصر 

للنماذج الثرية

3224 - ايهاب يس ابراهيم يس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    181277   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-2022 برقم ايداع   9151 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2022  بــ :  ممثلعن شركة كنوز مصر 

للنماذج الثرية

3225 - داليا عبدالعظيم محمد وهبة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    181277   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-2022 برقم ايداع   9151 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2022  بــ :  ممثلعن شركة لند مارك 

سوشيال انفراستر اكشير بى فى

3226 - شركة كنوز مصر للنماذج الثرية  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    181277   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-2022 برقم ايداع   9151 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2022  بــ :  يمثلها عضو

3227 - شركة لند مارك سوشيال انفراستر اكشير بى فى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    181277   

وتم ايداعه بتاريخ    14-02-2022 برقم ايداع   9151 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2022  بــ :  ويمثلها 

عضو
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3228 - حسن عصام حسن علم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    181277   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-2022 برقم ايداع   9151 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2022  بــ :  اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة 

لدورة جديدة مدتها ثلث سنوات -  تكون صلحيات التوقيع بالنابة عن الشركة على النحو التالى : يمثل رئيس 

مجلس الدارة الشركة أمام القضاء .  يمثل الشركة السيد حسن عصام حسن علم   رئيس مجلس الدارة أو السيد  

عمرو عصام حسن علم منفردين وذلك في التعامل والتوقيع بإسمها فى علقتها مع الغير وكذا تمثيل الشركة أمام 

الجهات الحكومية والغير حكومية ولهم في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما 

أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة. و للسيد  حسن عصام حسن علم 

رئيس مجلس الدارة او السيد  عمرو عصام حسن علم   عضو مجلس الدارة منفردين الحق فى التوقيع على 

العقود المبرمة بين الشركة والشخاص والشركات والجهات والمصالح الحكومية وغير الحكومية وكذا التوقيع على 

عقود تأسيس الشركات بكافة أنواعها وكذلك عقود التعديل والتخارج والندماج أمام الهيئة العامة للستثمار والهيئة 

العامة للرقابة المالية والسجل التجاري والغرف التجارية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات, وحق 

التوقيع أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق, وحق بيع وشراء السيارات ومعدات الشركة القديمة منها والحديثة 

وانهاء الجراءات أمام إدارات المرور المختلفة وبيع وشراء السهم سواء في شركات تابعة أو بغرض الستثمار و 

كذا كفالة الغير  و ايضا  بيع وشراء كل أو جزء من أصول الشركة, وحق الرهن التجاري و رهن المحل التجارى 

والرهن العقاري ورهن السهم والتوكيل بالرهن على جميع أصول وممتلكات الشركة و كافة المقومات المادية و 

المعنوية ولهم في ذلك تفويض او توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.  السيد حسن عصام حسن علم - رئيس 

مجلس الدارة - و السيد عمرو عصام حسن علم   - عضو مجلس الدارة - أو السيد محيي الدين مصطفى عابدين 

- عضو مجلس الدارة اثنان منهم مجتمعان الحق في التوقيع نيابة عن الشركة أمام البنوك في فتح وغلق الحسابات 

بجميع أنواعها واليداع والصرف والتوقيع على الشيكات والقتراض والتسهيلت الئتمانية وفتح العتمادات 

بجميع أنواعها وإصدار خطابات الضمان وكافة المعاملت البنكية بجميع أنواعها لدى جميع البنوك التي تتعامل 

معها الشركة  ولهم في ذلك تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر. و للسيدة  ميريت توفيق أحمد توفيق السيد   

نائب رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب الحق في التوقيع على كافة العقود والمعاملت والمشارطات 

والصفقات الداخلة ضمن غرض الشركة فى حدود 20 مليون جنيه مصرى)فقط عشرون مليون جنيه مصرى( .

3229 - ميريت توفيق احمد توفيق السيد  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    181277   

وتم ايداعه بتاريخ    14-02-2022 برقم ايداع   9151 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2022  بــ :  

3230 - محيي الدين مصطفى عابدين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    181277   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-2022 برقم ايداع   9151 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2022  بــ :  

3231 - عمرو عصام حسن عـلم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    181277   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-2022 برقم ايداع   9151 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2022  بــ :  

3232 - محمد عبدا ابراهيم سالم  مدير   المقيد برقم قيد    181408   وتم ايداعه بتاريخ    2022-02-16 

برقم ايداع   9701 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2022  بــ :  

3233 - عبد الكريم بن عبد ل بن سعد آل مرعي  مدير   المقيد برقم قيد    181408   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2022 برقم ايداع   9701 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2022  بــ :  

3234 - ماجد بن سعيد بن لحق القحطاني  مدير   المقيد برقم قيد    181408   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2022 برقم ايداع   9701 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2022  بــ :  
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3235 - مصطفى السيد محمد السيد فودة  مدير   المقيد برقم قيد    181408   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2022 برقم ايداع   9701 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركة في 

علقاتها مع الغير , ولهم منفردين أو مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما أحتفظ به هذا العقد أو قانون الشركات أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديرين مجتمعين او منفردين 

الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع 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 ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة يالنقد او 

بالجل ولهم مجتمعين او منفردين حق التوقيع على عقود الشراء بكافة انواعها باسم الشركة ولصالحها والتوقيع 

على عقود البيع لصول الشركة وممتلكاتها  العقارية باسم الشركة ولصالحها  ولهما الحق توكيل او تفويض الغير 

فى كل اوبعض ماذكر ,

3236 - ندى مدحت رضا مصطفى محمد رضا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    181414   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-02-2022 برقم ايداع   9717 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2022  بــ :  استقالة

3237 - محمد جمال احمد نصر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    181414   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2022 برقم ايداع   9717 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2022  بــ :  - وللسيد/ رئيس مجلس الدارة 

منفردا الحق فى التوقيع عن الشركة والتوقيع على عقودها والتعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات و المصالح والمؤسسات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم والتوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها , وله الحق فى تاسيس الشركات والتوقيع على عقود التاسيس 

وتعديلها والتوقيع امام الشهر العقارى والتوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن والقتراض وحق المتياز وحق 

الختصاصات وله حق التوقيع على عقود الشراء والبيع للصول والممتلكات العقارية والراضى والسيارات 

والمنقولت باسم الشركة و لصالحها , ولة الحق فى تعيين و عزل مستخدمى و وكلء الشركة و تحديد 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 كما لة حق التعامل مع جميع البنوك 

و المصارف فى فتح الحسابات البنكية واغلقها والسحب واليداع والتوقيع على الشيكات واصدار خطابات 

وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن و الحصول على التسهيلت الئتمانية والتوقيع على العقود الخاصة بها 

وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والشركات وفتح العتمادات المستندية والفراج عن راس المال 

المودع بالبنوك وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها , وله الحق فى التصالح والقرار والنكار 

والبراء بوجه عام و اتخاذ جميع ما تقتضية اجراءات التقاضى وله الحق فى توكيل وتفويض الغير فى كل او 

بعض ما ذكر . وللسيد / هانى زكى سيد عمر عضو مجلس الدارة )منفردا ( الحق فى التوقيع على الشيكات او 

مجتمع مع السيد /  محمد جمال احمد نصر رئيس مجلس الدارة

3238 - اسلم جمال احمد نصر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    181414   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2022 برقم ايداع   9717 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2022  بــ :  

3239 - هاني زكي سيد عمر  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    181414   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2022 برقم ايداع   9717 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2022  بــ :  

3240 - مصطفى أمين حسانين داود مدكور  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    109250   

وتم ايداعه بتاريخ    29-08-2017 برقم ايداع   31930 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2022  بــ :  تجديد مدة 

مجلس الدارة الحالى لمدة ثلث سنوات قادمة بنفس تشكيلة الحالى وبذات الصلحيات المنصوص عليها بالسجل 

التجارى

3241 - محمود احمد محمد النجار  مدير   المقيد برقم قيد    181508   وتم ايداعه بتاريخ    2022-02-17 

برقم ايداع   10176 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2022  بــ :  
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3242 - محمد احمد محمد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    181508   وتم ايداعه بتاريخ    17-02-2022 برقم 

ايداع   10176 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2022  بــ :  

3243 - لمياء  صلح احمد عبده البسيونى  مدير   المقيد برقم قيد    181508   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-2022 برقم ايداع   10176 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2022  بــ :  

3244 - شيماء صلح احمد عبده البسيونى  مدير   المقيد برقم قيد    181508   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-2022 برقم ايداع   10176 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2022  بــ :  - ويباشر المديرون وظائفهم 

لمدة غير محددة .

3245 - تامر احمد تمام احمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    181526   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-02-2022 برقم ايداع   10290 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2022  بــ :  تفويض السيد/ تامر 

احمد تمام احمد رئيس مجلس الدارة بالتعامل مع إدارة المرور وشراء السيارات وترخيصها وتجديد رخصها 

واستخراج شهادة البيانات واستلم وتسليم اللوحات واستخراج شهادة المخالفات وتقديم الطلبات والمستندات وكل 

ذلك باسم الشركة ولصالحها كما له الحق في تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

3246 - دينا ابراهيم احمد الطيبى  مدير   المقيد برقم قيد    181587   وتم ايداعه بتاريخ    2022-02-20 

برقم ايداع   10429 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2022  بــ :  استقالة

3247 - ريهام محمد سعيد احمد العصار  مدير   المقيد برقم قيد    181587   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2022 برقم ايداع   10429 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة - يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين  فى هذا الصدد  أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما إحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة - وللمديرين مجتمعين أو منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم  وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال و القتراض والرهن 

والتوقيع على الشيكات و استصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

وبيع اصول الشركة وومتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها  ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل و لهم الحق فى تاسيس شركات ولهم 

الحق فى توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

3248 - محمد رائد محمد ديب سرمينى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    181599   وتم 

ايداعه بتاريخ    20-02-2022 برقم ايداع   10487 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2022  بــ :  -الموافقه على 

تعديل صلحيات التوقيع عن الشركه لتصبح على النحو التالى:-السيد / محمد رائد محمد ديب سرمينى رئيس 

مجلس ادارة وعضو منتدب والسيد / هيثم مصطفى ناصر نائب رئيس مجلس الدارة وعضو المنتدب والسيد / 

عبد ا شويحنه Abdullah Chouihna) مجتمعين او منفردين ( حق التوقيع عن الشركه فى السحب والفراج 

عن راس مال الشركه المودع لدى البنوك وفى كافه الحسابات الخاصه بالشركه والتصرف بالبيع أو الشراء وحق 

القتراض والرهن والتوقيع على كافه  العقود البتدائيه والنهائيه وفى جميع التصرفات الناقله للملكيه عن الشركه 

امام كافه الجهات الرسميه خاصه الهيئه العامه للرقابه الماليه والهيئه العامه للستثمار والغرف التجاريه والسجل 

التجارى وغير الرسميه وكذلك التوقيع على كافه الوراق والمستندات اللزمه للتصديق على ذلك ولهم حق إصدار 

التوكيلت والغائها والتوقيع امام مصلحه الشهر العقارى والتوثيق ومكاتبها ومامورياتها ولهم حق التعاقد مع جميع 

الجهات الرسميه وغير الرسميه وتأسيس الشركات وفسخها والتخارج منها ولهم حق توكيل غيرهم فى كل او بعض 

ماذكر مع بقاء كافه الصلحيات الواردة بالسجل التجارى كما هى دون تغيير او تعديل

3249 - حمزة محمد محمد احمد ابوقاسم  مدير   المقيد برقم قيد    181613   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2022 برقم ايداع   10557 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2022  بــ :  استقالة
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3250 - عل محمد عبدا عبد الرحمن عز  مدير   المقيد برقم قيد    181613   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2022 برقم ايداع   10557 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2022  بــ :  ويباشر المدير وظائفة لمدة غير 

محددة

3251 - احمد ثروت سيد حسن  مدير   المقيد برقم قيد    181695   وتم ايداعه بتاريخ    21-02-2022 برقم 

ايداع   10829 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2022  بــ :  

3252 - سيد خلف متولى حسن  مدير   المقيد برقم قيد    181695   وتم ايداعه بتاريخ    21-02-2022 برقم 

ايداع   10829 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة - يمثل 

المديرون الشركة في علقتها مع الغير و لهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و 

التعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللسيد/ 

أحمد ثروت سيد حسن )مدير الشركة( , والسيد/ سيد خلف متولي حسن )مدير الشركة( )مجتمعين أو منفردين( 

الحق فى التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و 

قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع و 

فتح و غلق حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف و التوقيع على الشيكات و استصدار 

شهادات و خطابات الضمان و الفراج عن راس المال و حق القتراض و الرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها 

وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود الشراء و البيع والرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و 

السيارات و المنقولت و لهم الحق فى 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 وتسديد كافة السندات الذنية و 

التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و لهم حق 

توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر.

3253 - محمد احمد عبدالحميد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    181695   وتم ايداعه بتاريخ    2022-02-21 

برقم ايداع   10829 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2022  بــ :  استقالة

3254 - محمد معوض عوض ا علي  مدير   المقيد برقم قيد    181695   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2022 برقم ايداع   10829 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2022  بــ :  - استقالة

3255 - عمر رفيق عبد الناصر حسين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    181730   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2022 برقم ايداع   10996 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2022  بــ :  يملك حق التوقيع على معاملت 

الشركة وتعهداتها السيد رئيس مجلس الدارة منفردا وله حق التوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات الحكومية والغير 

الحكومية والوزارات والجهزة التنفيذية التابعة للدولة وقطاع العمال العام والقطاع الخاص بكافة أشكالهم 

ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية ومصلحة الجمارك والسجل التجاري والشهر العقاري وهيئة الستثمار 

والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للصادرات والواردات وجميع السفارات والقنصليات داخل وخارج 

جمهورية مصر العربية والموانئ والمطارات والجهزة التابعة للحياء بكافة محافظات الجمهورية , وكذلك له 

الحق في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والفراج عن رأس مال الشركة من البنك والتوقيع 

على الشيكات وصرف الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وفتح العتمادات 

المستندية والتوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية بجميع أنواعها  , وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وإبرام جميع العقود المشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة وضمن أغراضها بالنقد أو بالجل , وله الحق في التوقيع على عقود التأسيس والتعديل أمام مصلحة الشهر 

العقاري والتوثيق , وله الحق في تعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم وله 

الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .
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3266 - هديه عبد الوهاب صالح مصلحي  مدير   المقيد برقم قيد    182435   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2022 برقم ايداع   13029 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2022  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير 

محددة .- يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل بإسمها فيما عدا ما إحتفظ 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 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالها وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من حب وإيداع وفتح 

حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال وحق 

القراض والرهن وكل ذلك بإسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم وكل ذلك بإسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذونية والتجارية وإبرام كافى العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله 

حق التوقيع على عقود التأسيس وكل ذلك بإسم الشركة ولصالحها وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض 

ما ذكر وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها .

3267 - شريف رجب محمد على  مدير   المقيد برقم قيد    182435   وتم ايداعه بتاريخ    2022-03-01 

برقم ايداع   13029 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2022  بــ :  استقالة
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3268 - رومان دو ل مارتينيير Romain marie Machet de la Martiniere Henry  مدير   المقيد 

برقم قيد    160348   وتم ايداعه بتاريخ    17-01-2021 برقم ايداع   2469 تم التأشير فى تاريخ 

Romain Marie  ,  02-03-2022  بــ :  للفرع - اعطاء  رومان ماري ماشيه دو ل مارتينيير هنري

Machet De La Martiniere Henry   مديرا لفرع الشركة في القاهرة  يحمل جواز سفر فرنسي رقم 

13FV27304 وإعطائه الصلحيات التالية : 1( تمثيل الشركة في كافة تعاملتها مع الغير وأمام الحكومات 

تمثيل الفرع في حضور الجتماعات التي قد يحضرها الفرع  والوزارات والدارات والمؤسسات العامة. 2(

لكونه فرعا للشركة, والمتعلقة بالنشاطات التي يؤديها الفرع داخل جمهورية مصر العربية, والتصويت والتوقيع 

على كافة أوراق الحضور والسجلت والمحاضر, كما يحق له قبول أو التنازل عن أي منصب أو مهام . 3( تمثيل 

الفرع في أي قسم أو إدارة لي جمعية أو مجموعة شركات, والمشاركة في كل الجتماعات والمداولت والتصويت 

والتوقيع على كافة أوراق الحضور والسجلت والمحاضر, كما يحق له قبول أو التنازل عن أي منصب أو مهام . 

4( تنفيذ الجراءات الرسمية المطلوبة بمقتضى القانون واللوائح السارية المفعول فيما يتعلق بإنشاء وتأسيس 

وإدارة وتصفية أوحل الفرع,  5( تعيين وعزل موظفي الفرع وتحديد مرتباتهم , 6( توفير التغطية التأمينية 

اللزمة لجميع موظفي الفرع, وتسجيلهم في صناديق التقاعد وهيئات الضمان الجتماعي وغيرها من الهيئات 

الحكومية أو الخاصة, حسبما يقتضي الحال. 7( يتولى الوكيل مسئولية تمثيل الفرع بشكل عام فيما يتعلق بجميع 

أمور الموظفين والمنظمات الممثلة للموظفين.8( إبرام التفاقيات بالنيابة عن الفرع وتوقيع العقود, بما في ذلك 

اتفاقيات البيع والشراء واليجار وتقديم الخدمات وعروض المناقصات, وإبرام جميع التفاقيات, وتعديلها أو فسخها 

في إطار أداء النشاطات التي يجب أداءها بالنيابة عن الفرع عدا ما يلي : الحصول على فوائد أو امتلك أسهم في 

أي مجموعة شركات, أو شراكات, أو أعمال تجارية, أو شركات, وتلقي بأي طريقة كانت أو اكتتاب, أو شراء, أو 

بيع أو التنازل عن أو نقل ملكية أي أسهم أو سندات أو أوراق مالية حتى لو سددت بصورة جزئية . تقديم طلبات 

أو التنازل عن حقوق التعدين, وإبرام اتفاقيات وتوقيع أي عقود تتعلق بمصالح الشركة لستخراج المعادن, والتي 

تشمل دون أن تقتصر على إبرام العقود البتدائية )اتفاقية السرية واتفاقية المصالح المتبادلة واتفاقية العطاءات 

المشتركة وما شابه ذلك( و عقود منح المتياز واتفاقيات التأسيس وعقود تقاسم النتاج وعقود الخدمات مع الدول أو 

جمعياتها الوطنية, وكذلك اتفاقيات التشغيل المشترك والتعهدات الملزمة وخطابات الضمان واتفاقيات حقوق 

التنقيب والتعدين و اتفاقيات منح المتياز للتنقيب عن النفط أو التفاقيات من الباطن . الحصول على أي قروض, 

حسبما يطلب لعمال الشركة . الموافقة أو الحصول على القروض أو السلف فيما يتعلق بأعمال الشركة سواء 

بشكل مباشر أو غير مباشر _ وتقديم أي ضمانات متعلقة بذلك حسبما يقتضي الحال .  تقديم أو تسجيل أو تجديد 

حسب القتضاء _ أي براءة اختراع, أو نماذج, أو علمات تجارية, أو أسماء النطاق وأي حقوق عامة تتعلق 

بالملكية الفكرية, والستحواذ ونقل حقوق الملكية أو التنازل عن بعض أو كل حقوق الملكية أو الدفاع عنها أو 

ترخيصها لي فرد أو كيان اعتباري وبالنسبة للغراض المذكورة أعله؛ إبرام التفاقيات أو توقيع العقود أو 

الصكوك لصالح حماية حقوق الشركة في براءات الختراع والنماذج والعلمات تجارية وأسماء النطاق وبصفة 

عامة أي مسائل تتعلق بالملكية الفكرية .9(استلم أي مبالغ مستحقة للفرع وسداد المبالغ واجبة السداد على الفرع 

وإصدار الشيكات وإيصالت الستلم لي مبالغ مستلمة والفراج عن الضمانات المستلمة وكذلك العتراض 

الرسمي على الصكوك غير المسددة في التاريخ المستحق, وتقديم إخطار بإلغاء الترتيبات أو فسخ العقود المبرمة 

وتنفيذ الجراءات الرسمية المطلوبة. 10( إصدار أي كمبيالت والتأشير عليها وقبولها وسداد قيمتها. 11( فتح أو 

تشغيل أو اغلق – حسبما يقتضي الحال - حسابات البنوك للفرع وكذلك إيداع وسحب والتأشير ودفع والسداد 

النقدي للحوالت المالية والشيكات في أي مؤسسة مالية, وسداد المبالغ باي من طرق السداد . التفاوض والوصول 

لتفاق بشأن المعاملت المالية والنقدية والستفادة من بين إجراءات أخرى من جميع السندات المعروفة أو أي نوع 

جديد من الصكوك المالية, سواء المحتسبة باليورو أو بأي عملة أجنبية أخرى, والستفادة من السواق المالية, 

حسب القتضاء وعندما تدعو الحاجة إلى ذلك .  فيما يتعلق بالمعاملت المالية والنقدية, توقيع أي اتفاقيات أو تأكيد 

شروط وتقديم الضمانات مع البنوك أو المؤسسات المالية . التفاوض والوصول لتفاق بشأن المعاملت المالية 

والنقدية وتوقيع التفاقيات, وإبرامها مع أي كيان تابع الفرع, سواء بشكل مباشر أو غير مباشر . 12( قبول أي 

حسابات تتعلق بنشاطات الفرع أو العتراض عليها أو غلقها أو تسويتها وتحديد الرصيد الختامي الخاص بهذه 
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الحسابات بموجب أي اتفاق أو قرار محكمة, وسداد أو استلم المبالغ وإصدار إيصالت الستلم أو المخالصات 

المتعلقة بالمبالغ المستلمة . 13( قبول أي ضمانات مقدمة من المدينين, وتسجيل الرهونات أو أي نوع من أنواع 

الضمانات, والتنازل عن الحقوق أو الضمانات قبل أو بعد السداد, بما في ذلك العفاء من الديون المتعلقة 

بالنشاطات التي يؤديها الفرع.  14( ويجوز له بأي طريقة مناسبة التنازل عن أو تحويل أي مطالبات على نحو 

مناسب تنشأ عن النشاطات التي يؤديها الفرع أو قبول التنازل عن تلك المطالبات أو تحويلها سواء بضمانات أو 

بدونها وحسب الشروط والحكام والتي يراها الوكيل مناسبا, وكذلك تلقي أو سداد المبالغ الخاصة بذلك, واتخاذ 

الجراءات اللزمة في حالة عدم سداد أي شخص للمبالغ أو في حالة نشوب أي منازعات في هذا الشأن.  15( 

قبول أوامر الستدعاء واتخاذ إجراءات والمثول باسم الشركة أمام المحاكم والسلطات الدارية المستقلة سواء داخل 

أو خارج جمهورية مصر العربية وكذلك التسوية والموافقة على التسويات وتعيين المحكمين أو الخبراء, وتقديم 

ضمانات التكاليف لهذا الغرض, وتنفيذ أي حكم أو قرار محكمة استئناف أو قرار تحكيمي, بأي طريقة قانونية, 

ويحق للوكيل الطعن في الحكم القضائي فقط في حال كانت قيمة إجمالي المطالبة بالعملة المحلية ل تزيد عن 

1000000 يورو )مليون يورو( 16( إجراء التسجيلت اللزمة وتقديم الطلبات والقرارات أمام المحاكم, 

والهيئات القضائية, والدارية. ويفوض الوكيل في إصدار الفتاوى القانونية والقرارات المتعلقة بالشركة بناء على 

طلب أي طرف ثالث. 17( يحق له وفقا للشروط والحكام التي قد يراها مناسبة, تأجير أماكن العمل والمباني 

المتعلقة بنشاطات الفرع, واتخاذ جميع الجراءات المناسبة فيما يتعلق بإدارتها, وكذلك تعديل والتنازل وفسخ 

اتفاقيات اليجار, وعقد أو فسخ اتفاقيات اليجار أو الستئجار والسماح بالتنازل عنها. 18( عقد اتفاقيات 

للمعاملت العقارية مثل البيع والشراء والتبادل العقاري واللتزامات الملزمة بهدف البيع وعقد اليجار ومنح أو 

قبول الضمانات المتعلقة بذلك. 19( إصدار الوامر لتجهيز أماكن العمل والمباني الخاصة بالفرع وشراء الثاث 

والمعدات والمركبات وكذلك الصيانة والتصليحات الخاصة بها .  20( إبرام العقود مع شركات النقل )الجوي 

والبحري والبري(, وكذلك أي وكالت سفر, وسداد الفواتير وتذاكر السفر إذا كانت متعلقة بالنشاطات التي يؤديها 

الفرع .  21( عقد جميع الترتيبات التعاقدية اللزمة مع الموردين, فيما يتعلق باستخدام مباني ومكاتب العمل 

الخاصة بالفرع, وبصفة خاصة تقديم خدمات المياه والغاز والكهرباء, وتكييف الهواء, والتصالت السلكية, 

واللسلكية.  22( وله الحق في سحب أو إلغاء أي وثيقة تأمين أو أي عقود من شأنها تغطية أي نوع من أنواع 

المخاطر المتعلقة بنشاطات الفرع, في حالة المطالبة بأي مبلغ مستحق والتداول بشأنه وتحديده والموافقة عليه 

وتحصيله وإصدار اليصالت الخاصة به. 23( استلم الخطابات أو الطرود الموجهة إلى الفرع على مكتب البريد 

سواء مسجلة بعلم الوصول من عدمه وكذلك إصدار اليصالت المتعلقة بذلك. 24( استلم أي طرود أو عبوات أو 

البضاعة وغيرها الموجهة الى الفرع من منضدة او مخزن أي شركة نقل أو تخزين وإصدار اليصالت المتعلقة 

بذلك . 25( سحب السلع الموجودة في الشحنات في مكاتب الجمارك الصادرة لصالح أو بالنيابة عن الفرع, 

وإصدار القرارات وإمضاء جميع التعهدات والمستندات ذات الصلة بذلك الغرض, بالضافة إلى سداد الرسوم 

والمطالبة بالعفاءات المتاحة. 26( وله الحق في تفويض شخص أو أكثر ببعض او جميع الصلحيات المذكورة 

أعله دون ان يمنع ذلك التفويض ممارسة الوكيل لصلحياته او قدرته على مواصلة ممارسة تلك الصلحيات 

سواء منفردا او بالمشاركة كما يحق للوكيل سحب تلك التفويضات بالكامل أو أي جزء منها .
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3269 - افنان بنت يحى بنت مراد شربينى  مدير   المقيد برقم قيد    182548   وتم ايداعه بتاريخ    

02-03-2022 برقم ايداع   13537 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة . يمثل المديران الشركه فى علقتها مع الغيرولهما فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  

وللمديران منفردان الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية والغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وتمثيل الشركة أمام القضاء وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن والتوقيع 

على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها ولهما الحق فى 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 التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقض او بالجل ولهما الحق 

فى التوقيع على العقود وتأسيس الشركات ولهما الحق توكيل الغيرفى كل أو بعض ما ذكر.

3270 - محمد محمود فخر الدين احمد التربى  مدير   المقيد برقم قيد    182548   وتم ايداعه بتاريخ    

02-03-2022 برقم ايداع   13537 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2022  بــ :  

3271 - على عبد المنعم محمد ابو الليل  مدير   المقيد برقم قيد    182700   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2022 برقم ايداع   14052 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2022  بــ :  استقالة

3272 - رانيامحمد حمدى عثمان  مدير   المقيد برقم قيد    182700   وتم ايداعه بتاريخ    2022-03-06 

برقم ايداع   14052 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2022  بــ :  استقالة

3273 - انطونى وديع بباوى ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    182700   وتم ايداعه بتاريخ    2022-03-06 

برقم ايداع   14052 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2022  بــ :  استقالة

3274 - محمد سعيد حسن محمد  مدير   المقيد برقم قيد    182700   وتم ايداعه بتاريخ    06-03-2022 برقم 

ايداع   14052 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم 

مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركه والتعامل بإسمها فيما عدا ما إحتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.   وللسيد / رومانى فخرى ناشد داود والسيد / محمد سعيد 

حسن محمد مجتمعين فقط الحق فى  التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك  التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والتوقيع علي الشيكات واستصدار 

شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف ولهما مجتمعين فقط حق والقتراض 

والرهن و حق بيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات و المنقولت وحق التوقيع على 

عقود تأسيس وتعديل الشركات وشراء السهم والسندات وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها ولهما مجتمعين  

الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك بأسم الشركة و لصالحها 

ولهما مجتمعين حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل و بيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكذلك حق توكيل  أو تفويض الغير 

في كل أو بعض ما ذكر.
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3282 - محمد جمال احمد نصر  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    183053   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-03-2022 برقم ايداع   15588 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2022  بــ :  - وللسيد/ رئيس 

مجلس الدارة منفردا الحق فى التوقيع عن الشركة والتوقيع على عقودها والتعامل باسم الشركة وضمن اغراضها 

امام جميع الجهات و المصالح والمؤسسات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة اشكالهم والتوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها , وله الحق فى تاسيس الشركات والتوقيع على عقود 

التاسيس وتعديلها والتوقيع امام الشهر العقارى والتوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن و القتراض وحق 

المتياز وحق الختصاصات وله حق التوقيع على عقود الشراء والبيع للصول والممتلكات العقارية والراضى 

والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها , ولة الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية و التجارية 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل , كما لة حق التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف فى فتح الحسابات البنكية واغلقها والسحب واليداع و التوقيع على الشيكات واصدار 

خطابات و شهادات الضمان وحق القتراض والرهن والحصول على التسهيلت الئتمانية والتوقيع على العقود 

الخاصة بها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف والشركات وفتح العتمادات المستندية والفراج 

عن راس المال المودع بالبنوك وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها , وله الحق فى التصالح 

والقرار والنكار والبراء بوجه عام واتخاذ جميع ما تقتضية اجراءات التقاضى وله الحق فى توكيل وتفويض 

الغير فى كل او بعض ما ذكر . وللسيد / هانى زكى سيد عمر  عضو مجلس الدارة )منفردا( الحق فى التوقيع على 

الشيكات او مجتمع مع السيد /  محمد جمال احمد نصر رئيس مجلس الدارة

3283 - ندى مدحت رضا مصطفى محمد رضا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    183053   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-03-2022 برقم ايداع   15588 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2022  بــ :  

3284 - عمر هانى زكى سيد عمر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    183053   وتم ايداعه بتاريخ    

13-03-2022 برقم ايداع   15588 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2022  بــ :  ممثل عن شركة ماكنزي 

للتجارة ش.ذ.م.م

3285 - احمد نصر فؤاد الفلوى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    183324   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2022 برقم ايداع   16791 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2022  بــ :  

3286 - احمد نصر فؤاد الفلوى  مدير   المقيد برقم قيد    183324   وتم ايداعه بتاريخ    2022-03-16 

برقم ايداع   16791 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2022  بــ :  

3287 - جوزف إبراهيم فرج  مدير   المقيد برقم قيد    183324   وتم ايداعه بتاريخ    16-03-2022 برقم 

ايداع   16791 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2022  بــ :  يكون للمديرين منفردين , كافة السلطات المقررة 

لدارة الشركة و التعامل باسمها , وذلك فيما عدا ما احتفظ به لمؤسس الشركة فى هذا النظام أو قانون الشركات أو 

لئحته التنفيذية .  ويمثل المديرين الشركة أمام القضاء والغير .  ويكون المديرين مسئولين عن ادارتها أمام 

مؤسسها. وللمديرين منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وتمثيل الشركة أمام القضاء وكذلك التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن 

والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بتعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل 

أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .

3288 - امين بسيونى احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    183352   وتم ايداعه بتاريخ    16-03-2022 برقم 

ايداع   16981 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2022  بــ :  مصر الجديدة

3289 - محمد  رمضان امين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    183352   وتم ايداعه بتاريخ    2022-03-16 

برقم ايداع   16981 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2022  بــ :  شبين الكوم
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3290 - عبدالرحمن امين عبدالعزيز ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    183352   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2022 برقم ايداع   16981 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2022  بــ :  اسيوط

3291 - دعاء ابراهيم على سرحان  مدير   المقيد برقم قيد    183869   وتم ايداعه بتاريخ    2022-03-27 

برقم ايداع   19455 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2022  بــ :  

3314 - يوسف رمسيس يوسف عطيه  مدير   المقيد برقم قيد    184808   وتم ايداعه بتاريخ    

14-04-2022 برقم ايداع   23617 تم التأشير فى تاريخ 14-04-2022  بــ :  

3315 - بشير سليم عبد الدايم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    64930   وتم ايداعه بتاريخ    2016-03-19 

برقم ايداع   6152 تم التأشير فى تاريخ 17-04-2022  بــ :  

3316 - كمال بشير عبد الدايم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    64930   وتم ايداعه بتاريخ    2016-03-19 

برقم ايداع   6152 تم التأشير فى تاريخ 17-04-2022  بــ :  

3317 - محمد جلل بشير عبد الدايم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    64930   وتم ايداعه بتاريخ    

19-03-2016 برقم ايداع   6152 تم التأشير فى تاريخ 17-04-2022  بــ :  

3318 - محمد سيد عبدا حسن موسى صقر  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    185823   وتم ايداعه بتاريخ    

19-04-2022 برقم ايداع   24496 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2022  بــ :  استقالة

3319 - ايمان محمد يوسف الحنفي زايدة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    185823   وتم ايداعه بتاريخ    

19-04-2022 برقم ايداع   24496 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2022  بــ :  

3320 - عبد ا سامى محمد نصر زايدة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    185823   وتم ايداعه بتاريخ    

19-04-2022 برقم ايداع   24496 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2022  بــ :  

3321 - ريم سعيد ابراهيم محمد محسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    185823   وتم ايداعه بتاريخ    

19-04-2022 برقم ايداع   24496 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2022  بــ :  

3292 - محمد عبد المجيد محمد عبد المجيد الغاوى  مدير   المقيد برقم قيد    183869   وتم ايداعه بتاريخ    

27-03-2022 برقم ايداع   19455 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيماعدا 

ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحتة 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 وايداع والتوقيع 

على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك 

والمصارف وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق فى التوقيع 

على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكتها العقارية والراضى والسيارات 

والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او الجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

3293 - احمد محمد زكى سرحان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    183931   وتم ايداعه بتاريخ    

28-03-2022 برقم ايداع   19735 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2022  بــ :  
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3294 - احمد شريف احمد شيخون  مدير   المقيد برقم قيد    183931   وتم ايداعه بتاريخ    2022-03-28 

برقم ايداع   19735 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2022  بــ :  اصبح حق التوقيع على النحو التالي :- يمثل 

المديرون الشركة في علقتها مع الغير و لهم مجتمعين أو منفردين 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  للمديرين 

مجتمعين أو منفردين الحق في التعامل بأسم الشركة و لصالحها أمام جميع الجهات الحكومية و غير الحكوميه و  

القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من  

سحب و أيداع و فتح و غلق الحسابات و أستصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جميع  

البنوك و المصارف و التوقيع على الشيكات و حق القتراض و الرهن و حق كفالة الغير و كل ذلك بأسم الشركة و 

 لصالحها و كذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و 

الراضي  و السيارات و المنقولت للنفس أو للغير و التوقيع أمام الهيئة العامة للستثمار و المناطق الحره  و 

مصلحة الشهر  العقاري و التوثيق و السجل التجاري و الغرف التجارية و الصناعيه و الرقابه الماليه و هيئة 

المجتمعات العمرانية و  هيئة التنمية الصناعية و الهيئة العامة للتأمينات الجتماعية و أجهزة المدن الجديدة , و كل 

ذلك بأسم الشركة و  لصالحها و لهم الحق في تعيين و عزل مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتابتهم و أجورهم 

و كل ذلك بأسم  الشركة و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل و لهم حق التوقيع على عقود 

تأسيس الشركات و  كل ذلك بأسم الشركة و لصالحها و لهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر و 

كل ذلك بأسم الشركة  و لصالحها . 

3295 - لينا محمد يوسف حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    99343   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2016 برقم ايداع   27029 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2022  بــ :  أستقاله

3296 - فؤاد امام حافظ احمد شرف الدين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    99343   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2016 برقم ايداع   27029 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2022  بــ :  أستقاله

3297 - هشام محمد طاهر احمد حسن  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    99343   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2016 برقم ايداع   27029 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2022  بــ :  

3298 - حازم اشرف محمد طاهر احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    99343   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2016 برقم ايداع   27029 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2022  بــ :  

3299 - سامح محمد طاهر احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    99343   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2016 برقم ايداع   27029 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2022  بــ :  تجديد الثقه فى مجلس الدارة

3300 - صقر سعد الدين صقر محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    184218   وتم ايداعه بتاريخ    

31-03-2022 برقم ايداع   20774 تم التأشير فى تاريخ 31-03-2022  بــ :  

3301 - منة ا سيد فهمي السيد  مدير   المقيد برقم قيد    184277   وتم ايداعه بتاريخ    03-04-2022 برقم 

ايداع   20955 تم التأشير فى تاريخ 03-04-2022  بــ :  يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محدودة
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3302 - احمد ضوى جمال امين  مدير   المقيد برقم قيد    184377   وتم ايداعه بتاريخ    04-04-2022 برقم 

ايداع   21267 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2022  بــ :  اول-القتراض وعلى شروط واحكام عقود التمويل 

المزمع ابرامها مع البنك الوروبي لعادة العمار والتنمية وذلك بمبلغ 50,000,000 دولر أمريكي )خمسون 

مليون دولر امريكي( لغرض اقامة المشروع )وبما يشمل كافة المستندات المتعلقة بهذه العقود والمكملة لها 

عقد التمويل المزمع ابرامه بين الشركة  وتعديلتها( والتي تتضمن على سبيل المثال وليس الحصر:-  1-1

اي عقود  اي طلب او استمارة للسحب من مبلغ التمويل .  3-1 والبنك الوروبي لعادة العمار والتنمية.  2-1

اخرى يتم توصيفها كعقد تمويل من قبل الشركة والبنك الوروبي لعادة العمار والتنمية.  2- ابرام وتنفيذ الشركة 

لكافة مستندات المشروع )وبما يشمل كافة المستندات والخطارات المتعلقة بهذه العقود والمكملة لها وتعديلتها( 

والتي تتضمن دون حصر مايلي :  2-1 عقد النشاء المزمع ابرامه بين الشركة وشركة اتش ايه للنشاءات 

)H.A. Constructions H.A.C(  2-2 ابرام اي اتفاقية اخرى تكون جوهرية لتنفيذ المشروع كما قد يتم 

التفاق بين الشركة والبنك الوروبي لعادة العمار و التنمية.    ثانيا- تفويض اي اثنين مجتمعين من السادة التالي 

ذكرهم السيد/فاتح كمال إيبيجليوغلو –جواز سفر رقم S 20372721 , تاريخ ميلد26/8/1967 الجنسية تركي 

, السيد/هاكان حمدي بلغورلو جواز السفر رقم U21343756 , تاريخ الميلد 17/9/1972 الجنسية تركي,

السيد/ أوزكان شيمين, جواز سفر رقم S 21175345 تاريخ الميلد7/11/1976 الجنسية تركي  , السيد/ نيهات 

بايز , جواز سفر رقم S 20688006 تاريخ الميلد  14/7/1971 الجنسية تركي,  في التوقيع على كافة العقود 

والتفاقيات والمستندات الخاصة بالمشروع والتمويل الممنوح من البنك الوروبي لعادة العمار والتنمية بغرض 

إقامة المشروع بما في ذلك جميع عقود التمويل وعقود المشروع واي مستندات او اخطارات متعلقة بهذه العقود او 

مكملة لها او اي تعديلت خاصة بها واتخاذ كافة الجراءات اللزمة لذلك.

3303 - احمد ضوى جمال امين  مدير   المقيد برقم قيد    184377   وتم ايداعه بتاريخ    04-04-2022 برقم 

ثالثا- التعاقد مع شركة اتش ايه للنشاءات  ايداع   21267 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2022  بــ :  -

)H.A. Constructions H.A.C( لتنفيذ العمال النشائية لمصنع بيكو مصر بقيمة إجمالية تتجاوز مليوني 

يورو, وتفويض السادة التالي ذكرهم السيد/ أوميت كان جونيل , والسيد/ جميل انان  جواز سفر رقم 

S25047547 تاريخ الميلد 04/03/1965 الجنسية تركي, مجتمعان للتوقيع على العقود والموافقات اللزمة 

لذلك.

3304 - اسلم احمد توفيق احمد  مدير   المقيد برقم قيد    184484   وتم ايداعه بتاريخ    06-04-2022 برقم 

ايداع   21682 تم التأشير فى تاريخ 06-04-2022  بــ :  استقالة

3305 - عبد اللطيف محمد محمد الطاهر عبدالعال  مدير   المقيد برقم قيد    184484   وتم ايداعه بتاريخ    

06-04-2022 برقم ايداع   21682 تم التأشير فى تاريخ 06-04-2022  بــ :  استقالة

3306 - عمر محمد كمال البويضاني  مدير   المقيد برقم قيد    184484   وتم ايداعه بتاريخ    2022-04-06 

برقم ايداع   21682 تم التأشير فى تاريخ 06-04-2022  بــ :  
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3307 - ياسر عدنان بيسواني  مدير   المقيد برقم قيد    184484   وتم ايداعه بتاريخ    06-04-2022 برقم 

ايداع   21682 تم التأشير فى تاريخ 06-04-2022  بــ :  - و يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة- يمثل 

المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او  منفردين  فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل بأسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللسيد / 

عمر محمد كمال البويضاني مدير الشركة وللسيد /  ياسر عدنان بيسواني  مدير الشركة  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 وايداع  وفتح 

حسابات   وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن راس المال و  

كل ذلك باسم الشركة  ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع  علي عقود  الشراء ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر. وللمديربن مجتمعين 

او منفردين حق القتراض والتوقيع علي عقود البيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية بعد موافقة 

الجمعية العامة وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها .

3308 - مصطفي سيد جابري محمد  مدير   المقيد برقم قيد    9441   وتم ايداعه بتاريخ    14-01-2003 برقم 

ايداع   216 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2022  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا في 

هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة وله الحق في  التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وتمثيل الشركة امام القضاء 

والتصالح والتنازل والطعن والنكار والبراء عن القضايا وكذلك تاسيس الشركات وتعديلها والتخارج منها 

والندماج وفسخها وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق الحسابات والفراج 

عن راس المال وحق التوقيع علي عقود القتراض و الرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات 

الضمان والشراء وحق البيع للنفس والغير لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت 

واصدار التوكيلت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي وكلء الشركه 

وتحديد مرتباتهم واجورهم واصدار توكيلت للتصديق علي شهادات الخبرة وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل لنفسه والغير في كل او بعض ما ذكر
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3309 - محمد احمد صالح محمود  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    85933   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-09-2015 برقم ايداع   24864 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2022  بــ :  لرئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب منفردا تمثيل الشركه فى علقتها مع الغير وكذلك له فى هذا الصدد أوسع السلطات للتعامل باسمها 

وله الحق فى التوقيع عن الشركـة أمام البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات الصادرة باسم 

الشركة وكذلك صرف الشيكات الصادرة للشركة دون حدود قصوى وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكذلك له الحق فى شراء 

الصول المتاحة للشركة وكذلك بيعها والتنازل عنها بما فى ذلك السيارات والراضى والوحدات السكنيه لنفس 

وللغير وكذلك له الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ويحق له تفويض الغير فى ذلك شريطة أن 

تتم كافة العمال السابقة لخدمة أغراض الشركـة ومن خللها بما يحقق صالح الشركـة. وكذلك له الحق في التوقيع 

باسم الشركة على عقود الرهن والقروض أو تقرير حق لميزة ما على أصول الشركة وذلك امام البنوك والهيئات 

الحكومية والشخاص الطبيعيين والعتباريين والشهر العقارى دون حدود قصوى وكذلك فى استخراج شهادات 

الخبره امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية فى التعامل والتوقيع عن الشركة أمام أجهزة المجتمعات 

العمرانية الجديدة والسجل التجاري والشهر العقاري والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الضرائب 

العامة والمبيعات والغرفة التجارية ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للصادرات والواردات ومصلحه الجمارك 

والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية والدارة العامة للمرور ومصلحة امن المواني وجميع شركات المحمول 

والشركة المصرية للتصالت وشركات توزيع الكهرباء والمياه والغاز وعلى عقود تأسيس وتعديل واثبات التاريخ 

ومحاضر التصديق أمام الشهر العقارى وكذلك الحق فى توكيل أوتفويض الغير فى كل او بعض ماذكر

3310 - احمد رفعت شكري رشاد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    184802   وتم ايداعه بتاريخ    

14-04-2022 برقم ايداع   23605 تم التأشير فى تاريخ 14-04-2022  بــ :  للفروع

3311 - مينا ناجي عطا ا ميخائيل  مدير   المقيد برقم قيد    184808   وتم ايداعه بتاريخ    2022-04-14 

برقم ايداع   23617 تم التأشير فى تاريخ 14-04-2022  بــ :  

3312 - حبشى رمسيس يوسف عطيه  مدير   المقيد برقم قيد    184808   وتم ايداعه بتاريخ    

14-04-2022 برقم ايداع   23617 تم التأشير فى تاريخ 14-04-2022  بــ :  و يباشر المديرين وظائفهم لمده 

غير محدده . يمثل  المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .    للسيد / 

عطية رمسيس يوسف عطية والسيد / يوسف رمسيس يوسف عطية والسيد / حبشى رمسيس يوسف عطية و 

السيد/ مينا ناجى عطال منفردين الحق في التوقيع أو 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 وغلقها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالها وكذلك 

لهما حق التوقيع على عقود البيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق في تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

3313 - عطيه رمسيس يوسف عطيه  مدير   المقيد برقم قيد    184808   وتم ايداعه بتاريخ    2022-04-14 

برقم ايداع   23617 تم التأشير فى تاريخ 14-04-2022  بــ :  
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3322 - محمد سامى محمد نصر زايده  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    185823   وتم ايداعه بتاريخ    

19-04-2022 برقم ايداع   24496 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2022  بــ :  اعتماد صلحيات وسلطات 

التوقيع عن الشركة لتصبح كالتالي:-  لرئيس مجلس الدارة تمثيل الشركة أمام القضاء بكافة درجاته وتوكيل الغير 

في ذلك والقرار والبراء والنكار والتصالح في جميع القضايا أمام المحاكم بكافة درجاتها والتصالح أمام المحامي 

العام بكافة النيابات والتصالح امام النيابات العامه بكافة درجاتها و للسيد / محمد سامي محمد نصر زايده – رئيس 

مجلس الدارة  الحق منفردا في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم و التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وايداع وفتح حسابات وحق الفراج عن راس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض 

والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وله الحق منفردا  في التوقيع على عقود الشراء والبيع 

والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية  والراضي والسيارات المملوكة للشركة  وكل ذلك باسم الشركة 

ولمصلحتها وله الحق منفردا  في تعيين وعزل مستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وقبض ودفع المبالغ 

وتحويل وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل والتوقيع على عقود التأسيس امام مصلحة الشهر العقاري وتوكيل او تفويض الغير في كل 

او بعض ما ذكر

3323 - وليد زكريا زكى على عبده  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    185823   وتم ايداعه بتاريخ    

19-04-2022 برقم ايداع   24496 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2022  بــ :  

3324 - محمود ناصر عبدالكريم عبدالمجيد  مدير   المقيد برقم قيد    185953   وتم ايداعه بتاريخ    

21-04-2022 برقم ايداع   25343 تم التأشير فى تاريخ 21-04-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركة في 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا 

ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللسيد / محمود ناصر عبدالكريم 

عبدالمجيد مفردا حق التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و 

القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من 

سحب و   إيداع و التوقيع على الشيكات و فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان وحق 

الفراج عن راس المال وكافه صور التعامل مع البنوك و المصارف وكل ذلك باسم اشركه و ضمن اغراضها 

وكلك له الحق في التوقيع على عقود الشراء و القتراض و الرهن و البيع لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و 

الراضي و السيارات و المنقولت باسم الشركة و لصالحها و له الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة 

و تحديد مرتباتهم و اجورهم و له حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع وتسديد كافة السندات الذنيه و 

التجارية وابرام كافه العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و له حق 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

3325 - حمدى عبد العاطى حمدى محمود سلمه  مدير   المقيد برقم قيد    185953   وتم ايداعه بتاريخ    

21-04-2022 برقم ايداع   25343 تم التأشير فى تاريخ 21-04-2022  بــ :  استقالة

3326 - محمود مرزوق عبدالرحيم احمد  القاضى  مدير   المقيد برقم قيد    185953   وتم ايداعه بتاريخ    

21-04-2022 برقم ايداع   25343 تم التأشير فى تاريخ 21-04-2022  بــ :  استقالة

Page 1423 of 1644 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

3327 - محمد بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن التركى  مدير عام   المقيد برقم قيد    185992   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-04-2022 برقم ايداع   25532 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2022  بــ :  ويباشر المدير وظائفه 

لمدة غير محددة - ويملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعاهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه 

المعاملت والتعهدات   وللسيد / محمد بن عبد المحسن بن عبد الرحمن التركي - مدير عام الشركة - وله جميع 

الصلحيات والسلطات وحق الدارة والتوقيع  والتعامل بأسم الشركة وتمثيلها وضمن أغراضها أمام جميع الجهات 

الحكومية بما فيها الوزارات والمحافظات والحياء وأجهزة المدن والجهات الغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافه أشكالهم وله تمثيل الشركة أمام القضاء بكافه درجاته وأختصاصاته وأمام مصلحة 

ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق بكافه مكاتبه ومأموريته وله الحق في التصرف بالشراء والبيع لي أصل من 

أصول الشركه سواء الثابته أو  المتحركه أو المنقوله والجهزة والمعدات وكذلك الحق في التوقيع نيابه عن الشركة 

على عقود البيع البتدائية والنهائية وعقود الشراء والتصديق عليها والتوقيع على محاضر التصديق وحق التوقيع 

على عقود الشراء والتصديق عليها والتوقيع علي محاضر التصديق وله منفردا   وباسم الشركة التوقيع على عقود 

البيع والشراء للراضي والعقارات والوحدات السكنيه والدارية والتجاريه ومحاضر أستلمها وتسليمها -  وكذا 

التعامل منفردا   -  التعامل مع جميع البنوك والمصارف في كافه التعاملت والجراءات البنكية والمصرفيه من 

سجل وإيداع وأستلم وصرف الشيكات وفتح وإلغاء الحسابات البنكية وأستلم وصرف أى أستحقاقات ومستحقات 

ماليه بأسم الشركة والتوقع على الشيكات وأموامر التحويل وإصدار خطابات وشهادات الضمان وفي كافه صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وصور القتراض والرهن والتوقيع على عقود الرهن والقتراض وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن أغراضها وله الحق منفردا   في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وبيع وتسديد كافه 

السندات الذنيه والتجارية وإبرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو الجل 

بأسم الشركة ولصالحها وفي التوقيع على عقود التأسيس للشركة وتعديلها ومحاضر إجتماعات الشركاء التى تساهم 

أو تشارك فيها الشركة وله حق تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكـــر - وللسيد / محمد بن عبد المحسن 

بن عبد الرحمن التركي ) المدير العام ( والسيد / أيمن سعيد عبد اللطيف محمد عامر ) المدير الداري ( ) مجتمعين 

أو منفردين ( - كافه الصلحيات وحق الدارة والتوقيع بأسم الشركة وتمثيلها أمام كافه الجهات الحكومية والغير 

حكومية في كافه الجراءات والتوقيع وتقديم المستندات وإستلمها وفي التعامل مع هيئه الشراء الموحد , هيئه 

الدواء المصرية , الشركة المصريه الوطنية للمستحضرات الدوائية ,  وزارة الصحه , اللجان الطبيه العامه ,  

الهيئه العامه للتأمين الصحي , غرفه صناعة الدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية , جميع 

المستشفيات الحكومية والغير حكومية , التأمينات , ومصلحة الضرائب بكافه إدارتها وفروعها , القوي العامله , 

الهيئه العامه للصادرات والواردات والمواني والجمارك,  المرور ,  الحياء , إدارة التراخيص , شركات الدوية 

الحكومية والغير حكومية وذلك في إبرام العقود والتفاقات والمزيدات والتوريدات وأستلم وتسليم الشيكات 

والتحويلت وسداد وأستلم أى مستحقات ماليه تخص الشركة وتوريدها للشركة

3328 - ايمن سعيد عبد اللطيف محمد عامر  مدير ادارى   المقيد برقم قيد    185992   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-2022 برقم ايداع   25532 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2022  بــ :  

3329 - شهاب الدين احمد على حسين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    186154   وتم ايداعه بتاريخ    

28-04-2022 برقم ايداع   26341 تم التأشير فى تاريخ 28-04-2022  بــ :  

3330 - خالد عبدالرحمن حسين  مدير   المقيد برقم قيد    186179   وتم ايداعه بتاريخ    28-04-2022 برقم 

ايداع   26396 تم التأشير فى تاريخ 28-04-2022  بــ :  استقالة

3345 - احمد احمد ابراهيم الدسوقى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    186520   وتم ايداعه بتاريخ    

12-05-2022 برقم ايداع   28025 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  ممثل عن جهاز مشروعات 

الخدمة الوطنية بدل من السيد اللواء / صلح الدين محمد محمد ناصر

3346 - ماجد محمد عادل حسن الشامى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    186520   وتم ايداعه بتاريخ    

12-05-2022 برقم ايداع   28025 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  ممثل عن جهاز مشروعات 

الخدمة الوطنية بدل من السيد اللواء / اسامة السيد موسى السيد
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3347 - تمارا خالد محمد نصير  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    186889   وتم ايداعه بتاريخ    

19-05-2022 برقم ايداع   30018 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  ممثله لشركة الكان للتصالت 

) ش.م.م ( بدل  من السيد / تامر عبدالنعيم الزكى عيد

3331 - شرين خالد عبد الرحمن حسين  مدير   المقيد برقم قيد    186179   وتم ايداعه بتاريخ    

28-04-2022 برقم ايداع   26396 تم التأشير فى تاريخ 28-04-2022  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقاتها 

مع الغير وله  منفردا  في هذا الصدد أوسع السلطات لادارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركة او القانون أو لئحته التنفذية للجمعية العامة وللمدير منفردا الحق في التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح  وغلق حسابات  والفراج عن راس 

المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات   وحق القتراض والرهن وكل 

ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع  والرهن لصول الشركة وممتلكتها 

العقاريه والراضى والسيارات  ولهم حق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم و 

له 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 التوقيع على عقود تاسيس 

الشركات وله حق توکيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكروله حق تمثيل الشركة والتوقيع عنها والتعامل 

باسمها أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل 

التجاري والغرف التجارية والشهر العقاري والتأمينات الجتماعية والضرائب  ومأمورياتها ومصلحة الجمارك 

والمرور ونيابات المرور  وله حق القرار التنازل والصلح فى اى دعاوى مقامه على الشركة او عليها  والتوقيع 

علي عقود تعديل النظام الساسي للشركة أمام الشهر العقاري وجميع أنواع العقود التفاقيه والبيع والشراء, وتعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم  و التوقيع علي عقود القرض والرهن وكفالة الغير, 

سياراتها والتوقيع علي الشيكات والسحب لكافة المبالغ المالية وفتح وغلق الحسابات  وبيع أصول الشركة و 

والتحويلت البنكية والتسهيلت الئتمانية, وإستصدار خطابات وشهادات الضمان والعتمادات البنكية والمستنديه 

وكافة صور التعامل أمام كافة البنوك, وقبض ودفع المبالغ المالية وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنيه والتجارية وله الحق في التوقيع او التقديم والطلع والستلم والتعامل بكافة الجراءات أمام الهيئة العامة 

للستثمار والمناطق الحرة وقطاع الشئون القانونية وقطاع شركات الموال والهيئة العامة للشركات والهيئة العامة 

لسوق رأس المال والهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة ووزارة التجارة الخارجية 

والتموين والتجارة الداخلية وكافة الوزارات وهيئاتها وإداراتها وتسجيل العلمات التجارية وحقوق الملكية الفكرية 

والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بجميع فروعها والغرف التجارية والسجل التجارى واتحاد 

الصناعات المصرية والمجالس التصديرية بجميع انواعها والهيئة المصرية للمواصفات والجودة وهيئة الرقابة 

الدارية ومصلحة الجمارك والبورصة والتأمينات الجتماعية ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية واستخراج 

التأشيرات ووزارة القوي العاملة ومكتب تراخيص عمل الجانب والهيئة العامة للتنمية الصناعية والسجل 

الصناعي واستخراج الموافقات والرخص امام المحافظات والحياء وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها 

والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية واجهزتها والجهات التابعة و التعامل امام الهيئة العامة للرقابة 

الصناعية وجميع فروعها ووزارة البيئة وجهاز شئون البيئة بجميع فروعه والتنمية الصناعية واتحاد الصناعة 

والتحاد المصري للتشييد والبناء  ووزارة الثقافة  ووزارة السياحة وامام جميع الوزارات ولهم حق توكيل 

أوتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.
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3332 - عمر محمد طاووز  مدير   المقيد برقم قيد    186196   وتم ايداعه بتاريخ    08-05-2022 برقم 

ايداع   26518 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمده غير محدده . يمثل 

السيد / عمر محمد طاووز والسيد / محمود عبدالقادر طاووز الشركه في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او 

منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه 

أو القانون أو لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه , وللسيد / عمر محمد طاووز مدير الشركه والسيد / محمود عبدالقادر 

طاووز مدير الشركه )مجتمعين او منفردين( الحق في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف والتوقيع علي 

الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وكذلك لهم حق 

التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات ولهم الحق في 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل لك باسم الشركه ولصالحها ولهم حق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق التوقيع علي عقود تأسيس الشركات ولهم حق 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

3333 - محمد مولود شعبان  مدير   المقيد برقم قيد    186196   وتم ايداعه بتاريخ    08-05-2022 برقم 

ايداع   26518 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2022  بــ :  استقالة

3334 - محمود عبدالقادر طاووز  مدير   المقيد برقم قيد    186196   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-08 

برقم ايداع   26518 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2022  بــ :  

3335 - محمد ايوب على ايوب  مدير   المقيد برقم قيد    186246   وتم ايداعه بتاريخ    08-05-2022 برقم 

ايداع   26742 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2022  بــ :  

3336 - رمضان على السيد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    186246   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-08 

برقم ايداع   26742 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمده غير محدده . 

يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين  او منفرديين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة   

وللمديرين مجتمعين او منفرديين  الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام  وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهم الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود و المشارطات والصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل  ولهم حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع 

علي الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان والفراج عن راس المال وكافة صور التعامل  

مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها.   ولهم مجتمعين  فقط حق التوقيع علي عقود 

الرهن والقتراض والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه  والراضي والسيارات ولهما حق توكيل او تفويض 

الغير في كل او بعض ماذكر .

3337 - كريم احمد عزت على مسعود  مدير   المقيد برقم قيد    186246   وتم ايداعه بتاريخ    

08-05-2022 برقم ايداع   26742 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2022  بــ :  استقالة

3338 - عز الدين احمد مصطفى الزيدى  مدير   المقيد برقم قيد    186246   وتم ايداعه بتاريخ    

08-05-2022 برقم ايداع   26742 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2022  بــ :  استقالة

3339 - محمود ايوب علي ايوب  مدير   المقيد برقم قيد    186246   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-08 

برقم ايداع   26742 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2022  بــ :  

3340 - مي عبد العزيز سليمان علي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    154645   وتم ايداعه بتاريخ    

29-09-2020 برقم ايداع   33755 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  
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3341 - محمد طه ميهوب محمود  مدير   المقيد برقم قيد    162442   وتم ايداعه بتاريخ    2021-02-25 

برقم ايداع   9432 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  استقالة

3342 - محمود عبدالجليل عبد السلم عبدالقادر  مدير   المقيد برقم قيد    162442   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2021 برقم ايداع   9432 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  استقالة

3343 - رانيا حمدي ابراهيم براغيث  مدير   المقيد برقم قيد    162442   وتم ايداعه بتاريخ    2021-02-25 

برقم ايداع   9432 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محـددة - تمثل 

المديرة الشركة فى علقتها مع الغير ولها منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به من صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديرة منفردا حق التعامل 

باسم االشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج 

عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لها الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض 

والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والرضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولها 

الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولها حق قبض و دفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولها حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

3344 - بسنت محمد عبد الفتاح ابو بيه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    186425   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2022 برقم ايداع   27508 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  

3348 - ابراهيم محمد احمد محمد ابراهيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    187030   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-2022 برقم ايداع   30726 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  ممثلعن شركة/ مامى فور 

ديفيلوبمينت دى ام سى سى  MAMI FOR DEVELOPMENT  DMCC -اعاده تشكيل مجلس الدارة - 

الموافقة على تفويض السيد/ إبراهيم محمد احمد محمد ابراهيم رئيس مجلس الدارة ممثل  عن شركة/ مامي فور 

ديفيلوبمينت دي ام سي سي MAMI FOR DEVELOPMENT DMCC  فى التوقيع على جميع  

القرارات و التصالح امام المحامى العام والبيع للنفس وللغير  وتمثيل الشركة  امام القضاء و التصالح  والتنازل 

والترك وتاسيس الشركات وتعديلها والتخارج والفض والفسخ و الشهار والشطب امام  كافة الجهات الحكومية 

والرسمية .  الموافقة على تفويض السيد/ إبراهيم محمد احمد محمد ابراهيم رئيس مجلس الدارة ممثل  عن شركة/ 

مامي فور ديفيلوبمينت دي ام سي سي MAMI FOR DEVELOPMENT DMCC في التوقيع منفردا 

والسيد/ احمد مجدي محمد احمد ابراهيم عضو مجلس الدارة ممثل عن شركه اوزوريون للمقاولت والستثمار 

العقاري ش.م.م  والسيدة/ داليا محمد احمد محمد ابراهيم عضو مجلس الدارة ممثل  عن شركة/ المصرية للسكان 

)برج النهضة( ش.م.م مجتمعين فى التوقيع نيابة عن الشركة على كافة الوراق والشيكات والمستندات والتعامل 

بإسم الشركة أمام البنوك بمختلف أنواعها من سحب وإيداع والتوقيع على عقود التسهيلت وعقود المديونية وعقود 

القتراض والرهن بكافة أنواعه للنفس وللغير وتوكيل لصالح البنوك وكذا التوقيع على كافة الوراق اللزمة لذلك 

والتوقيع مجتمعين أو منفردين على كافة عقود البيع والشراء البتدائية والنهائية وعلى عقود بيع وشراء السيارات 

بكافة أنواعها و تمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية والرسمية ومكاتب التوثيق والسجل التجارى والشهر 

العقارى ومصلحة الجمارك ولهم حق توكيل او تفويض النفس أو الغير فى كل او بعض ما ذكر وبخاصة بنك مصر 

.

3349 - احمد مجدى احمد محمد ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    187030   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-2022 برقم ايداع   30726 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  ممثلعن شركة اوزيريون 

للمقاولت و الستثمار العقارى ش .م.م

3350 - داليا محمد احمد محمد ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    187030   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-2022 برقم ايداع   30726 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  ممثلعن شركة المصرية 

للسكان ) برج النهضه (
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3351 - شريف محمد هانى يوسف احمد سعيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    187118   وتم ايداعه 

بتاريخ    23-05-2022 برقم ايداع   31128 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  فويض السيد/ شريف 

محمد هاني يوسف  - مصري الجنسية27808252101551 في تمثيل الشركة أمام مكاتب العمل والتأمينات 

الجتماعية مع الحفاظ على سلطات وصلحيات التوقيع نيابة عن الشركة الوارده بالسجل التجاري كما هي دون 

تعديل.

3352 - سليم صلح على العيادى  مدير   المقيد برقم قيد    187245   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-25 

برقم ايداع   31775 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  يمثل المدير / المديرون الشركة في علقتها مع 

الغير - ولهم منفردين أو مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ 

به هذا العقد أو قانون الشركات أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - كما لهم جميعا  مجتمعين أو منفردين حق التعامل 

باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

وغلق الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع 

البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك التوقيع على عقود القتراض والرهن والبيع 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة لصالحها وكذلك حق في 

التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة 

ولصالحها وكذلك له حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

3353 - مى علء الدين مصطفى علوانى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    187272   وتم 

ايداعه بتاريخ    25-05-2022 برقم ايداع   31922 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  يملك حق 

التوقيع عن الشركة رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب وله الحق في فتح الحسابات لدي كافة البنوك وغلقها 

والتعامل عليها والتوقيع نيابة عن الشركة وفتح العتمادات المستندية وخطابات الضمان وإلغائها وتعديلها وله حق 

التوقيع على كافة العقود بما فيها عقود تعديل النظام الساسي وعقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضى والمنقولت والسيارات وبيعها وترخيصها وعقود الستشارات , وبصفة عامة للرئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب الحق في التوقيع عن الشركة أمام كافة الهيئات والوزارات والمصالح الحكومية والغير حكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم , وكذلك أمام الشهر العقاري والسجل التجاري والهيئة 

العامة للستثمار وهيئة الرقابة المالية ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات 

والوكالت التجارية كما يحتفظ رئيس مجلس الدارة بالسلطات التى يخولها له القانون و لوائحه التنفيذية, ما عن 

دون ذلك يقوم رئيس المجلس بتفويض الصلحيات لما فى مصلحة الشركة و أعمالها.

3354 - محمد حسن حسنين حسن البغدادى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    187327   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-2022 برقم ايداع   32223 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

3355 - حسام فضل عوض محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    187327   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-2022 برقم ايداع   32223 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

3356 - وضاح عبد الحفيظ كعده  مدير فرع   المقيد برقم قيد    110331   وتم ايداعه بتاريخ    

03-10-2017 برقم ايداع   36523 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2022  بــ :  

3357 - احمد حسان احمد حسين  مدير   المقيد برقم قيد    103275   وتم ايداعه بتاريخ    2017-03-13 

برقم ايداع   9293 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2022  بــ :  استقاله

3358 - فتيحة بنت محمد بن الحاج ابراش  مدير   المقيد برقم قيد    103275   وتم ايداعه بتاريخ    

13-03-2017 برقم ايداع   9293 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2022  بــ :  

3359 - وليد عبداللطيف ابراهيم سليم عاشور  مدير   المقيد برقم قيد    103275   وتم ايداعه بتاريخ    

13-03-2017 برقم ايداع   9293 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2022  بــ :  
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3360 - ناريمان عبدالرحيم حسن سيد حسن  مدير   المقيد برقم قيد    187806   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-2022 برقم ايداع   33751 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2022  بــ :  - استقالة

3361 - محمود صفوت جابر محمد  مدير   المقيد برقم قيد    187806   وتم ايداعه بتاريخ    2022-06-01 

برقم ايداع   33751 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2022  بــ :  - ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة .  يمثل 

المدير  السيد/ محمود صفوت جابر محمد - 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 لئحته التنفيذية للجمعية 

العامة . وللمدير منفردا   الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات والقتراض والرهن و التوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات  وخطابات 

الضمان وشراء وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارت والمنقولت 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 أو تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

3362 - جاسر مجدى محمد فتحى العايدى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    187980   وتم ايداعه بتاريخ    

05-06-2022 برقم ايداع   34628 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2022  بــ :  

3363 - احمد مصطفى  عبدالعزيز  عبدالحميد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    188170   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-2022 برقم ايداع   35573 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2022  بــ :  - وله فى ذلك كافة الصلحيات

3364 - احمد لطفى فتحى عطيه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    131865   وتم ايداعه بتاريخ    2019-02-24 

برقم ايداع   8860 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2022  بــ :  

3365 - كريم عاصم محمد كامل الحارونى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    188400   وتم ايداعه بتاريخ    

12-06-2022 برقم ايداع   36655 تم التأشير فى تاريخ 12-06-2022  بــ :  

3366 - راشد قدرى محمد جلبى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    188511   وتم ايداعه بتاريخ    

13-06-2022 برقم ايداع   37108 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2022  بــ :  

3367 - قدرى محمد جبلى جاد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    188511   وتم ايداعه بتاريخ    

13-06-2022 برقم ايداع   37108 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2022  بــ :  

3368 - ايمان عبد الدايم سعد الدين عز العرب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    188511   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-06-2022 برقم ايداع   37108 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2022  بــ :  يمثل السيد رئيس 

مجلس الدارة الشركة أمام القضاء, ويملك منفردا  حق القتراض والرهن والتوقيع على المعاملت والمستندات 

اللزمة للقتراض والرهن, كما يملك هو والعضو المنتدب مجتمعين أو منفردين حق التوقيع على معاملت الشركة 

وتعهداتها مع البنوك وغيرها من الجهات.

3369 - درويش مرعى ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    188511   وتم ايداعه بتاريخ    

13-06-2022 برقم ايداع   37108 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2022  بــ :  

3370 - محمد عاطف محمد بخيت  مدير فرع   المقيد برقم قيد    188628   وتم ايداعه بتاريخ    

15-06-2022 برقم ايداع   37886 تم التأشير فى تاريخ 15-06-2022  بــ :  

3371 - محمد احمد احمد البكرى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    188784   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2022 برقم ايداع   38604 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2022  بــ :  

3372 - هادي حافض مداح  مدير   المقيد برقم قيد    188807   وتم ايداعه بتاريخ    19-06-2022 برقم 

ايداع   38661 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2022  بــ :  
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3373 - احمد محمد على على ناصف  مدير   المقيد برقم قيد    188807   وتم ايداعه بتاريخ    2022-06-19 

برقم ايداع   38661 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة - 

يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير و لهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة 

الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ بة صراحة عقد الشركة او القانون او لئحة التنفيذية للجمعية العامة . و 

للمديرين السيد / شريف جميل مداح و السيد / هادى خافض مداح - مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية  وغير الحكومية والقطاع العام و قطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتجديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك 

باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ و توقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و لهما حق توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر . وللمدير / شريف جميل مداح منفردا حق التعامل مع جميع البنوك و 

المصارف من سحب و ايداع وفتح و غلق حسابات و الفراج عن راس المال و القتراض و الرهن و التوقيع علي 

شيكات و استصدار شهادات و خطابات الضمان و بيع اصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات 

و المنقولت و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و السيد /  احمد محمد علي علي ناصف – مدير للعلقات 

العامة بالشركة

3374 - شريف جميل مداح  مدير   المقيد برقم قيد    188807   وتم ايداعه بتاريخ    19-06-2022 برقم 

ايداع   38661 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2022  بــ :  

3375 - مصطفي محمد قاسم محمود علي  مدير   المقيد برقم قيد    309984   وتم ايداعه بتاريخ    

08-12-1997 برقم ايداع   24513 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2022  بــ :  اداري وتنفيذي للشركة -وله 

الحق في التعامل مع كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه ذات الصله بتشغيل المجزر ومصنع اللحوم واصدار 

الترخيص  المطلوبه للتشغيل وتجديدها في مواعيدها وتحديث بياناتها كما له الحق في تنفيذ كافه العقود بين الشركه 

والعملء وفقا لمعايير الجوده والتشغيل وتنفيذ كافه توصيات مراقبي الجوده والصحه والسلمه المهنيه وسلمه 

الغذاء والموافقه على تعيين وفصل وتحديد المكافات والجزاءات واوقات العمل والراحه والجازات للعاملين 

بالمجزر ومصنع اللحوم مع بقاء كافه السلطات والصلحيات الممنوحه للساده اعضاء مجلس الداره بالسجل 

التجاري كما هي

3376 - على عبد المنعم محمد ابو الليل  مدير   المقيد برقم قيد    189224   وتم ايداعه بتاريخ    

26-06-2022 برقم ايداع   40646 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2022  بــ :  استقالة

3377 - رانيامحمد حمدى عثمان  مدير   المقيد برقم قيد    189224   وتم ايداعه بتاريخ    2022-06-26 

برقم ايداع   40646 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2022  بــ :  استقالة

3378 - محمد سعيد حسن محمد  مدير   المقيد برقم قيد    189224   وتم ايداعه بتاريخ    26-06-2022 برقم 

ايداع   40646 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم 

مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركه والتعامل بإسمها فيما عدا ما إحتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللسيد / محمد سعيد حسن محمد والسيد / انطونى وديع 

بباوى ابراهيم مجتمعين فقط الحق فى  التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك  التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والتوقيع علي الشيكات واستصدار 

شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف ولهما مجتمعين فقط حق والقتراض 

والرهن و حق بيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات و المنقولت وحق التوقيع على 

عقود تأسيس وتعديل الشركات وشراء السهم والسندات وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها ولهما مجتمعين  

الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك بأسم الشركة و لصالحها 

ولهما مجتمعين حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل و بيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكذلك حق توكيل  أو تفويض الغير 

في كل أو بعض ما ذكر.
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3379 - سينو روستامبيكوف Sino Rustambekov  مدير   المقيد برقم قيد    189255   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-06-2022 برقم ايداع   40896 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2022  بــ :  أستقاله

3380 - نبيه مردخان عبد الملك عبد ا  مدير   المقيد برقم قيد    189255   وتم ايداعه بتاريخ    

27-06-2022 برقم ايداع   40896 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2022  بــ :  ويباشر المدير وظائفة لمدة غير 

محددة.  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل 

باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمدير منفردا الحق 

في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق 

حسابات وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير 

في كل او بعض ما ذكر

3381 - مريم سمير صبحي صالح  مدير فرع   المقيد برقم قيد    189316   وتم ايداعه بتاريخ    

27-06-2022 برقم ايداع   41233 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2022  بــ :  

3382 - هشام السيد صلح كمال الخشن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    189320   وتم ايداعه بتاريخ    

27-06-2022 برقم ايداع   41271 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2022  بــ :  ممثل  عن شركة سامكريت 

للتنمية العقارية ش.م.م  ـــ يكون للسيد رئيس مجلس الدارة الحق فى التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام 

جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و تعيين و 

عزل مستخدمى و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و التعامل مع ادارة التراخيص بكافة وحدات المرور 

.  ـــ لرئيس مجلس الدارة مجتمعا  مع احد اعضاء مجلس الدارة الحق فى ابرام كافة العقود و المشارطات و 

الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل باسم الشركة و لصالحها و حق توكيل او تفويض الغير فى 

كل او بعض ما ذكر , و يلزم عرض العقود التى تم ابرامها على مجلس الدارة للحاطة .  ـــ صلحيات و حدود 

التوقيع فى البنوك : تفويض رئيس مجلس الدارة ــ منفردا  فى فتح و غلق الحسابات لدى كافة البنوك و المؤسسات 

المالية و التوقيع على المستندات اللزمة لذلك .  ـــ تفويض رئيس مجلس الدارة ــ مجتمعا  مع السيد / مجدى 

ميشيل جرجس رقم قومى 25410120102336 مصرى فى التعامل على الحسابات البنكية بحد اقصى  000 

000 1 جم ) فقط مليون جنيه مصرى ل غير ( و ذلك فى التوقيع على الشيكات و الصرف من الحسابات البنكية 

و طلبات اصدار خطابات الضمان المحلية و الخارجية و العتمادات المستندية المحلية و الخارجية و التوقيع على 

التعهدات و المصادقات و ذلك دون الحق فى تفويض الغير فى كل او بعض ما سبق .  ــ تفويض كل  من رئيس 

مجلس الدارة مجتمعا  مع احد اعضاء مجلس الدارة و السيد / مجدى ميشيل جرجس , و ذلك فى التوقيع بدون حد 

اقصى على الشيكات و الصرف من الحسابات البنكية و طلبات اصدار خطابات الضمان المحلية و الخارجية و 

العتمادات المستندية المحلية و الخارجية و التوقيع على التعهدات و المصادقات و ذلك دون الحق فى تفويض 

الغير فى كل او بعض ما سبق .

3383 - شركة سامكريت للستثمار الهندسي 

ش.م.م  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    189320   وتم ايداعه بتاريخ    27-06-2022 برقم ايداع   

41271 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2022  بــ :  

3384 - شركة سامكريت مصر  مهندسون ومقاولون ش.م.م  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    189320   

وتم ايداعه بتاريخ    27-06-2022 برقم ايداع   41271 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2022  بــ :  

3385 - شركه سامكريت للتنميه العقاريه ش.م.م  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    189320   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-06-2022 برقم ايداع   41271 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2022  بــ :  

3386 - شريف نظمي اسحق كارس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    189320   وتم ايداعه بتاريخ    

27-06-2022 برقم ايداع   41271 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2022  بــ :  ممثل  عن سامكريت مصر 

مهندسون ومقاولون
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3387 - سامح حسن عاشور غراب  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    54699   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-12-2003 برقم ايداع   3922 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2022  بــ :  تجديد مدة مجلس 

الدارة لمدة ثلث سنوات مع احتفاظهم بكافه اختصاصاتهم السابقه

3388 - عليه مصطفى محمد الطويل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    54699   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-2003 برقم ايداع   3922 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2022  بــ :  استقالة

3389 - مروه كامل محمد سالوسه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    54699   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-2003 برقم ايداع   3922 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2022  بــ :  

3459 - ايهاب نبيل صالح مصطفى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7362   وتم ايداعه بتاريخ    

30-07-2001 برقم ايداع   3975 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  ممثل عن شركة سيتا تكستايلز ) 

ش.م .م ( حلول الستاذ/ ايهاب نبيل صالح مصطفى, رئيس مجلس الدارة الحالي محل الستاذ/ محمد ياسر عبد 

الملك بكرى شمسى, رئيس مجلس الدارة السابق في كافة الختصاصات والصلحيات القانونية والمالية السابقة 

والممنوحة والمذكورة  لرئيس المجلس السابق, والمؤشر بها بالسجل التجارى سابقا.

3460 - ديمه باسم خليل ابو غزاله  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7362   وتم ايداعه بتاريخ    

30-07-2001 برقم ايداع   3975 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  ممثل لشركة سيتا تكستايلز

3461 - حسام عبدالفتاح محمد على البرشلى  مدير   المقيد برقم قيد    192326   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2022 برقم ايداع   55123 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  استقالة

3462 - السعيد رفعت السعيد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    192326   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-31 

برقم ايداع   55123 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  - ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محدودة

3390 - احمد زين العابدين عبد اللطيف عبد المقصود  مدير   المقيد برقم قيد    189430   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-2022 برقم ايداع   41840 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة - يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات 

لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحتة التنفيذية للجمعية 

العامة - وللمديرين  مجتمعين أو منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم .   وللمديرين الول ) احمد 

رجب سيد فضل ( والثانى ) ماجدة طه حمزة فروجه ( مجتمعين أو منفردين الحق فى التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف  والتوقيع 

على الشيكات  واستصدار شهادات وخطابات الضمان والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك 

باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضى والسيارات والمنقولت - ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة  العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

3391 - ماجده طه حمزه فروجه  مدير   المقيد برقم قيد    189430   وتم ايداعه بتاريخ    29-06-2022 برقم 

ايداع   41840 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2022  بــ :  

3392 - احمد رجب سيد فضل  مدير   المقيد برقم قيد    189430   وتم ايداعه بتاريخ    29-06-2022 برقم 

ايداع   41840 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2022  بــ :  

3393 - احمد فتحى محمد حسن المسلمانى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    148804   وتم ايداعه بتاريخ    

26-04-2020 برقم ايداع   13414 تم التأشير فى تاريخ 03-07-2022  بــ :  

3394 - احمد اشرف فاروق الليثي حسانين  مدير   المقيد برقم قيد    189530   وتم ايداعه بتاريخ    

03-07-2022 برقم ايداع   42239 تم التأشير فى تاريخ 03-07-2022  بــ :  

3395 - احمد محرم محمد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    189530   وتم ايداعه بتاريخ    03-07-2022 برقم 

ايداع   42239 تم التأشير فى تاريخ 03-07-2022  بــ :  
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3396 - كريم محمد احمد سيد عبدالمجيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    189692   وتم ايداعه بتاريخ    

05-07-2022 برقم ايداع   42971 تم التأشير فى تاريخ 05-07-2022  بــ :  

3397 - امينه هيشانلوAMINA KHISHANLO  مدير فرع   المقيد برقم قيد    189771   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-07-2022 برقم ايداع   43409 تم التأشير فى تاريخ 06-07-2022  بــ :  

3398 - سهر محمد جلل الدين عبدالباقى البخارى  مدير   المقيد برقم قيد    190238   وتم ايداعه بتاريخ    

21-07-2022 برقم ايداع   45297 تم التأشير فى تاريخ 21-07-2022  بــ :  استقالة

3399 - محمد سامى محمد سيد  مدير   المقيد برقم قيد    190238   وتم ايداعه بتاريخ    21-07-2022 برقم 

ايداع   45297 تم التأشير فى تاريخ 21-07-2022  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة - يمثل المدير 

الشركة في علقتها مع الغير و له منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما 

احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وللمدير منفردا الحق في التعامل بأسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات 

واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات 

والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن والتوقيع علي العقود وكذلك له حق بيع اصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

3400 - محمد عبد المنعم احمد محمد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    118109   وتم ايداعه بتاريخ    

05-03-2018 برقم ايداع   10691 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2022  بــ :  تحديد اختصاص السيد العضو 

المنتدب السيد / محمد عبدالمنعم احمد محمد - وافق مجلس الدارة علي تحديد اختصاصات السيد العضو المنتدب 

السيد / محمد عبدالمنعم احمد محمد كما يلي : يمثل العضو المنتدب حق التوقيع علي معاملت الشركة وتعهداتها كل 

شخص مفوض بالتوقيع علي هذة المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق في ان يعين عدة 

مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين وللعضو المنتدب 

منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

والتوقيع علي الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لة حق التوقيع علي عقود 

الشركة والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها وله الحق في 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية ولة ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد اوبالجل ولة حق توكيل اوتفويض الغير في كل اوبعض ماذكر

3401 - محمد على فرج باز  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    118109   وتم ايداعه بتاريخ    

05-03-2018 برقم ايداع   10691 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2022  بــ :  استقالة

3402 - احمد محمد اسامة على زين العابدين غزى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    118109   وتم 

ايداعه بتاريخ    05-03-2018 برقم ايداع   10691 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2022  بــ :  

3403 - هبة ماجد عبد اللطيف احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    190264   وتم ايداعه بتاريخ    

24-07-2022 برقم ايداع   45452 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2022  بــ :  
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3404 - محمد محمود احمد عبدالرازق السيد  مدير   المقيد برقم قيد    190276   وتم ايداعه بتاريخ    

24-07-2022 برقم ايداع   45477 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2022  بــ :  - و يباشر المديروظائفه لمدة 

غير محددة - وللمدير منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

من سحب وايداع وفتح حسابات وغلقها و كافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات 

والفراج عن راس المال وحق القتراض  والرهن  وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها وكذلك له حق التوقيع علي 

عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية له الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء  

الشركه  وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر.

3405 - احمد فؤاد السيد الصمدى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    69537   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-11-2013 برقم ايداع   23756 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2022  بــ :  تشكيل مجلس الدارة 

الجديد

3406 - محمود فؤاد السيد الصمدى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    69537   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-2013 برقم ايداع   23756 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2022  بــ :  

3407 - فؤاد السيد محمد الصمدى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    69537   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-11-2013 برقم ايداع   23756 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2022  بــ :  استقالة - بتاريخ 

2022/11/15

3408 - هناء احمد بكر محمد عبدالرازق  مدير   المقيد برقم قيد    190522   وتم ايداعه بتاريخ    

28-07-2022 برقم ايداع   46703 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2022  بــ :  يباشر المديرين وظائفهم لمدة 

غير محددة - ويسري في شأن مدير الشركة حكم المادة )89( من قانون الشركات طبقا  لحكام القانون - ول يجوز 

للمدير ان يتولى إدارة شركة اخري ايا  كانت نوعها اذا كانت تعمل في ذات النشاط الذي تزاوله الشركة او أحد 

فروعها, كما ل يجوز له ان يتعاقد مع الشركة التي يتولى إدارتها لحسابه او لحساب غيره, او يمارس لحساب الغير 

نشاطا  من نوع النشاط الذي تزاوله الشركة - يكون للمديرين منفردين, كافة السلطات المقررة لدارة الشركة و 

التعامل باسمها, وذلك فيما عدا ما احتفظ به لمؤسس الشركة في هذا النظام او قانون الشركات او لئحته التنفيذية - 

وتمثل المديرة الشركة امام القضاء والغير - ويكون المديرين مسئولين عن ادارتها امام مؤسسها. ولهما منفردين 

الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغرضها امام جميع الجهات الحكومية والغير الحكومية والقطاع العام و 

قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب وايداع وفتح 

وغلق حسابات و الفراج عن راس المال و القتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات و استصدار شهادات 

وخطابات الضمان وبيع أصول الشركة و ممتلكاتها العقارية والراضي و السيارات و المنقولت وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغرضها ولهما الحق في تعين وعزل مستخدمي و وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم و اجورهم ولها 

حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية و التجارية وابرام كافة العقود و 

المشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق التوقيع علي عقود تأسيس 

الشركات ولهما حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر.

3409 - هشام مصطفى الفضالى عبد الحميد المعصراوى  مدير   المقيد برقم قيد    190522   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-07-2022 برقم ايداع   46703 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2022  بــ :  

3410 - احمد عبد العزيز محمد على  مدير   المقيد برقم قيد    190601   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-01 

برقم ايداع   47215 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  
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3411 - عبد العزيز محمد على خليل  مدير   المقيد برقم قيد    190601   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-01 

برقم ايداع   47215 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  ويباشر المديران وظائفهما لمدة غير محددة - 

يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهما في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها 

فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة, وللمديران مجتمعين او 

منفردين  حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع 

البنوك والمصارف و حق الفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن أعراضها وكذلك له الحق في 

التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت وجميع أنواع التصرفات باسم الشركة و لصالحها ولهما الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه 

والتجارية وايرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وبيع أصول 

الشركة  ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

3412 - محمد جمال جباصينى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    190675   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-01 

برقم ايداع   47436 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  

3413 - كريم علء شديد عامر  مدير   المقيد برقم قيد    190865   وتم ايداعه بتاريخ    04-08-2022 برقم 

ايداع   48343 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  يمثل المدير/  كريم علء شديد عامر  , الشركة في 

علقتها مع الغير وله منفردا   في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة. و للمدير / كريم علء شديد عامر,  منفردا  , 

الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح 

حسابات وكاف صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات و الفراج عن راس المال وحق 

القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وله الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها 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 

الحق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

3414 - محمد سعد حامد علي ابو سعده  مدير   المقيد برقم قيد    190865   وتم ايداعه بتاريخ    

04-08-2022 برقم ايداع   48343 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  استقاله

3415 - احمد خالد شحات محمد محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    191010   وتم ايداعه بتاريخ    

08-08-2022 برقم ايداع   48907 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  
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3416 - احمد خالد شحات محمد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    191010   وتم ايداعه بتاريخ    

08-08-2022 برقم ايداع   48907 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  - ويباشر المديرون وظائفهم 

لمدة غير محددة  - تعديل الختصاصات لتصبح كالتالي - يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم  

مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل بأسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللسيد/ محمد محمد محمد الزعبلوى منفردا حق الدارة 

للشركة بجميع فروعها وله منفردا حق تمثيل الشركة امام الغير كافة وله كافة السلطات فى التعامل بإسمها وإجراء 

كافة العقود والجراءات والمعاملت واستلم وتسليم كافة الوراق والعقود وذلك امام كافة الجهات الحكومية والغير 

حكومية والقطاع العام والقطاع الخاص وقطاع العمال والوزارات بجميع اشكالها وفروعها والمحليات واجهزة 

المدينة والضرائب والتامينات وجهاز التنمية الداخلية وله منفردا حق تمثيل الشركة امام القضاء والنيابات واقسام 

الشرطة وله منفردا حق تعيين وعزل جميع مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم عدا الدارة 

المالية وله حق تمثيل الشركة امام شركات التصالت وللسيد / احمد خالد شحات محمد محمد له منفردا حق الدارة 

المالية وتعيين وعزل موظفيها وتحديد رواتبهم  ولهم مجتمعين فقط الحق في التعامل مع البنوك والمصارف في فتح 

وغلق الحسابات  واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

والتوقيع على الشيكات. وحق التوقيع علي العقود من اتفاقيات وتنازلت مدنية او تجارية او قانونية وتمثيل الشركة 

أمام المرور بكافة صور التعامل من ترخيص او تجديد أو بيع او شراء او تنازل.ولهم حق تمثيل الشركة في بيع او 

شراء او ايجار العقارات والصول والمنقولت . ولهم الحق في تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر .

3417 - محمد محمد محمد الزعبلوى  مدير   المقيد برقم قيد    191010   وتم ايداعه بتاريخ    

08-08-2022 برقم ايداع   48907 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  

3418 - محمد ابراهيم احمد ابراهيم زهرة  مدير   المقيد برقم قيد    191016   وتم ايداعه بتاريخ    

08-08-2022 برقم ايداع   48937 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  

3419 - محمد فوزي محمد رسلن  مدير   المقيد برقم قيد    191016   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-08 

برقم ايداع   48937 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  استقالة

3420 - ربيع حسين محمد الدسوقي  مدير   المقيد برقم قيد    191016   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-08 

برقم ايداع   48937 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير 

ولهم مجتمعين او 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.  وللمديرون مجتمعين أو منفردين الحق في 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم .  وللسيد / ربيع حسين محمد الدسوقي منفردا حق التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي 

الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع 

والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل وله حق التوقيع علي عقود تاسيس الشركة وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او 

بعض ما ذكر

3421 - علء فتحى حامد منصور  مدير   المقيد برقم قيد    191016   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-08 

برقم ايداع   48937 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  

3422 - تامر صبرى عويس  عبدالرحمن  مدير   المقيد برقم قيد    191170   وتم ايداعه بتاريخ    

10-08-2022 برقم ايداع   49744 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  استقالة

3423 - هاني عبد الرحيم عبد الرحمن عبدالرحيم  مدير   المقيد برقم قيد    191170   وتم ايداعه بتاريخ    

10-08-2022 برقم ايداع   49744 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  
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3424 - هاني  احمد  علي  حسن  مدير   المقيد برقم قيد    191170   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-10 

برقم ايداع   49744 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  ويباشر المديران وظائفهم لمدة غير محددة - 

يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - 

ولي من المديران 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 وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها  فيما عدا السحب من البنوك اكثر من 

10000 ج) عشرة الف جنيها ( مجتمعين , و كذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية و الراضي والسيارات ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية إبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

3425 - طاهر محمود عبدالنعيم محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    191222   وتم ايداعه بتاريخ    

11-08-2022 برقم ايداع   49973 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2022  بــ :  

3426 - نوفل سعد محمد الفقى  مدير   المقيد برقم قيد    191225   وتم ايداعه بتاريخ    11-08-2022 برقم 

ايداع   49993 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2022  بــ :  ممثل عن شركة أمان للتحصيل اللكترونى ش.م.م  - 

تعديل بند الدارة والتوقيع - ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة - يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع 

الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسها فيما عدا ما أحتفظ به 

صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة - للسيد / نوفل سعد محمد الفقي و السيد / الفريد 

ريمون الفريد فوزي 27710251404258 – مجتمعين او منفردين – حق التوقيع علي معاملت الشركة 

وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من إدارة الشركة , ولهم الحق في تعيين عدة 

مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا  حق التوقيع عن الشركة منفردين أومجتمعين.  - للسيد / نوفل سعد 

محمد الفقي و السيد / الفريد ريمون الفريد فوزي – مجتمعين او منفردين –  الحق في التعامل باسم الشركة وضمن 

أغرضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم 

وتعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم والتعامل مع إدارة التراخيص بكافة وحدات 

المرور وكذلك حق الصلح والقرار والنكار والبراء وطلب تحليف اليمين الحاسمة في الدعاوي القضائية المقامة 

من أو ضد الشركة ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما سبق وتوكيل السادة المحامين في 

الدعاوي القضائية المقامة من أو ضد الشركة أمام كافة المحاكم بدرجاتها وأنواعها المختلفة والتعامل مع أقسام 

ومراكز الشرطة والنيابات المختصة ومراكز وجهات التحكيم المحلية والدولية .  - للسيد / نوفل سعد محمد الفقي و 

السيد / الفريد ريمون الفريد فوزي – مجتمعين –  حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

والتوقيع علي الشيكات وفتح الحسابات وفتح العتمادات المستندية لدي البنوك والمؤسسات المالية والفراج عن 

رأس المال وإستصدار خطابات الضمان وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل بإسم الشركة 

ولصالحها وشراء السيارات والتوقيع علي عقود بيعها أمام الشهرالعقاري وحق توكيل أو تفويض الغير في كل أو 

بعض ما ذكر .  - للسيد / نوفل سعد محمد الفقي و السيد / الفريد ريمون الفريد فوزي – مجتمعين – حق تأسيس 

الشركات وتعديلها والتصرف فيها بالبيع والستحواذات وإتفاقات التشارك والستدانة والحصول علي التسهيلت 

الئتمانية من البنوك وتجديدها والتوقيع علي التعهدات والسندات الذنية المرتبطة بها والتوقيع علي عقود الوكالة 

الخاصة بالبنوك وحق القتراض والرهن وكفالة الغير والتوقيع علي عقود البيع والكفالة والرهن لصول الشركة 

الثابتة والمنقولة والتأجير التمويلي سواء للعقار أو المنقول والتوقيع علي العقود اللزمة في هذا الشأن أمام البنوك 

والمؤسسات المالية ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق وشراء السهم والتوقيع علي أوامر البيع والشراء وقبض أو 

دفع الثمن وإعطاء المخالصات كل ذلك بإسم الشركة ولصالحها وتوكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .
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3427 - ريهام  احمد  عبد المنعم  عثمان  مدير   المقيد برقم قيد    191343   وتم ايداعه بتاريخ    

14-08-2022 برقم ايداع   50577 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  استقالة

3428 - باسم محمد مصطفى قاسم  مدير   المقيد برقم قيد    191343   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-14 

برقم ايداع   50577 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  - و يباشر المديرون  وظائفهم لمدة غير محددة-  

يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم  مجتمعين اومنفردين 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 والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها وضمن اغراضها وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل الغير في كل او بعض ماذكر.

3429 - محمود  محمد  علي  سيد  مدير   المقيد برقم قيد    191343   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-14 

برقم ايداع   50577 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2022  بــ :  

3430 - اسلم طاهر خيرى عوض  مدير فرع   المقيد برقم قيد    146859   وتم ايداعه بتاريخ    

12-02-2020 برقم ايداع   7006 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  

3431 - ايهاب محمدصلح امين محمد عبدالجواد  مدير   المقيد برقم قيد    191555   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2022 برقم ايداع   51537 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  استقالة

3432 - محمد  حسين  عبداللطيف  نصر  مدير   المقيد برقم قيد    191555   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2022 برقم ايداع   51537 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  - و يباشر المديرين وظائفهم 

لمدة غير محددة-يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع 

السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو وللسيد/ محمد 

حسين عبد اللطيف نصر 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 وإبداع 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 له 

الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية   لئحته 

التنفيذية للجمعية العامة.والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق   بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر. وللسيد/ محمود إبراهيم فتوح رضوان حق الدارة 

الفنية عن الشئون الصيدلنية وما يخص نشاط الدوية فقط.

3433 - محمود ابراهيم فتوح رضوان  مدير   المقيد برقم قيد    191555   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2022 برقم ايداع   51537 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  
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3434 - مصطفى على مصطفى موسى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    191600   وتم ايداعه بتاريخ    

18-08-2022 برقم ايداع   51714 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  ممثلعن شركة كونكت 

للتكنولوجيا والمعلومات)ش.م.م( - يكون لرئيس مجلس الدارة الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها 

امام جميع الجهات  الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام   وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع  وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس المال وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على  الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على الشراء والبيع  والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى 

والسيارات 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 أو بالجل وله حق  التوقيع على عقود تأسيس الشركات وله حق توكيل أو 

تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .  وافقت الجمعية بإجماع أصوات السادة اعضاء مجلس الداره والسادة 

المساهمين الحاضرين والممثلين في الجتماع على تفويض السيد/ شريف فاروق ابراهيم محروس فى التوقيع على 

الشيكات والتحويلت البنكية بحد اقصى 35 الف جنيه )فقط وقدره خمسة وثلثون الف جنيه مصرى لغير( 

والتوقيع امام التأمينات الجتماعية على عقود العمل واستمارات الدخول والخروج  للعاملين بالشركة والتوقيع على 

العقود الخاصة بالشركة .

3435 - محمود ابراهيم فتوح رضوان  مدير   المقيد برقم قيد    191624   وتم ايداعه بتاريخ    

18-08-2022 برقم ايداع   51874 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  

3436 - ايهاب محمدصلح امين محمد عبدالجواد  مدير   المقيد برقم قيد    191624   وتم ايداعه بتاريخ    

18-08-2022 برقم ايداع   51874 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  استقالة

3437 - رضا فكيه محمد حسن العزبى  مدير   المقيد برقم قيد    191624   وتم ايداعه بتاريخ    

18-08-2022 برقم ايداع   51874 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  و يباشر المديرين وظائفهم لمدة 

غير محددة. يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات 

لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو   لئحته التنفيذية للجمعية 

العامة. وللسيد رضا فكيه محمد حسن العزبي 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 وحق الفراج عن راس 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 تعيين وعزل مستخدميووكلء 

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. وللسيد/ محمود إبراهيم فتوح رضوان حق الدارة الفنية عن الشئون 

الصيدلنية وما يخص نشاط الدوية فقط.

3438 - محمد عزت محمد توفيق المعايرجى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    114782   

وتم ايداعه بتاريخ    26-12-2017 برقم ايداع   53164 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  اعادة 

تشكيل المجلس لمدة ثلثة سنوات بموجب جمعية عامة عادية بتاريخ 22 / 12 / 2022

3439 - احمد سيف النصر محمود الجارحى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    114782   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-12-2017 برقم ايداع   53164 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  ممثلعن شركة 

الجيزه العامة للمقاولت والستثمار  العقارى - بدلمن السيد / خالد فاروق سيد

3440 - محمد احمد محمود محمد عثمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    114782   وتم ايداعه بتاريخ    

26-12-2017 برقم ايداع   53164 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  ممثل عن شركه الجيزه العامه 

للمقاولت و الستثمار العقاري
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3441 - وليد محمد عصام الدين انور محسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    114782   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-12-2017 برقم ايداع   53164 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  ممثلعن شركة 

الجيزة العامة للمقاولت والستثمار العقاري

3442 - عبدالرحمن عمر محمد عبدالمجيد  مدير مالى   المقيد برقم قيد    191780   وتم ايداعه بتاريخ    

22-08-2022 برقم ايداع   52550 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  استقالة

3443 - ساره  محمود  فكري  محمود  مدير مالى   المقيد برقم قيد    191780   وتم ايداعه بتاريخ    

22-08-2022 برقم ايداع   52550 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2022  بــ :  - ولها حق التوقيع في البنك مع 

رئيس مجلس الدارة و العضوالمنتدب مجتمعين . مع بقاء الصلحيات كما هى دون تعديل .

3444 - فاطمه عبدل احمد الجريدلى  مدير   المقيد برقم قيد    191885   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-24 

برقم ايداع   53225 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  

3445 - ساميه محمد العدوى العبيدى  مدير   المقيد برقم قيد    191885   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-24 

برقم ايداع   53225 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  - ويباشر المديران وظائفهما لمدة غير محددة .

3446 - محمد عبدل احمد الجريدلى  مدير   المقيد برقم قيد    191885   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-24 

برقم ايداع   53225 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  استقالة

3447 - مجيب عبدالرحمن محمد رشدان  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    191934   وتم 

ايداعه بتاريخ    24-08-2022 برقم ايداع   53337 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  يمثل السيد 

رئيس مجلس الدارة امام القضاء و/ أو الغير ويحق للسيد رئيس مجلس الدارة حق التصالح والتخالص بالبراء 

او التنازل.  كما يكون حق الدارة والتوقيع والتعامل باسم الشركة واغراضها أما جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم والهيئة العامة للستشثمار والمناطق الحرة 

والشهر العقاري والهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة البورصة المصرية وحق التوقيع على عقود التأسيس وتعديل 

الشركات بكافة أنواعها والتخارج منها وحق التوقيع والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع 

والتوقيع على الشيكات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف و التوقيع 

على كافة العقود مجتمعين فتكون على النحو التالي:  للسيد / مجيب عبد الرحمن محمد رشدان )رئيس مجلس 

الدارة(, والسيد / محمد السيد عبد ظاهر احمد مرعى )عضو مجلس الدارة( مجتمعين.  أو للسيد / محمد السيد عبد 

ظاهر احمد مرعى )عضو مجلس الدارة(, والسيد / محمود عدلي أبو العل يوسف )المدير التنفيذي( مجتمعين.  أو 

للسيد / مجيب عبد الرحمن محمد رشدان )رئيس مجلس الدارة(, والسيد / محمود عدلي أبو العل يوسف )المدير 

تمت الموافقة على تفويض المدير التنفيذي للشركة في توقيع العقود  التنفيذي( مجتمعين.     القرار الثالث:  3-

الخاصة باليرادات والمصروفات.

3448 - اسلم مصطفى توفيق  مدير   المقيد برقم قيد    191935   وتم ايداعه بتاريخ    24-08-2022 برقم 

ايداع   53350 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  تنفيذى للشركة وله كافة الصلحيات الموجودة 

بالسجل التجاري للشركة.
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3449 - مجيب عبدالرحمن محمد رشدان  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    191935   وتم 

ايداعه بتاريخ    24-08-2022 برقم ايداع   53350 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  تحديد 

صلحيات التوقيع على النحو التالي:  يمثل السيد رئيس مجلس الدارة امام القضاء و/ أو الغير و يحق للسيد 

رئيس مجلس الدارة حق التصالح و التخالص بالبراء او التنازل.  كما يكون حق الدارة والتوقيع والتعامل باسم 

الشركة واغراضها أما جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة اشكالهم والهيئة العامة للستشثمار والمناطق الحرة والشهر العقاري والهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة 

البورصة المصرية وحق التوقيع على عقود التأسيس وتعديل الشركات بكافة أنواعها والتخارج منها وحق التوقيع 

والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات واصدار خطابات وشهادات 

الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف و التوقيع على كافة العقود مجتمعين فتكون على النحو التالي:  

للسيد / مجيب عبد الرحمن محمد رشدان )رئيس مجلس الدارة(, والسيد / محمد السيد عبد ظاهر احمد مرعى )

عضو مجلس الدارة( مجتمعين.  أو للسيد / محمد السيد عبد ظاهر احمد مرعى )عضو مجلس الدارة(, والسيد / 

إسلم مصطفى توفيق الشناوي )المدير التنفيذي( مجتمعين.  أو للسيد / مجيب عبد الرحمن محمد رشدان )رئيس 

مجلس الدارة(, والسيد / إسلم مصطفى توفيق الشناوي )المدير التنفيذي( مجتمعين.  القرار الثالث:  تمت الموافقة 

على تفويض المدير التنفيذي للشركة في توقيع العقود الخاصة باليرادات والمصروفات

3450 - مجدى محمود السيد محمد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    192055   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2022 برقم ايداع   54005 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2022  بــ :  - الرئيس التنفيذى للشركة - 

وله كافة الصلحيات المقررة له كعضو منتدب دون اى تغيير

3451 - عل احمد عادل محمد كمال مصطفي عيسوى  مدير   المقيد برقم قيد    192184   وتم ايداعه بتاريخ    

29-08-2022 برقم ايداع   54459 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  وتباشر المديره وظائفها لمده 

غير محددة - تمثل السيدة / عل احمد عادل محمد كمال مصطفي عيسوي المديره الشركة في علقتها مع الغير ولها  

منفرده في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او 

القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة -  وللمديره منفرده حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وحق الفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن اغراضها وكذلك لها الحق في التوقيع علي عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت ولها الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولها حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولها منفرده حق التوقيع علي عقود القتراض والرهن 

والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولها حق 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

3452 - محمد امام السيد امام  مدير   المقيد برقم قيد    192184   وتم ايداعه بتاريخ    29-08-2022 برقم 

ايداع   54459 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2022  بــ :  استقالة

3453 - احمد سيد ابراهيم ابراهيم العلوانى  مدير   المقيد برقم قيد    192250   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-2022 برقم ايداع   54791 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  استقاله

3454 - احمد فارس عبدالمقصود عبدالمقصود  مدير   المقيد برقم قيد    192250   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-2022 برقم ايداع   54791 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  

3455 - عادل   محمد  محمود  ابو السعود  مدير   المقيد برقم قيد    192250   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-2022 برقم ايداع   54791 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  - و يباشر المديرون وظائفهم 

لمدة غير محددة.  -
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3456 - محمد على شوقى صبيح

 دقينش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7362   وتم ايداعه بتاريخ    30-07-2001 برقم ايداع   3975 

تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  ممثل لشركة سيتا تكستايلز

3457 - ايهاب نبيل صالح مصطفى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7362   وتم ايداعه بتاريخ    

30-07-2001 برقم ايداع   3975 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  قبول الستقالة المقدمة من السيد / 

الغاء كافة التوقيعات , والختصاصات المالية  عصام حافظ ابراهيم , مدير عام الشركة عن منصبه .  2-

تعيين السيد / على حسين أحمد ابراهيم ,  الممنوحة له بصفته مدير عام الشركة بالسجل التجارى للشركة .  3-

حلول السيد /  المدير التجارى بالشركة , كقائم بأعمال المدير العام للشركة مؤقتا لحين تعيين مدير عام جديد .  4-

على حسين أحمد ابراهيم , المدير التجارى بالشركة محل السيد / عصام حافظ ابراهيم , مدير عام الشركة المستقيل 

فى كافة الصلحيات والختصاصات المالية المذكورة بالسجل التجارى للشركة .

3458 - محمد ياسر عبد الملك بكرى شمسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7362   وتم ايداعه بتاريخ    

30-07-2001 برقم ايداع   3975 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  ممثل عن شركة سيتا تكستايلزم ) 

ش.م.م (

3463 - ناهد  فوزى سيد محمد  مدير علقات عامة   المقيد برقم قيد    192394   وتم ايداعه بتاريخ    

01-09-2022 برقم ايداع   55473 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2022  بــ :  ويباشر المديران و ظائفهم لمدة 

غير محددة - يمثل المديرة السيدة/ ناهد فوزي سيد محمد الشركة في علقتها مع الغير و لها منفردا في هذا الصدد 

أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته 

التنفيذية للجمعية العامة - وللمديرة السيدة/ ناهد فوزي سيد محمد منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن 

أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركة 

وضمن أغراضها والحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وفيما يخص التوقيع على القتراض والرهن والبيع لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات فيكون بعد موافقة الجمعية العامة للشركة ولها حق توكيل وتفويض الغير 

في كل أو بعض ما ذكر - وللمدير السيدة/ مروه نبيل فوزي أبو زيد حق إدارة العلقات العامة بالشركة فقط

3464 - مروه  نبيل  فوزى  ابو زيد  مدير عام   المقيد برقم قيد    192394   وتم ايداعه بتاريخ    

01-09-2022 برقم ايداع   55473 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2022  بــ :  

3465 - مصطفى عابد  جاب ا السيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    192486   وتم ايداعه بتاريخ    

04-09-2022 برقم ايداع   55882 تم التأشير فى تاريخ 04-09-2022  بــ :  زياده صلحيات رئيس مجلس 

الداره بأن يكون له الحق في التوقيع امام الجهات الحكوميه والقطاع العام , والخاص والغير والتعامل معهم 

والتوقيع عن الشركه كما يكون لرئيس مجلس الداره الحق فيما يخص اداره الشركه والتوقيع والتعامل عن الشركه 

مع البنوك من سحب وايداع وفتح الحسابات والقتراض وفتح العتمادات والرهن والتوقيع علي الشيكات 

والفراج عن رأس المال

3466 - محمد احمد عبدالحميد شعلن  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    192612   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2022 برقم ايداع   56398 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2022  بــ :  

3467 - محمد فايز عبد ا خليل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    192643   وتم ايداعه بتاريخ    2022-09-06 

برقم ايداع   56501 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2022  بــ :  

3468 - احمد فايق عبدا خليل بخيت  مدير فرع   المقيد برقم قيد    192643   وتم ايداعه بتاريخ    

06-09-2022 برقم ايداع   56501 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2022  بــ :  
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3484 - كريم محسن احمد خليل سليم  مدير   المقيد برقم قيد    193451   وتم ايداعه بتاريخ    2022-09-20 

برقم ايداع   60216 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفه لمده غير محددة - يمثل 

المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - 

وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق  فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص والقوات المسلحه وشركاتها  بكافه أشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والقتراض والرهم والتوقيع على 

الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع اصول 

الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها والحق فى 

تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وحق قبض 

ودفع المبالغ وتوقويع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل والتوقيع على عقود كفاله للغير وحق توكيل او تفويض 

الغير فى كل او بعض ما ذكر

3485 - محمد المنتصر منير محمد ابراهيم السروجى  مدير   المقيد برقم قيد    193451   وتم ايداعه بتاريخ    

20-09-2022 برقم ايداع   60216 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2022  بــ :  

3486 - ابراهيم  حسين ابراهيم العدروسى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    193482   وتم ايداعه بتاريخ    

20-09-2022 برقم ايداع   60390 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2022  بــ :  

3487 - ليوبولدو اركيروس جاليجو Leopoldo Arqueros Gallego  مدير   المقيد برقم قيد    124296   

وتم ايداعه بتاريخ    16-08-2018 برقم ايداع   35300 تم التأشير فى تاريخ 21-09-2022  بــ :  

3488 - مارسيلينو لج لريدو  Marcelino Lage Laredo  مدير   المقيد برقم قيد    124296   وتم 

ايداعه بتاريخ    16-08-2018 برقم ايداع   35300 تم التأشير فى تاريخ 21-09-2022  بــ :  

3489 - بورجا  كومينو  مارتينيز  Borja  Comino Martinez  مدير   المقيد برقم قيد    124296   وتم 

ايداعه بتاريخ    16-08-2018 برقم ايداع   35300 تم التأشير فى تاريخ 21-09-2022  بــ :  
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3490 - طارق عبد الحليم راتب علي الجندي  مدير عام   المقيد برقم قيد    124296   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2018 برقم ايداع   35300 تم التأشير فى تاريخ 21-09-2022  بــ :  . ويباشر المديرون وظائفهم 

لمدة غير محددة . يمثل السيد/ طارق عبد الحليم راتب علي الجندي  بصفته المدير العام الشركة والسيد/ بورجا 

كومينو مارتينيزBorja Comino Martinez  بصفته مدير الشركة, منفردين الشركة في علقتها مع الغير 

ولهما في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو 

القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . ولهما الحق منفردين في إدارة الشركة و تمثيلها أمام القضاء ولدى الغير 

والتوقيع عن الشركة والتعامل باسمها امام جميع الجهات الحكومية والرسمية والوزارات والجهزة التنفيذية التابعة 

للدولة والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وكافة 

Borja الجهزة التابعة للحياء بكافة محافظات الجمهورية . ويكون للمدير السيد/ بورجا كومينو مارتينيز

Comino Martinez   منفردا حق التوقيع عن الشركة في جميع التعاملت البنكية وفتح وغلق وإلغاء حسابات 

الشركة لدى البنوك والسحب واليداع من البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وفتح العتمادات المستندية 

مهما بلغت قيمتها وحق بيع الصول والتصرف فيها وإبرام عقود القرض والرهن وتوقيع كافة انواع العقود مهما 

بلغت قيمتها وحق التوقيع على عقود التعديل نيابة عن الشركة أمام الشهر العقاري ) بعد الحصول على موافقة 

الجمعية العامة غير العادية على التعديل( , وله منفردا الحق في التوقيع على النظمة الساسية وكذلك الحق في بيع 

أو شراء السيارات والتوقيع على عقود البيع البتدائية او النهائية و الشراء للعقارات او المنقولت او السيارات او 

الصول الثابتة او المنقولة نيابة عن الشركة أمام كافة الجهات الحكومية والغير الحكومية ومصلحة الشهر العقاري 

ومكاتبها و مأموريتها. وله الحق منفردا في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما سبق.ويكون لكل من السيد / 

Leopoldo Arqueros  طارق عبد الحليم راتب علي الجندي المدير العام والسيد/ ليوبولدو اركيروس جاليجو

Gallego و السيد / مارسيلينو لج لريدو Marcelino Lage Laredo  منفردين  حق التوقيع عن الشركة 

في جميع التعاملت البنكية وفتح وغلق وإلغاء حسابات الشركة لدى البنوك والسحب واليداع من البنوك 

والمصارف والتوقيع على الشيكات وفتح العتمادات المستندية كل ذلك في ما ل يتجاوز 1500000 جنيه مصري 

)واحد مليون وخمسمائة الف جنيه مصري( أو ما يعادلها بأي عملة أخرى .ويكون  لي اثنين من كل من  السيد/ 

Leopoldo Arqueros  طارق عبد الحليم راتب علي الجندي المدير العام والسيد/ ليوبولدو اركيروس جاليجو

Gallego   و السيد/ مارسيلينو لج لريدو Marcelino  Lage Laredo مجتمعين حق التوقيع عن الشركة 

في جميع التعاملت البنكية وفتح وغلق وإلغاء حسابات الشركة لدى البنوك والسحب واليداع من البنوك 

والمصارف والتوقيع على الشيكات وفتح العتمادات المستندية كل ذلك في ما ل يتجاوز 10000000 جنيه 

مصري )عشرة مليون جنيه مصري( أو ما يعادلها بأي عملة أخرى و لي اثنين من كل من السيد/ طارق عبد 

   Leopoldo Arqueros Gallego الحليم راتب علي الجندي المدير العام والسيد/ ليوبولدو اركيروس جاليجو

و السيد/ مارسيلينو لج لريدو Marcelino Lage Laredo   مجتمعين حق بيع الصول والتصرف فيها 

وإبرام عقود القرض والرهن وتوقيع كافة انواع العقود مهما بلغت قيمتها ولهما مجتمعان حق التوقيع على عقود 

التعديل نيابة عن الشركة أمام الشهر العقاري )بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على التعديل( .

ويكون  لي اثنين من كل من السيد/ طارق عبد الحليم راتب علي الجندي المدير العام والسيد/ ليوبولدو اركيروس 

 Marcelino Lage Laredo والسيد / مارسيلينو لج لريدو Leopoldo Arqueros Gallego جاليجو

مجتمعين الحق في التوقيع على النظمة الساسية وكذلك الحق في بيع أو شراء السيارات والتوقيع على عقود البيع 

و الشراء للعقارات او المنقولت او السيارات نيابة عن الشركة أمام كافة الجهات الحكومية والغير الحكومية 

ومصلحة الشهر العقاري ومكاتبها و مأموريتها. ولهما الحق مجتمعين في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض 

ما سبق . وللمدير العام او أي مدير الحق منفردا  في استخراج التراخيص وتجديدها وتراخيص السيارات 

والمركبات والتعامل امام ادارات و وحدات المرور ونيابات المرور وتوكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض مما 

سبق . كما يكون للسيد/ طارق عبد الحليم راتب علي الجندي المدير العام وللمدير السيد / بورجا كومينو 

Leopoldo Arqueros  وللمدير السيد/ ليوبولدو اركيروس جاليجو  Borja Comino Martinezمارتينيز

Gallego وللمدير السيد / مارسيلينو لج لريدو Marcelino Lage Laredo الحق منفردين في مباشرة 

العمال الدارية اليومية للشركة وتعيين وفصل العاملين وتحديد اجورهم ومرتباتهم والتوقيع علي عقود العمل 
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وانهائها والتسوية بشأنها ويكون للمدير العام أولي مدير أخر منفردين الحق في تمثيل الشركة امام الجهات 

الحكومية بما يشمل وزارة القوى العاملة والهجرة ومكاتب العمل وهيئة التأمينات الجتماعية ومصلحة الضرائب 

ومامورياتها واتخاذ كافة اجراءات التسجيل الضريبي والتسجيل لضريبة القيمة المضافة  والحق في تفويض أو 

توكيل الغير في كل أو بعض ما سبق.

3491 - سيد رمضان محمد حسن عيسى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    193568   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-2022 برقم ايداع   60926 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2022  بــ :  

3469 - عصام عمر الرجا ISSAM OMAR AL RAJA  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم 

قيد    6052   وتم ايداعه بتاريخ    17-10-2000 برقم ايداع   5766 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2022  بــ 

:  يملك حق التوقيع عن الشركة على إنفراد كل من رئيس مجلس الدارة وأعضاء مجلس الدارة المنتدبين وكل 

عضو أخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض , ولمجلس الدارة الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن 

يخولهم أيضا  حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .   تحديد صلحيات وإختصاصات السادة أعضاء 

مجلس الدارة لتكون على النحو التالى :  يمثل الشركة رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب أو السادة / أعضاء 

مجلس الدارة " منفردين أو مجتمعين " أمام الغير وأمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ولهم فى ذلك أوسع 

السلطات وكافــــة الختصاصات والصلحيات المخولة لهم من قبل القانون ـ والنظـــــام الساسى للشركة , ولكل 

من الستاذ / عصام عمر الرجا ـ رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب , الستاذ / إيمـــــــــــــــــــار عمر 

الراجـــــــــــــــــــــا ـ عضو مجلس الدارة , الستاذ / إيلف الراجا ـ عضو مجلس الدارة الحق فى التوقيع " 

منفردين أو مجتمعين " على كافــــــــــــــة أنــــــــــواع العقود والمعاملت الداخلــــــــة ضمن غرض الشركة , 

وللستاذ / عصام عمر الرجا ـ رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا  الحق فى التوقيع على عقود الشراء 

وعقود البيع البتدائية والنهائية وله الحـــــق " منفردا  " فى البيع للنفس أو للغير للصول والموجودات الخاصة 

بالشركة سواء كانت ثابتة أو منقولــــــــــــــــــــــ ة ) وعلى سبيل المثال ل الحصر السيارات       , العقارات 

بكافة أنواعها , الموجودات بكافة أنواعها ( وإبرام جميع العقود والمشاركات والصفقات التجارية التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم الحق " منفردين أو مجتمعين " في الشراء والقتراض بطريق العتمادات 

أو القروض غير المفتوح عنها إعتمادات بالبنوك وكذا العتمادات المستندية وخطابات الضمان وكافة التسهيلت 

المصرفية والرهن للنفس أو للغير " مجتمعين أو منفردين " والتسهيلت الئتمانية بكافة أنواعها والضمانات بكافة 

أنواعها وحوالة الحق في الشيكات أمام كافة البنوك بالداخل أو الخارج والسحب واليداع ولهم الحق في التوقيع " 

منفردين أو مجتمعين " وتمثيل الشركة والتعامل بأسمها أمام كافة المصالح والمؤسسات والهيئات والوزارات التابعة 

للدولة والهيئة العامة للستثمار والشهر العقاري والتوثيق والتسجيل التجاري ومصلحة الضرائب ومأمورياتهـا 

المختلفـة والهيئة العـامة للرقابة المالية والهيئة القومية للتأمينات الجتماعية ومكاتبها المختلفة والغرف التجارية 

والقوى العاملة ومكاتب وإدارات المرور على مستوى الجمهوريـة ووزارة الكهرباء والهيئات التابعة لها ومصلحة 

الجمارك وشركات التأمين ووزارة السياحـة والهيئات التـابعة لها بصفـة خـاصـة ولمباشرة هذه الختصـاصات لهم 

في سبيل ذلك كافة السلطات " منفردين أو مجتمعين " للتعامل بأسم الشركة والتوقيع على كافة العقود والوراق 

والمستندات الخاصـة بالختصاصـات سالفـة الذكـر أمـام الجهـات الحكوميـة وغير الحكومية المختلفة وتسليم 

واستلم كافة العقود والوراق والمستندات من  كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية المختلفة ـ ولهم الحق " 

منفردين أو مجتمعين " في تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .  وللسيد رئيس مجلس الدارة تمثيل الشركة 

أمام القضاء , وعلى الشركة مراعاة سلطات التوقيع الواردة بالسجل التجارى والنظام الساسى .

3470 - ايلف الراجا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6052   وتم ايداعه بتاريخ    17-10-2000 برقم 

ايداع   5766 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2022  بــ :  

3471 - إيمار عمر  الراجا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6052   وتم ايداعه بتاريخ    2000-10-17 

برقم ايداع   5766 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2022  بــ :  

3472 - عبدالرحمن لطفى ربيع عبدالمحسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    192811   وتم ايداعه بتاريخ    

08-09-2022 برقم ايداع   57250 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2022  بــ :  
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3473 - طارق احمد محمود كامل احمد لبيب  مدير   المقيد برقم قيد    192814   وتم ايداعه بتاريخ    

08-09-2022 برقم ايداع   57275 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2022  بــ :  استقالة

3482 - شريف صلح هريدى السيد  مدير   المقيد برقم قيد    193282   وتم ايداعه بتاريخ    2022-09-18 

برقم ايداع   59527 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2022  بــ :  

3483 - ايمن عجيب حنا خيرجاد  مدير   المقيد برقم قيد    193451   وتم ايداعه بتاريخ    2022-09-20 

برقم ايداع   60216 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2022  بــ :  

3651 - عبدا حلمى محمد حلمى محمد ابوعيطه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    200069   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-12-2022 برقم ايداع   90262 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  ممثل عن شركة 

صودا للصناعات الكيماوية

3652 - محمد شحات احمد محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    200069   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-2022 برقم ايداع   90262 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  ممثل عن شركة النصر 

لصناعة الزجاج و البلور

3474 - وائل  موريس  زكى جرجس  مدير   المقيد برقم قيد    192814   وتم ايداعه بتاريخ    

08-09-2022 برقم ايداع   57275 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2022  بــ :  - ويباشر المديرون وظائفهم 

لمدة غير محددة -الموافقة علي الغاء توقيع السيد / طارق احمد محمود كامل احمد لبيب واضافة توقيع السيد / تامر 

عبد الفتاح محمد دويدار بدل منة-   يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهما فى هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة. والمديرين عبارة عن: المجموعة )أ(: )أشرف سور نسيم عازر وتامر عبدالفتاح محمد دويدار( 

المجموعة )ب(: )شريف نعمة ا أمين سليمان وشريف شاكر عريان عبده ووائل موريس ذكي جرجس( 

وللمديران المجموعة )أ(: )أشرف سور نسيم عازر وتامر عبدالفتاح محمد دويدار( مجتمعان الحق في تمثيل 

الشركة أمام الغير وأمام كافة الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والوزارات والشركات والحق فى التعامل 

باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافه أشكالهم وكذلك لهما الحق في التوقيع علي 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 وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر. ولحد السادة مجموعة )أ( وأحد السادة مجموعة 

)ب( مجتمعين فى التعامل مع البنوك وذلك بفتح الحسابات بجميع العملت والسحب واليداع والتحويلت وفك 

وربط الودائع وفتح حسابات زيادة رأس المال للشركة والفراج عن رأس المال ولهم الحق في التعامل علي 

الخدمات المصرفية واللكترونية وأي إجراءات بنكية أخري بمختلف البنوك ولهم الحق في توكيل أو تفويض الغير 

في كل أو بعض ما ذكر وذلك علي النحو التالي: المجموعة )أ(: )أشرف سور نسيم عازر وتامر عبدالفتاح محمد 

دويدار( المجموعة )ب(: )شريف نعمة ا أمين سليمان وشريف شاكر عريان عبده ووائل موريس ذكي جرجس(.   

ويجوز توقيع كل  من الستاذ/ وائل موريس ذكي جرجس والستاذ/ شريف شاكر عريان عبدة مجتمعين بحد أقصي 

مبلغ 1000000 جنية مصري )مليون جنية مصري( أو ما يعادلها من العملت الخرى.

3475 - شريف شاكر عريان عبده  مدير   المقيد برقم قيد    192814   وتم ايداعه بتاريخ    2022-09-08 

برقم ايداع   57275 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2022  بــ :  

3476 - تامر عبدالفتاح محمد دويدار  مدير   المقيد برقم قيد    192814   وتم ايداعه بتاريخ    2022-09-08 

برقم ايداع   57275 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2022  بــ :  

3477 - اشرف سور نسيم عازر  مدير   المقيد برقم قيد    192814   وتم ايداعه بتاريخ    2022-09-08 

برقم ايداع   57275 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2022  بــ :  

3478 - شريف منير نعمة ا امين سليمان  مدير   المقيد برقم قيد    192814   وتم ايداعه بتاريخ    

08-09-2022 برقم ايداع   57275 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2022  بــ :  
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3479 - رامي محمد حسن عبد الونيس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    193217   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-2022 برقم ايداع   59149 تم التأشير فى تاريخ 15-09-2022  بــ :  الموافقة بالجماع على تحديد 

إختصاصات رئيس مجلس الدارة فى تمثيل الشركة أمام السلطة القضائية والمحاكم بكافة درجاتها والبراء 

والتصالح فى القضايا وتمثيل الشركة للمساهمة فى تأسيس شركات جديدة تساهم فيها شركة بلوك سوليوشنز 

إيجيبت للبناء الخضر فى رأس مالها والتوقيع نيابة عن الشركة على أية مستندات تتعلق بتأسيس شركة جديدة فى 

مصر تساهم فيها شركة بلوك سوليوشنز إيجيبت فى رأس مالها , وله الحق أن يتخذ كافة الجراءات اللزمة 

لتأسيس الشركة وبشكل عام له حق التوقيع على المستندات نيابة عن شركة بلوك سوليوشنز إيجيبت للبناء 

الخضر لغراض تأسيس الشركات فى مصر , وله حق التمثيل القانونى للشركة أمام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والشهر العقارى والسجل التجارى والغرفة التجارية والهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة 

المالية وهيئة الرقابة المالية والصناعية وإدارات المرور , وله الحق أن يوكل الغير فى كل أو بعض ما ذكر .  •

الموافقة بالجماع على تحديد من لهم حق التوقيع على العقود والتفاقيات المبرمة بين الشركة وكافة الجهات 

الخرى الخاصة بشراء أو بيع الراضى والعقارات واللت والمعدات وحق التوقيع على عقود القروض 

والسلفيات والرهن والتسهيلت البنكية وترتيبات السحب على المكشوف على أن يكون التوقيع مزدوج لى من 

السادة المذكورين بالمجموعة )أ( مع أى من السادة المذكورين بالمجموعة )ب( كالتالى: المجموعة )أ(: السيد / 

ماركوس جون , السيدة / سلمى وليد مراد محمد , السيد / أشرف محمد كمال خليل سرحان , السيد / صادق محمود 

غصين محمود - المجموعة )ب(: السيد / رامى محمد حسن عبد الونيس , السيد / أحمد حسن عبد الونيس حسين .  

الموافقة بالجماع على تفويض كل من السيد / رامى محمد حسن عبد الونيس أو السيد / ماركوس جون حق  •

التوقيع منفردين على العقود والتفاقيات المبرمة بين الشركة وكافة الجهات الخرى فيما عدا شراء الراضى 

الموافقة بالجماع على تحديد من لهم حق التوقيع على العقود والتفاقيات  والعقارات واللت والمعدات .  •

المبرمة بين الشركة وكافة الجهات الخرى فيما عدا شراء الراضى والعقارات واللت والمعدات على أن يكون 

التوقيع مزدوج لى من السادة المذكورين بالمجموعة )أ( مع أى من السادة المذكورين بالمجموعة )ب( كالتالى: 

المجموعة )أ( :  السيدة / سلمى وليد مراد محمد , السيد / دومينيكو أنزلمى, السيد / صادق محمود غصين محمود - 

الموافقة بالجماع على تفويض كل من السيد / رامى  المجموعة )ب( : السيد / أحمد حسن عبد الونيس حسين .  •

محمد حسن عبد الونيس أو السيد / ماركوس جون حق التوقيع منفردين على فتح وإغلق الحسابات البنكية 

والمعاملت البنكية فيما عدا حق التوقيع على عقود القروض والسلفيات والرهن والتسهيلت البنكية وترتيبات 

الموافقة بالجماع على تحديد من لهم حق التوقيع على فتح وإغلق الحسابات البنكية  السحب على المكشوف.  •

والمعاملت البنكية فيما عدا حق التوقيع على عقود القروض والسلفيات والرهن والتسهيلت البنكية وترتيبات 

السحب على المكشوف على أن يكون التوقيع مزدوج لي من السادة المذكورين بالمجموعة )أ( مع أى من السادة 

المذكورين بالمجموعة )ب( كالتالى: المجموعة )أ( : السيدة / سلمى وليد مراد محمد , السيد / أشرف محمد كمال 

خليل سرحان, السيد / صادق محمود غصين محمود - المجموعة )ب( : السيد / أحمد حسن عبد الونيس حسين

3480 - احمد صلح هريدى السيد  مدير   المقيد برقم قيد    193282   وتم ايداعه بتاريخ    2022-09-18 

برقم ايداع   59527 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2022  بــ :  
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3481 - محمد صلح هريدى السيد  مدير   المقيد برقم قيد    193282   وتم ايداعه بتاريخ    2022-09-18 

برقم ايداع   59527 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة - 

يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهما منفردين أو مجتمعين  فى هذا الصدد أوسع  السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ بة صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة - 

وللمديرون منفردين أو مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وأستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق 

الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها 

وكذلك لهما الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتتلكاتها العقارية 

والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق 

توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر.

3492 - محمد احمد بى ابودبوس  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    125026   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2018 برقم ايداع   38384 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2022  بــ :  يكون حق الدارة و التوقيع و 

المسئولية امام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين السيد / محمد احمد بى ابو دبوس و السيد / ياسر احمد بى 

مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير 

الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و 

المصارف من سحب و ايداع و التوقيع على الشيكات و فتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و 

حق القتراض و الرهن باسم الشركة و لمصلحتها و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كل ذلك 

باسم الشركة و ضمن اغراضها و كذلك له حق التوقيع على عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة و 

ممتلكاتها العقارية و الراضى و السيارات و المنقولت باسم الشركة و لمصلحتها و له الحق فى تعيين و عزل 

مستخدمى ووكلء الشركة و تجديد مرتباتهم و اجورهم و له حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و 

تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل و له حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر

3493 - اسلم  عمر  شهدي احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    194216   وتم ايداعه بتاريخ    

27-09-2022 برقم ايداع   62546 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2022  بــ :  
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3494 - سلمي هاني جمال الدين محمد محمود  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    194237   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-09-2022 برقم ايداع   62732 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2022  بــ :  ممثلعن شركة اس 

سى للتكنولوجيا القابضه المحدودة - الموافقة على إضافة صلحيات توقيع للشركة وذلك على النحو التالي  - 

التفويض بالتوقيع مجتمعين للسيد/ هيثم ماجد حسن صبري - أو - السيدة/ سلمى هاني جمال الدين محمد محمود – 

أو - السيد/ شريف عبدالرحمن محمود عبدالرحمن وذلك بالتوقيع مجتمعا  مع السيد/ عمرو جمال عبد المنعم محمد 

زكي- أو - السيد/ زياد محمد سعد محمد العدوي في حدود 1000000 )مليون جنيه مصري ل غير( أو ما يعادلها 

بالعملت الجنبية  - التفويض بالتوقيع مجتمعين للسيد/ هيثم ماجد حسن صبري أو السيدة/ سلمى هاني جمال الدين 

محمد محمود مجتمعا  مع السيد/ عمرو جمال عبد المنعم محمد زكي أو السيد/ زياد محمد سعد محمد العدوي وذلك 

بدون حد اقصى . وذلك جميعا  في : 1- الحق في فتح وغلق الحسابات لدي جميع البنوك المصرية والسحب 

واليداع و تحويل السندات والكمبيالت والشيكات.  2- طلب اصدار دفاتر الشيكات والتوقيع علي الشيكات 

والتحويلت البنكية للشركات والهيئات والفراد داخل وخارج جمهورية مصر العربية . 3- ربط و فك ورهن 

الودائع و بيع و شراء الشهادات البنكية.4- فتح العتمادات المستندية و تعديلها وتظهير المستندات واصدار 

خطابات الضمان. 5- تفويض وتوكيل الغير في تسليم واستلم كافه المستندات والوراق التجاريه وغيرها من 

والى البنك داخل جمهورية مصر العربية. 6- تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم وأجورهم 

وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه . 7- التوقيع والتعامل أمام 

الجميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم. 8- التوقيع 

علي كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد وبالجل . 9- التوقيع علي عقود 

الوحدات او اليجار او ترتيب حق النتفاع وصرف المستخلصات.  10- حق اعتماد التعيينات و تحديد الجور و 

العلوات والحوافز والمكافات والتوقيع علي عقود العمل . 11- حق اعتماد مستخلصات المقاولين و الموردين . مع 

البقاء على صلحيات التوقيع الواردة في السجل التجاري كما هي دون تعديل .
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3495 - عمر محمد محمد أبومعليش  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    194288   وتم ايداعه بتاريخ    

28-09-2022 برقم ايداع   62866 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2022  بــ :  يمثل الشركة امام القضاء وله 

الحق التصالح فى القضايا - يملك حق التوقيع على معاملت الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على 

هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة , وللمجلس الحق فى ان يعين عده مديرين او وكلء مفوضين وان 

يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركه منفردين أو مجتمعين , ولرئيس مجلس الدارة منفردآ حق التوقيع والسحب 

والفراج عن رأس مال الشركه المودع بالبنك- يحق للسيد/ عمر محمد محمد ابو معيلش – رئيس مجلس الدارة - 

التعامل والتوقيع أمام البنوك والقتراض منها وفتح الحسابات والعتمادات المستندية والتوقيع على الشيكات بإسم 

الشركة وإبرام العقود والرهن والقرض والتسهيلت الئتمانية.ويمثل السيد /عمرمحمد محمدابومعيلش - رئيس 

مجلس الدارة - الشركة أمام الغير وأمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وله فى ذلك أوسع السلطات 

وكافــــة الختصاصات والصلحيات المخولة له من قبل القانون ـ والنظام الساسي للشركة , وله الحق فى التوقيع 

على كافة أنواع العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعقود الشراء وعقود البيع البتدائية والنهائية وله 

الحـــــق فى البيع للنفس أو للغير للصول والموجودات الخاصة وممتلكتاها العقاريه والراضى  والسيارات 

واللت والمعدات والمنقولت بالشركة سواء كانت ثابتة   أو منقولــــة ,وله الحق فى التوقيع على كافه العقود 

وعقود اليجار باسم الشركه , وله الحق فى التنازل عن العلمات التجاريه والسم التجارى, وله الحق منفردآ فى 

شراء وبيع السيارات باسم الشركه والتوقيع على عقود البيع وتوكيل المشترى فى البيع لنفسه وللغير والتوقيع 

بالبيع امام الشهر العقارى وادارات المرور وجميع وكافه الجهزة الحكوميه فيما يخص بيع السيارات , وإبرام 

جميع العقود والمشاركات والصفقات التجارية التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله الحق في الشراء 

والقتراض بطريق العتمادات أو القروض غير المفتوح عنها إعتمادات بالبنوك وكذا العتمادات المستندية 

وخطابات الضمان وكافة التسهيلت المصرفية والرهن للنفس أو للغير والتسهيلت الئتمانية بكافة أنواعها 

والضمانات بكافة أنواعها وحوالة الحق في الشيكات أمام كافة البنوك بالداخل أو الخارج والسحب واليداع , وله 

الحق في التوقيع وتمثيل الشركة والتعامل بأسمها أمام كافة المصالح والمؤسسات والهيئات والوزارات التابعة 

للدولة والهيئة العامة للستثماروالمناطق الحره ووزارة التجارة والصناعه والهيئه العامه للتنميه الصناعيه والهيئه 

العامه للمجتمعات العمرانيه الجديدة والجهزة التابعه لها ووزارة العدل والشهر العقاري والتوثيق والنيابه العامه 

وزارة التموين والتجاره الداخليه والسجل التجارى والتسجيل التجاري والعلمات التجاريه ووزارة الماليه ومصلحة 

الضرائب ومأمورياتهـا المختلفـة والهيئة العـامة للرقابة المالية والهيئة القومية للتأمينات الجتماعية ومكاتبها 

المختلفة والغرف التجارية ووزارة القوى العاملة ومديرتها ومكاتبها ووزارة الداخليه ومديرتها واقسام الشرطه  

وإدارات المرور والنيابات على مستوى الجمهوريـة ووزارة الزراعه ومديرتها والهيئات التـابعة لها ومديرياتها 

ووزارة الكهرباء والهيئات التابعة لها ومصلحة الجمارك وشركات التأمين ,ووزارة السياحـة والهيئات التـابعة لها 

بصفـة خـاصـة ولمباشرة هذه الختصـاصات لهم في سبيل ذلك كافة السلطات للتعامل بأسم الشركة والتوقيع على 

كافة العقود والوراق والمستندات الخاصـة بالختصاصـات سالفـة الذكـر أمـام الجهـات الحكوميـة وغير الحكومية 

المختلفة وتسليم واستلم كافة العقود والوراق والمستندات من  كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية المختلفةوله 

الحق في تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

3496 - محمد عمر محمد  ابو معيلش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    194288   وتم ايداعه بتاريخ    

28-09-2022 برقم ايداع   62866 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2022  بــ :  

3497 - ماهر عمر محمد ابو معيلش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    194288   وتم ايداعه بتاريخ    

28-09-2022 برقم ايداع   62866 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2022  بــ :  

3498 - محمد حلمى احمد عيد العزب  مدير   المقيد برقم قيد    194404   وتم ايداعه بتاريخ    

29-09-2022 برقم ايداع   63340 تم التأشير فى تاريخ 29-09-2022  بــ :  

3499 - عادل محمد محمد حسان طلبه  مدير   المقيد برقم قيد    194404   وتم ايداعه بتاريخ    

29-09-2022 برقم ايداع   63340 تم التأشير فى تاريخ 29-09-2022  بــ :  
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3500 - يحيى سيد عواد احمد ابو جبل  مدير   المقيد برقم قيد    194404   وتم ايداعه بتاريخ    

29-09-2022 برقم ايداع   63340 تم التأشير فى تاريخ 29-09-2022  بــ :  ويباشر المدير وظائف لمدة غير 

محددة - يمثل المديرين كل من فقط السيد / يحي سيد عواد احمد ابو جبل والسيد / عادل محمد محمد حسان طلبه 

الشركة في علقتها مع الغير ولهما منفردين أو مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل 

بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديرين فقط كل 

من السيد / يحي سيد عواد احمد ابوجبل والسيد /عادل محمد محمد حسان طلبه مجتمعين أو منفردين الحق في 

التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات 

والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات وإستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع وشراء ورهن أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل 

أو تفويض الغير في كل او بعض ماذكر

3501 - وليد حسين عبد الحميد حسين  مدير   المقيد برقم قيد    194412   وتم ايداعه بتاريخ    

29-09-2022 برقم ايداع   63347 تم التأشير فى تاريخ 29-09-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى 

علقتها مع الغير و لهما مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللسيد / وليد حسين عبدالحميد 

( Huang Xiaohul  و السيد / هوانج شياو هوى  Zhang Bangjin حسين و السيد / تشانغ بانغ جين

مجتمعين أو منفردين( الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات و 

الفراج عن راس المال ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم وأجورهم 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 الشركه بالنقد او بالجل وكل ذلك باسم 

Zhang  الشركة ولصالحها و توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر  . و للسيد / تشانغ بانغ جين

Bangjin  و السيد / هوانج شياو هوى  Huang Xiaohul مجتمعين او منفردين  لهما حق التوقيع على عقود 

الشراء والبيع و الرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وفسخ الشركة ولهما حق القتراض والرهن و توكيل 

او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

3502 - يحيي محمد يحيي زكريا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    194424   وتم ايداعه بتاريخ    

29-09-2022 برقم ايداع   63401 تم التأشير فى تاريخ 29-09-2022  بــ :  - منح كل من السيد/ يحيى 

محمد يحيى زكريا) رئيس مجلس الدارة( والسيد/عمر محمد يحيى زكريا )عضو مجلس الدارة( مجتمعين او 

منفردين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن راس المال 

وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل وحق التوقيع علي عقود تأسيس وتعديل الشركات والندماج فيها والتخارج منها ولهم حق توكيل او تفويض 

الغير في كل او بعض ما ذكر.

3503 - فوزى عامر محمود دغيدى  مدير   المقيد برقم قيد    194436   وتم ايداعه بتاريخ    2022-10-02 

برقم ايداع   63507 تم التأشير فى تاريخ 02-10-2022  بــ :  خروج

Page 1451 of 1644 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

3504 - نانسي عزت احمد صميده  مدير   المقيد برقم قيد    194436   وتم ايداعه بتاريخ    2022-10-02 

برقم ايداع   63507 تم التأشير فى تاريخ 02-10-2022  بــ :  - يمثل مدير الشركة في علقته مع الغير وله 

منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة  عقد الشركة أو 

القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللمدير منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن 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 وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل 

ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكل 

الغير في كل أو بعض ما ذكر . وله منفردا فى حق القتراض والرهن والتوقيع على عقود البيع والرهن لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية وكل ذلك باسم الشركة لصالحها وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما 

ذكر .

3505 - جرجس صليب عوض غنيم  مدير مالى   المقيد برقم قيد    194763   وتم ايداعه بتاريخ    

05-10-2022 برقم ايداع   64944 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2022  بــ :  

3506 - محمد مصطفى عبدالمعطى عبدالحميد الجيار  مدير   المقيد برقم قيد    194840   وتم ايداعه بتاريخ    

09-10-2022 برقم ايداع   65345 تم التأشير فى تاريخ 09-10-2022  بــ :  استقالة

3507 - عماد  بن  سباق  بن  محمد السحلي  مدير   المقيد برقم قيد    194840   وتم ايداعه بتاريخ    

09-10-2022 برقم ايداع   65345 تم التأشير فى تاريخ 09-10-2022  بــ :  تعديل صلحيات التوقيع عن 

الشركة علي النحو التالي : يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير و له )منفردا( 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 . و للسيد / عماد بن سباق بن محمد السحلي)منفردا( الحق في التعامل بإسم الشركة و ضمن أغراضها أمام 

جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم و له )

منفردا( حق تمثيل الشركة أمام القضاء, و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح و 

غلق حسابات و الفراج عن رأس المال المودع بالبنك و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و 

التوقيع علي الشيكات و حق القتراض و الرهن و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و كذلك له )منفردا( حق 

التوقيع علي عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات و 

المنقولت و له )منفردا( حق التوقيع علي عقود اليجار الخاصة بالشركة , و له )منفردا( الحق في تعيين و عزل 

مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها , و له )منفردا( حق 

قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و إبرام كافة العقود و 

المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و له )منفردا( حق التوقيع علي عقود تاسيس 

الشركات و له )منفردا( حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

3508 - امجد عبدالرزاق الفارس  مدير   المقيد برقم قيد    194840   وتم ايداعه بتاريخ    2022-10-09 

برقم ايداع   65345 تم التأشير فى تاريخ 09-10-2022  بــ :  استقالة

3509 - اسامة محمد على السيد  مدير   المقيد برقم قيد    194875   وتم ايداعه بتاريخ    10-10-2022 برقم 

ايداع   65594 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2022  بــ :  

3510 - رضا السيد ابراهيم السيد  مدير   المقيد برقم قيد    194875   وتم ايداعه بتاريخ    2022-10-10 

برقم ايداع   65594 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2022  بــ :  استقالة

3511 - احمد عبد العال السيد عبد العال  مدير   المقيد برقم قيد    194875   وتم ايداعه بتاريخ    

10-10-2022 برقم ايداع   65594 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2022  بــ :  

3512 - عبدالفتاح محمد السيد عبدالقادر  مدير   المقيد برقم قيد    194875   وتم ايداعه بتاريخ    

10-10-2022 برقم ايداع   65594 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2022  بــ :  استقالة
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3513 - عبدالمطلب السيد عبدالعاطى حفناوى  مدير   المقيد برقم قيد    194875   وتم ايداعه بتاريخ    

10-10-2022 برقم ايداع   65594 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة - يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات 

لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية 

العامة وللمديرين  منفردين او مجتمعين  الحق فى التعامل باسم الشركة ولصالحها امام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات  وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

والفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف  وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها  

ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر. وللمديرين 

السيد / احمد عبدالعال السيد عبدالعال والسيد / أسامة محمد علي السيد مجتمعين فقط  حق القتراض والرهن 

والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها .

3514 - فيصل  بن عبد ا بن تركي السهلي  مدير   المقيد برقم قيد    194903   وتم ايداعه بتاريخ    

10-10-2022 برقم ايداع   65657 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2022  بــ :  - يكون للمديرين, منفردين أو 

مجتمعين , كافة السلطات المقررة لداره الشركة والتعامل باسمها , وذلك فيما عدا ما أحتفظ به لمؤسس الشركة في 

هذا النظام أو قانون الشركات أو لئحته التنفيذية   ويكون للسيد / أحمد حمدي السيد محمود السيد مجتمعين أو 

مفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية   وللسيد / فيصل بن عبد ا بن تركي السهلي منفردا  الحق في التعامل  مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وأيداع وفتح وغلق حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

والتوقيع على الشيكات وحق استصدار خطابات الضمان وحق التوقيع على عقود القتراض والرهن وكل ذلك 

باسم الشركة ولصالحها وكذلك له الحق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن  لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات والعقارات وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد أو بالجل كما له منفردا  حق الفراج عن رأس المال.  ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو 

بعض ما ذكر

3515 - مروه محمد اسامه عيداروس محمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    195059   

وتم ايداعه بتاريخ    11-10-2022 برقم ايداع   66313 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2022  بــ :  الموافقة 

على تحديد اختصاصات رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب السيده/ مروه محمد اسامة عيداروس محمد  لتصبح 

كالتى : لها الحق فى التوقيع على عقود تأسيس وتعديل جميع انواع الشركات والتوقيع على عقودها أمام الشهر 

العقارى والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحره وهيئة الرقابة الماليه والسجل التجارى ومصلحة الضرائب 

وتمثيل الشركة امام جميع المصالح الحكومية وغير الحكومية ولها حق الدارة والتوقيع منفردا عن الشركة وكذلك 

فتح  وغلق الحسابات فى البنوك بأسم الشركة وحق التوقيع على الشيكات والسحب من البنوك وكذلك وأجراء كافة 

العقود بما فيها عقود الرهن والقرض ولها حق أقرار البيع والتوقيع على عقود البيع والشراء واليجار لكل 

مايخص الشركة من منقولت او عقارات او سيارات امام مصلحة الشهر العقاري كما لهما حق كفالة الشركة للغير 

وفى تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها فى كفالة الغير
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3516 - ناباوان  نانا جارا  MRS.NOPPAWAN NA NAGARA  مدير   المقيد برقم قيد    195116   

وتم ايداعه بتاريخ    12-10-2022 برقم ايداع   66474 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2022  بــ :  - ويباشر 

المدير وظائفه لمدة غير محددة - يمثل المدير  الشركة في علقتها مع الغير ولها منفرده في هذا الصدد اوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ  به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة وللمدير منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

من سحب وايداع وفتح حسابات وغلقها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات 

والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك ولها حق التوقيع علي 

عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولها الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولها حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل ولها حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

3517 - باتيبات  تايجنر  MR PATIPAT TAIGNER  مدير   المقيد برقم قيد    195116   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-10-2022 برقم ايداع   66474 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2022  بــ :  استقالة

3518 - وائل صالح  عيسى صالح  مدير فرع   المقيد برقم قيد    195275   وتم ايداعه بتاريخ    

16-10-2022 برقم ايداع   67333 تم التأشير فى تاريخ 16-10-2022  بــ :  

3519 - ماهر  سعيد  المصري  مدير   المقيد برقم قيد    182757   وتم ايداعه بتاريخ    07-03-2022 برقم 

ايداع   14278 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم 

منفردين او مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة او القانون او لئحته التنفذية للجمعية العامة.  وللمديرين مجتمعين او منفردين  الحق في التعامل باسم 

الشركة و ضمن اغراضها امام جميع لجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع 

الخاص بكافة اشكالهم.  وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها 

العقارية ولهما الحق في تعين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها و لهما حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام 

كافة العقود او المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او يالجل و لهم حق توكيل او تفويض 

الغير في كل او بعض ما ذكر .  و للمديرين مجتمعين او منفردين  الحق في التعامل مع جميع البنوك و المصارف 

من سحب و ايداع و فتح  حسابات وغلقها و كافة صور التعامل مع حميع البنوك و المصارف و التوقيع علي 

الشيكات والفراج عن رأس المال و حق القتراض و الرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها .

3520 - عمار  عبدالشواف  عبدالوهاب عمار  مدير   المقيد برقم قيد    195627   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-2022 برقم ايداع   68994 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2022  بــ :  تعديل صلحيات الدارة 

والتوقيع عن الشركة لتصبح كالتالى : 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 الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع على 

الشيكات واستصدار  شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 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 الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل الغير فى كل او 

بعض ما ذكر - وللسيد / صلح محمد على العمارى  والسيد / محمد حميد احمد الجمال  حق ادرة العلقات العامة 

بالشركة
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3521 - صلح محمد على العمارى  مدير علقات عامة   المقيد برقم قيد    195627   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-2022 برقم ايداع   68994 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2022  بــ :  

3522 - محمد حميد احمد الجمال  مدير علقات عامة   المقيد برقم قيد    195627   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-2022 برقم ايداع   68994 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2022  بــ :  

3523 - مينا بشرى عبد الشهيد رزق  مدير   المقيد برقم قيد    195752   وتم ايداعه بتاريخ    2022-10-23 

برقم ايداع   69567 تم التأشير فى تاريخ 23-10-2022  بــ :  يكون للمديرمنفردا كافه السلطات المقرره لداره 

الشركه والتعامل بأسمها وذلك فيما عدا ما احتفظ به لمؤسس الشركه في هذا النظام او قانون الشركات او لئحته 

التنفيذيه ويمثل المدير الشركه امام القضاء والغير ويكون المدير مسؤل عن اداراتها امام مؤسسها  وللمدير منفردا 

حق التعامل بأسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وتمثيل الشركه امام القضاء وكذلك التعامل مع جميع البنوك   والمصارف 

من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض و الرهن والتوقيع علي الشيكات 

واستصدار شهادات وخطابات الضمان وله الحق فى التوقيع عن الشركه علي كافه العقود والمحررات والمستندات 

المتعلقه بأصدار الكفالت العاديه والتضامنيه   للغيروكذلك في الموافقه علي شروط واحكام عقود كفاله الغير امام 

جميع البنوك والمصارف وجهات التمويل بدون حدود ماليه قصوي وله في هذا الشأن اوسع السلطات وبيع اصول 

الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك بأسم الشركه وضمن اغراضها وله الحق 

في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه و التجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركه بالنقد او بالجل بالجل و له الحق في التوقيع علي عقود تاسيس و تعديل و فسخ الشركات والتخارج منها 

امام الهيئه العامه للستثمار و المناطق الحره و مصلحه الشهر العقاري و السجل التجاري و الغرفه التجاريه و اما 

كافه الجهات وله الحق فى التعامل باسم الشركه امام مصلحة الجمارك وامام هيئة التامينات الجتماعيه وامام 

المحاكم والخبراء المنتدبين من قبل المحاكم وامام الغرف التجاريه والسجل التجارى وادارات المرور وامام الهيئه 

العامه للستثمار والمناطق الحره والهيئه القوميه للتصالت السلكيه وااللسلكيه  ووزارة الكهرباء والطاقه 

المتجدده وامام كافة الدارات والجهات الحكوميه داخل الجمهوريه وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر

3524 - اشرف انور رفاعي عبدالرازق  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    195778   وتم ايداعه بتاريخ    

24-10-2022 برقم ايداع   69724 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2022  بــ :  - اضافة التي لختصاصات 

السيد رئيس مجلس الدارةحق التعامل منفردا 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 والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهدات الضمان وكافة صور 

التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له 

الحق فى التوقيع على عقود الشرء والقتراض والرهن لصول الشركة ولصالحا وله الحق فى تعين 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 الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.

3525 - مصطفى احمد عبد العظيم ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    195821   وتم ايداعه بتاريخ    

24-10-2022 برقم ايداع   69805 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2022  بــ :  استقالة
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3526 - ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم عبدالرحمن نصر  مدير   المقيد برقم قيد    195821   وتم ايداعه بتاريخ    

24-10-2022 برقم ايداع   69805 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2022  بــ :  - يمثل المدير الشركة في 

علقتها مع الغير وله منفردافي هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.   و للمدير  منفردا الحق فى التعامل باسم 

الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة أشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح وغلق  الحسابات و 

استصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع على الشيكات 

و حق القتراض و الرهن و كل ذلك باسم الشركة ولصالحها و كذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع  

والرهن لصول الشركة  و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات و المنقولت و كل ذلك باسم الشركة و 

لصالحها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم  و كل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها و له حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع و تسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و له حق التوقيع على عقود تأسيس 

الشركات و كل ذلك باسم الشركة ولصالحها و له حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

3527 - محمود ناجى طلعت عبد الرحمن  مدير   المقيد برقم قيد    149704   وتم ايداعه بتاريخ    

15-06-2020 برقم ايداع   17197 تم التأشير فى تاريخ 26-10-2022  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها 

مع الغير وله منفردا فقط في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما بعد ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وللمدير منفردا فقط الحق في التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف  من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات 

والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية  والراضي والسيارات 

والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل وله الحق في فتح فروع او وكالت للشركة داخل جمهوربية مصر العربيه او خارجها وله حق توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ماذكر

3528 - علء الدين  محمد  راغب  عبدالحميد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    195969   وتم ايداعه بتاريخ    

26-10-2022 برقم ايداع   70627 تم التأشير فى تاريخ 26-10-2022  بــ :  

3529 - مديحة عبد الغنى على عبد النبى  مدير   المقيد برقم قيد    196125   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2022 برقم ايداع   71348 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2022  بــ :  ويباشر المديران وظائفهم لمدة 

غير محددة

3530 - صلح محمد فاروق محمد يوسف خليفه  مدير   المقيد برقم قيد    196125   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2022 برقم ايداع   71348 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2022  بــ :  

3531 - احمد عبدالمحسن عبدالمعبود محمد  مدير   المقيد برقم قيد    196125   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2022 برقم ايداع   71348 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2022  بــ :  

3532 - هدير المهتدي بال جبر حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    135662   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-2000 برقم ايداع   7711 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2022  بــ :  ممثل  عن شركة ايرون ماونتن 

لستشارات وإدارة المعلومات ش.ذ.م.م.

3533 - طونى ايلى مسعد  Tony Elie Massaad  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    135662   وتم 

ايداعه بتاريخ    28-06-2000 برقم ايداع   7711 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2022  بــ :  ممثل  عن شركة 

ايرون ماونتن لستشارات وإدارة المعلومات ش.ذ.م.م.
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3534 - إدوارد دوجلس بريتىEdward Douglas Prittie  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم 

قيد    135662   وتم ايداعه بتاريخ    28-06-2000 برقم ايداع   7711 تم التأشير فى تاريخ 2022-11-03  

بــ :  ممثل عن شركة ايرون ماونتن لستشارات وإدارة المعلومات - تعديل اسم عضو مجلس الدارة الحالي نظرا 

لتغير اسمه بالخارج من شركة القلعة للمعلومات شركة ذات مسئولية محدودة الي شركة ايرون ماونتن لستشارات 

وإدارة المعلومات ش.ذ.م.م مع إبقاء تشكيل مجلس الدارة الحالي وصلحيات التوقيع كما هي

3535 - مروه احمد نعيم متولى متولى عطوه  مدير   المقيد برقم قيد    196536   وتم ايداعه بتاريخ    

03-11-2022 برقم ايداع   73045 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2022  بــ :  

3536 - رمضان على السيد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    196536   وتم ايداعه بتاريخ    2022-11-03 

برقم ايداع   73045 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2022  بــ :  

3537 - محمد ايوب على ايوب  مدير   المقيد برقم قيد    196536   وتم ايداعه بتاريخ    03-11-2022 برقم 

ايداع   73045 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمده غير محدده

3538 - مهلل  احمد  علي  سليم  مدير   المقيد برقم قيد    196681   وتم ايداعه بتاريخ    07-11-2022 برقم 

ايداع   73671 تم التأشير فى تاريخ 07-11-2022  بــ :  

3539 - محمود  صلح  احمد  صالح  مدير   المقيد برقم قيد    196681   وتم ايداعه بتاريخ    2022-11-07 

برقم ايداع   73671 تم التأشير فى تاريخ 07-11-2022  بــ :  

3540 - محمد  محمد قرنى بركات  مدير   المقيد برقم قيد    196681   وتم ايداعه بتاريخ    2022-11-07 

برقم ايداع   73671 تم التأشير فى تاريخ 07-11-2022  بــ :  - ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة .

3541 - ساندى منصور  محفوظ سعد ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    196864   وتم ايداعه بتاريخ    

09-11-2022 برقم ايداع   74686 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2022  بــ :  استقاله

3542 - امل حسنى النادر فوميل اسخرون  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    196864   وتم ايداعه بتاريخ    

09-11-2022 برقم ايداع   74686 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2022  بــ :  

3543 - ميرنا منصور محفوظ سعد ا  عضو مجلس ادارة غير متفرغ   المقيد برقم قيد    196864   وتم 

ايداعه بتاريخ    09-11-2022 برقم ايداع   74686 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2022  بــ :  

3544 - هانى فكرى عوض سعيد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    196864   وتم ايداعه بتاريخ    

09-11-2022 برقم ايداع   74686 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2022  بــ :  

3545 - عبدالرحمن محمد الحجازى جيلنى محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    196976   وتم ايداعه بتاريخ    

13-11-2022 برقم ايداع   75204 تم التأشير فى تاريخ 13-11-2022  بــ :  للفرعين

3546 - احمد ناصر جابر الدعباس  مدير   المقيد برقم قيد    196976   وتم ايداعه بتاريخ    2022-11-13 

برقم ايداع   75204 تم التأشير فى تاريخ 13-11-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى علقتهما مع الغير 

ولهم مجتمعين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيماعدا ما أحتفظ به صراحه عقد 

الشركة او القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وللمديرين 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 وغلقها 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات 

والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على 

عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت ولهما الحق فى 

تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما 

ذكر

3547 - سيد ذوالفقار على شاه  مدير   المقيد برقم قيد    197012   وتم ايداعه بتاريخ    13-11-2022 برقم 

ايداع   75326 تم التأشير فى تاريخ 13-11-2022  بــ :  
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3548 - راكان بن عبدا بن زيد الثنيان  مدير   المقيد برقم قيد    197012   وتم ايداعه بتاريخ    

13-11-2022 برقم ايداع   75326 تم التأشير فى تاريخ 13-11-2022  بــ :  ويباشر المديران وظائفهما لمدة 

غير محددة - يكون للمديران مجتمعيين او منفرديين كافة السلطات المقررة لدراة الشركة والتعامل باسمها وذلك 

فيما عدا ما احتفظ به لمؤسس الشركة فى هذا النظام او قانون الشركات او لئحته التنفيذية - ويمثل المديران 

الشركة امام القضاء والغير - ويكون المديران مسئول  عن ادارتهما امام مؤسسها - وللمديران مجتمعيين او 

منفرديين الحق في التعامل بأسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح 

وغلق حسابات والفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات 

وحق القتراض والرهن وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركه وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه 

والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق 

التوقيع علي عقود تأسيس الشركات ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

3549 - عبدل سعد عبدالكريم احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    183934   وتم ايداعه بتاريخ    

28-03-2022 برقم ايداع   19738 تم التأشير فى تاريخ 16-11-2022  بــ :  

3550 - حسن عبد الحميد سعد عبد الحميد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    151013   وتم ايداعه بتاريخ    

14-07-2020 برقم ايداع   20979 تم التأشير فى تاريخ 17-11-2022  بــ :  

3551 - مصطفى احمد سيد ابو الغيط  مدير فرع   المقيد برقم قيد    197479   وتم ايداعه بتاريخ    

20-11-2022 برقم ايداع   77140 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2022  بــ :  للفروع

3552 - حاتم ناجي صابر فنجر  مدير   المقيد برقم قيد    197639   وتم ايداعه بتاريخ    22-11-2022 برقم 

ايداع   77889 تم التأشير فى تاريخ 22-11-2022  بــ :  

3553 - محمد بن سلطان بن على  السلطان  مدير   المقيد برقم قيد    197639   وتم ايداعه بتاريخ    

22-11-2022 برقم ايداع   77889 تم التأشير فى تاريخ 22-11-2022  بــ :  - ويباشر المديرون وظائفهم 

لمدة غير محدودة . يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير و لهما 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 والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف  

والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال واستصدار شهادات وخطابات الضمان وحق القتراض والرهن 

وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك  لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .
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3554 - عمرو محمد عبد الحميد جنينه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    197718   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2022 برقم ايداع   78348 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2022  بــ :  تحديد اختصاصات و 

صلحيات مجلس الدارة على النحو التالي : 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 وان يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين - وللسيد/ رئيس مجلس الدارة ) منفردا 

( حق تمثيل الشركة أمام القضاء وحق الصلح والقرار والبراء والنكار والطعن بالتزوير في القضايا التي ترفع 

من أو على الشركة وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر - ولكل من السادة ) عمرو محمد عبد 

الحميد جنينه , احمد محمد عبد الحميد جنينه , محمد خالد محمد عيسى ( مجتمعين أو منفردين التعامل باسم الشركة 

وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم وكذلك لهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها وكذلك لهما الحق ) مجتمعين أو منفردين ( فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وإيداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس 

المال ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وحق القتراض والرهن والتوقيع على 

عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها كل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق توكيل أو تفويض الغير فى كل 

أو بعض ما ذكر

3555 - عبدالقادر مختار طلبه تونى  مدير عام   المقيد برقم قيد    197718   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2022 برقم ايداع   78348 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2022  بــ :  

3556 - محمد محمد صلح عبدالمجيد ابوراضى  مدير   المقيد برقم قيد    197733   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2022 برقم ايداع   78382 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2022  بــ :  - و يباشر المديرون وظائفهم 

لمدة غير محددة. يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية 

للجمعية العامة .  وللمديرين مجتمعين أو منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام و قطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك االتعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

والتوقيع على الشيكات و الفراج عن رأس المال و حق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها , 

وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و لهم الحق في  

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية و التجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجـل ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما 

ذكر.

3557 - بهاء محمد عبد الرحمن محمد سالم  مدير   المقيد برقم قيد    197733   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2022 برقم ايداع   78382 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2022  بــ :  

3558 - أشرف حمدى عبدالمولى أحمد حماده  مدير فرع   المقيد برقم قيد    197768   وتم ايداعه بتاريخ    

24-11-2022 برقم ايداع   78688 تم التأشير فى تاريخ 24-11-2022  بــ :  

3559 - السيد محمد السيد سلمه رجب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    197768   وتم ايداعه بتاريخ    

24-11-2022 برقم ايداع   78688 تم التأشير فى تاريخ 24-11-2022  بــ :  

3560 - احمد عادل احمد متولى  مدير   المقيد برقم قيد    197835   وتم ايداعه بتاريخ    24-11-2022 برقم 

ايداع   78815 تم التأشير فى تاريخ 24-11-2022  بــ :  

3561 - يحيى سمير احمد فؤاد عباس حمزه  مدير   المقيد برقم قيد    197835   وتم ايداعه بتاريخ    

24-11-2022 برقم ايداع   78815 تم التأشير فى تاريخ 24-11-2022  بــ :  
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3562 - مصطفى سمير احمد فؤاد  مدير   المقيد برقم قيد    197835   وتم ايداعه بتاريخ    2022-11-24 

برقم ايداع   78815 تم التأشير فى تاريخ 24-11-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة

3563 - محمد نبيل محمد سالم سالم الغريب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    159784   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2021 برقم ايداع   456 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2022  بــ :  

3564 - شركة سكاي للستثمارات وإدارة الصول العقارية ش.م.م  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    

198008   وتم ايداعه بتاريخ    28-11-2022 برقم ايداع   79668 تم التأشير فى تاريخ 28-11-2022  بــ 

  :

3565 - احمد محمد محمود طنطاوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    198008   وتم ايداعه بتاريخ    

28-11-2022 برقم ايداع   79668 تم التأشير فى تاريخ 28-11-2022  بــ :  استقالة

3566 - محمد حسام سعد شحاته على عامر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    198008   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-11-2022 برقم ايداع   79668 تم التأشير فى تاريخ 28-11-2022  بــ :  استقالة

3567 - احمد محمد صلح الدين احمد شلش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    198008   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-11-2022 برقم ايداع   79668 تم التأشير فى تاريخ 28-11-2022  بــ :  ممثل عن شركة 

سكاي للستثمارات وادارة الصول العقارية

3568 - احمد السيد متولى عبد الرحمن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    198008   وتم ايداعه بتاريخ    

28-11-2022 برقم ايداع   79668 تم التأشير فى تاريخ 28-11-2022  بــ :  

3569 - مصطفى  عبدالوهاب السعيد قزامل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    198008   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-11-2022 برقم ايداع   79668 تم التأشير فى تاريخ 28-11-2022  بــ :  ممثل شركة الشعفار 

للستثمار العقاري والمقاولت العامة ش.م.م

3570 - شركة الشعفار للستثمار العقاري والمقاولت العامة ش.م.م  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    

198008   وتم ايداعه بتاريخ    28-11-2022 برقم ايداع   79668 تم التأشير فى تاريخ 28-11-2022  بــ 

:  يمثلها عضوين

3571 - كلرا نعيم ناصر رمسيس  مدير   المقيد برقم قيد    198108   وتم ايداعه بتاريخ    2022-11-30 

برقم ايداع   80360 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2022  بــ :  

3572 - احمد  رفعت  زكريا  مرسى  مدير   المقيد برقم قيد    198108   وتم ايداعه بتاريخ    2022-11-30 

برقم ايداع   80360 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2022  بــ :  - و يباشر المديران وظائفهما لمدة غير محددة.  

-  يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير و لهم 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 

وللمدير/ احمد رفعت زكريا موسى منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغيرالحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكل ذلك بأسم الشركة و 

ضمن اغراضها والحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية  والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل .  وللمديران مجتمعين حق القتراض والرهن و البيع لصول الشركة و 

ممتلكاتها العقارية و الراضى و السيارات و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و 

التوقيع على الشيكات و فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع 

جميع البنوك و المصارف بأسم الشركة و لصالحها و لهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

3573 - طارق مصطفى محمد وصفى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    198199   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-2022 برقم ايداع   80731 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  

3574 - حسن طارق عبدالعزيز الجمل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    198248   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-2022 برقم ايداع   80918 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  

3575 - رافت مصطفى عبدالرازق صالح نصار  مدير   المقيد برقم قيد    198284   وتم ايداعه بتاريخ    

04-12-2022 برقم ايداع   81312 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2022  بــ :  استقالة
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3576 - حسن مصطفى عبدالرازق صالح نصار  مدير   المقيد برقم قيد    198284   وتم ايداعه بتاريخ    

04-12-2022 برقم ايداع   81312 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة

3577 - سامى سماح السيد السيد عبدالرحمن  مدير   المقيد برقم قيد    198284   وتم ايداعه بتاريخ    

04-12-2022 برقم ايداع   81312 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2022  بــ :  

3578 - شادى صلح محمد متولى  مدير   المقيد برقم قيد    198284   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-04 

برقم ايداع   81312 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2022  بــ :  

3579 - شريف عادل ابراهيم جرجس ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    198429   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2022 برقم ايداع   82004 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  

3580 - شريف  عمرو  ماهر  عبدالحميد  مدير   المقيد برقم قيد    198429   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2022 برقم ايداع   82004 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  و يباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة - يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات 

لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية 

العامه - وللساده المديرين مجتمعين او منفردين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم .  وللسيد / شريف عمرو 

ماهر عبدالحميد منفردا و للسادة احمد عادل جعفر امين  و شريف عادل ابراهيم جرجس ابراهيم مجتمعين وكذلك 

حق التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى 

والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها و الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم و حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام 

كافة العقود المشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل , و حق التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف و حق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 

وكذلك حق توكيل أو تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر .

3581 - احمد عادل جعفر امين  مدير   المقيد برقم قيد    198429   وتم ايداعه بتاريخ    06-12-2022 برقم 

ايداع   82004 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  

3582 - هادى  رمضان  سيد  عبد العزيز  مدير   المقيد برقم قيد    198472   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2022 برقم ايداع   82192 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  - استقالة

3583 - اسلم رجب كمال محمد  مدير   المقيد برقم قيد    198472   وتم ايداعه بتاريخ    06-12-2022 برقم 

ايداع   82192 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة   - يمثل المدير 

الشركة في علقتها مع الغير وله في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ 

به  صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللسيد / اسلم رجب كمال محمد 

29006011405174الحق  في 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 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 وكذلك له الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض  والرهن والبيع لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله حق توكيل او  تفويض الغير في 

كل او بعض ما ذكر .  

3584 - سامح وليم شاكر عشم ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    84209   وتم ايداعه بتاريخ    2015-06-22 

برقم ايداع   18063 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

3585 - محمد ربيع محمد ربيع  مدير فرع   المقيد برقم قيد    84209   وتم ايداعه بتاريخ    2015-06-22 

برقم ايداع   18063 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  
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3586 - اسلم محمد احمد حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    84209   وتم ايداعه بتاريخ    2015-06-22 

برقم ايداع   18063 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

3587 - احمد السيد احمد محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    84209   وتم ايداعه بتاريخ    2015-06-22 

برقم ايداع   18063 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

3588 - يوسف سعيد محمد ابوالعز  مدير فرع   المقيد برقم قيد    84209   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2015 برقم ايداع   18063 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

3589 - الهادى عبدا شاكر عبدالدايم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    84209   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2015 برقم ايداع   18063 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

3590 - اشرف عزت عزيز صادق  مدير فرع   المقيد برقم قيد    84209   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2015 برقم ايداع   18063 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

3591 - امجد عزت حبيب عبدالمسيح  مدير فرع   المقيد برقم قيد    84209   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2015 برقم ايداع   18063 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

3592 - احمد يوسف الدردير يوسف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    84209   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2015 برقم ايداع   18063 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

3593 - احمد سعيد رضوان حجازى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    84209   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2015 برقم ايداع   18063 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

3594 - سامح محمد معالى صالح معالى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    84209   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2015 برقم ايداع   18063 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

3595 - عبدالملك رضا يعقوب خليل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    84209   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2015 برقم ايداع   18063 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

3596 - احمد مصطفى عبدالحكم عثمان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    84209   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2015 برقم ايداع   18063 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

3597 - مصطفى كامل سيد حمزة  مدير فرع   المقيد برقم قيد    84209   وتم ايداعه بتاريخ    2015-06-22 

برقم ايداع   18063 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

3598 - سيد محمد سيد قاسم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    84209   وتم ايداعه بتاريخ    22-06-2015 برقم 

ايداع   18063 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

3599 - يوسف فليب لبيب مسعود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    84209   وتم ايداعه بتاريخ    2015-06-22 

برقم ايداع   18063 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

3600 - هشام محمد محمود سالم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    84209   وتم ايداعه بتاريخ    2015-06-22 

برقم ايداع   18063 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

3601 - محمد السيد محمد عبدا شعبان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    84209   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2015 برقم ايداع   18063 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

3602 - عبير عبدالرحمن عبدالراضى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    84209   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2015 برقم ايداع   18063 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

3603 - محمد اسماعيل سيد احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    84209   وتم ايداعه بتاريخ    2015-06-22 

برقم ايداع   18063 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

3604 - يوسف السيد سليمان ابوزيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    84209   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2015 برقم ايداع   18063 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

3605 - احمد عبدالعزيز بخيت السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    84209   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2015 برقم ايداع   18063 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

3606 - طالب ملك فرج اسكندر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    84209   وتم ايداعه بتاريخ    2015-06-22 

برقم ايداع   18063 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

Page 1462 of 1644 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

3607 - رشا احمد ابراهيم يوسف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    84209   وتم ايداعه بتاريخ    2015-06-22 

برقم ايداع   18063 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

3608 - محمد حسينى محمد عبدالعال  مدير فرع   المقيد برقم قيد    84209   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2015 برقم ايداع   18063 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

3609 - عبدالرحمن بن شاكر بن محمود الرفاعي  مدير   المقيد برقم قيد    198530   وتم ايداعه بتاريخ    

07-12-2022 برقم ايداع   82466 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  تمت الموافقه على أن يصبح 

حق الدارة والتوقيع كالتالى:- يمثل المديرون  الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين  في هذا 

الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة. ولهم منفردين او مجتمعين  الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والتوقيع علي الشيكات واستصدار 

شهادات وخطابات الضمان وضمن اغراضها ولها الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم ولها حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولها حق التوقيع علي 

عقود تأسيس الشركات   وفيما يخص القتراض والرهن و بيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها فيكون بعد موافقة الجمعية العامة للشركة ولهم حق توكيل الغير في 

كل او بعض ما ذكر .

3610 - صافى عنتر وهبه ضبيش  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    198581   وتم ايداعه بتاريخ    

07-12-2022 برقم ايداع   82870 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  يملـك حـق التوقيع على 

معاملت الشركة وتعهـداتها كـل شـخـص مـفـوض بـالتوقيع على هـذه المعاملت والتعهـدات مـن  مجلـس الدارة , 

ولمجلـس الدارة الحـق في ان يعـين عـدة مـديرين او وكلء مفوضين وان يخـولهم ايضـا حـق التوقيـع عـن 

الشـركة  منفردين او مجتمعين .ولـرئيس مجلس الدارة صـافي عنتـروهـبـه ضـبيش وعضو مجلس الداره ريـم 

صـافي عنتـروهـبـه ان يكـون  لـهـم مجتمعين او منفردين حـق التعامـل باسـم الشـركه وضـمن اغراضـهـا امـام 

جميـع الجهات الحكوميـه والغير حكوميـه  والقطاع العـام والقطـاع الخـاص وجميـع الـوزارات وحـق الداره 

وحـق والتوقيع على كافـة انـواع العقـود الداخليه والخارجيـه  وعقـود التعـديل وفتح العتمادات المستنديه 

التسهيلت البنكيـه وحـق تعيـين او عـزل مـوظفى ووكـلء ومستخدمى الشـركه  وتحديد مرتباتهم واجـورهم وحـق 

قـبض ودفـع المبالغ وتوقيـع وتحـويـل وبيـع وتسـديـد كـافـة السـندات الذنيـه والتجاريـه وابـرام  جميع العقـود 

والـرهـن وحـق القتراض مـن البنـوك وحـق التوقيـع عـلـي عـقـود تاسيس الشركات والندماج في شـركات 

اخـرى  وادارتها المختلفـه وحـق الكفـالـه وكفـالـة وضمان الغيروتمثيـل الشـركـه امـام الشهر العقارى والسجل 

التجـارى والغرف التجاريـه  والہيئـه العامـه للستثمار وجميـع الهيئات ومصلحة الضرائب بجميـع شـعبها وحـق 

ابـرام عـقـود المشتريات والمناقصـات  والمزايدات وحـق التوقيـع علـى عـقـود البيـع والـشـراء وبيـع وشـراء 

السيارات والمنقـولت باسـم الشـركه ولصـالحها وحـق البيـع  والتنــازل للـنفس اوالغيـر فـي اصـول الشـركه 

الثابتـه والمتداولـه والتعامـل مـع جميـع البنـوك والمصـارف مـن سـحـب وايـداع  والتوقيع على الشيكات وفـتح 

وغلـق الحسابات واستصـدار خطابـات وشهادات الضمان وحـق الفـراج عـن راس المـال وحـق  توكيل 

اوتفويض الغير فى كل اوبعض ما ذكر
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3611 - محمد حلمى احمد عبدالمقصود  مدير   المقيد برقم قيد    198666   وتم ايداعه بتاريخ    

08-12-2022 برقم ايداع   83394 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  كما تم الموافقة على تفويض أيا 

من السيد/ محمد عادل محمد محمود رقم قومي 28407060102013 أو السيد/ اسماعيل الشحات إسماعيل أحمد 

عبد النبي رقم قومي:28807221500471 )منفردين( وذلك في: التوقيع نيابة عن الشركة وباسمها ولصالحها 

وذلك باستلم قطعة الرض رقم ) 48 أ( بمنطقة المستثمرين الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة, 

البالغ إجمالي مساحتها )26.16( فدان )بما يعادل 109893,71 متر مربع( فقط )مائة وتسعة ألف وثمانمائة 

وثلثة وتسعون و71/100 متر مربع ل غير(,  بمنطقة المستثمرين الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة والتوقيع نيابة 

عن الشركة أمام جميع المصالح الحكومية والحق نيابة عن الشركة باستلم الرض من الجهاز والتوقيع على جميع 

الوراق اللزمة لهذا الغرض, والتوقيع على كافة العقود والمستندات والطلبات الخاصة بقطعة الرض عاليه, 

وذلك أمام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - جهاز مدينة القاهرة الجديدة.  - والتوقيع على أية مستندات أو عقود 

قد يطلبها جهاز تنميه مدينه القاهرة الجديدة - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن إتمام عملية نقل ملكية 

الرض باسم ولصالح الشركة واتخاذ كافه الجراءات والتوقيع على كل ما يلزم من مستندات أمام جميع الجهات 

الحكومية والغير حكومية بشأن نقل ملكيه كامل مساحة الرض والمباني المقامة على قطعة الرض رقم )48أ( 

المستثمرين الجنوبية, لصالح الشركة والتوقيع على استمارة التحديد النهائي بالمساحة والتوقيع أمام شركه الكهرباء 

والمياه والغاز والتليفونات واستلم كافه العقود واستخراج كافه المستندات والوراق من كافه الجهات. والتوقيع 

نيابة عن الشركة وباسمها والحصول على كافة التراخيص والموافقات اللزمة وكافة التصرفات الناقلة للملكية 

وتقديم الطلبات أمام الهيئات من مياه, غاز, كهرباء, تليفون. والتوقيع والتصديق نيابة عن الشركة أمام جميع 

المصالح الحكومية وتقديم إعطاء القرارات المطلوبة والتقديم والتوقيع على نموذج 38 ضريبة موحدة واستخراج 

جميع التراخيص الحكومية واستلمها أمام المكاتب الهندسية والمساحية وأمام التأمينات والضرائب العقارية 

والضرائب العامة, وذلك كله فيما يخص قطعة الرض المذكورة أمام جهاز مدينة القاهرة الجديدة - هيئة المجتمعات 

العمرانية الجديدة.

3612 - ايه محمود موسى عبدا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    198707   وتم ايداعه بتاريخ    

11-12-2022 برقم ايداع   83764 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  

3613 - احمد محمد عبدالوهاب محمد عبدالحافظ  مدير   المقيد برقم قيد    199029   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2022 برقم ايداع   85082 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

3614 - حاتم محمد جمال محمد يوسف الزيات  مدير   المقيد برقم قيد    199029   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2022 برقم ايداع   85082 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

3615 - عبدالرحمن مجدى محمود عبدالحميد شداد  مدير   المقيد برقم قيد    199029   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2022 برقم ايداع   85082 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

3616 - احمد محمد ربيع حسن محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    199045   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2022 برقم ايداع   85128 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

3617 - محمود عبد الفتاح احمد منصور  مدير فرع   المقيد برقم قيد    199045   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2022 برقم ايداع   85128 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

3618 - ايمان على غريب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    199045   وتم ايداعه بتاريخ    14-12-2022 برقم 

ايداع   85128 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

3619 - احمد محمد مصطفي ابوخف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20475   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2006 برقم ايداع   14359 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  تجديد مده مجلس الدارة لمده 

مماثلة

3620 - محمد عاكف محمد خليل  مدير   المقيد برقم قيد    199166   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-15 

برقم ايداع   85631 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  

3621 - سامح سمير ميشيل راغب  مدير   المقيد برقم قيد    199166   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-15 

برقم ايداع   85631 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  
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3622 - احمد ابراهيم دردير عبد اللطيف  مدير   المقيد برقم قيد    199166   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-2022 برقم ايداع   85631 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  

3623 - ايمن محمد حسين سالم الشيمى  مدير   المقيد برقم قيد    199166   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-2022 برقم ايداع   85631 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  ويباشر المدير وظائفه  ولمدة 

غير محددة . يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات 

لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجعية 

العامة . و للمديرين السيد /سامح سمير ميشيل راغب و السيد/ احمد ابراهيم دردير عبد اللطيف , و السيد/ ايمن 

محمد حسين سالم الشيمي , والسيد/ محمد عاكف محمد  خليل ,  مجتمعين او منفردين  الحق في التعامل باسم 

الشركة و لصالحها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية  و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص 

بكافة أشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع وفتح وغلق الحسابات واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات وحق 

القتراض والرهن  وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع  والرهن 

لصول الشركة  وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها و لهم 

حق قبض ودفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطت والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق التوقيع علي عقود تأسيس 

الشركات وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها  ولهم حق  توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر وكل ذلك 

باسم الشركة و لصالحها , و  للمديرين جميعا مجتمعين او منفردين الحق في تعيين وو عزل مستخدمي وكلء 

الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و كل ذلك بأسم الشركة و لصالحها .

3624 - صالح ياسر على ماهر محمد  مدير   المقيد برقم قيد    199166   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-15 

برقم ايداع   85631 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  

3625 - محمد امين امين الدخميسى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    101203   وتم ايداعه بتاريخ    

18-01-2017 برقم ايداع   2322 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  تجديد مدة عضوية مجلس الدارة 

لفترة قادمة . تعديل سلطات وصلحيات التوقيع عن الشركة وذلك على النحو التالى :- يملك حق التوقيع على 

معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة , 

ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا  حق التوقيع عن الشركة 

منفردين أو مجتمعين , وللسيد/ رئيس مجلس الدارة )منفردا ( حق التوقيع والتعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها 

أمام جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات 

وشهادات الضمان , وله حق التوقيع على عقود الشراء والبيع واليجار لوحدات المشروع بإسم الشركة ولمصلحتها 

وللغير أمام الشهر العقارى والتوثيق والجهات الرسمية والحكومية وقطاع العمال والقطاع الخاص , وكذلك حق 

التوقيع على عقود القروض والرهن وغيرها بإسم الشركة ولمصلحتها وأغراض الشركة أمام الشهر العقارى 

والتوثيق والجهات الرسمية والحكومية وقطاع العمال العام والقطاع الخاص , وكذلك فى التوقيع على عقود 

التسهيلت الئتمانية والرهن والقروض وأى نوع من أنواع المعاملت المالية مع البنوك والمصارف والهيئات 

المالية , وكذلك فى التوقيع على عقود تعديل الشركة وعقود بيع وشراء السيارات لصالح الشركة ولنفسه وللغير 

وإبرام توكيلت بيعها , وتمثيل الشركة أمام إدارات المرور , والتوقيع على عقود التأجير التمويلى لللت 

والصول وصرف الشيكات الخاصة بالشركة وتوكيل الغير نيابة عنه فى صرفها , وله حق توكيل الغير فى كل 

ذلك أو بعض ما ذكر , وله حق القبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركة ومن ضمن أغراضها , وكذلك حق توكيل 

الغير فى كل أو بعض ما ذكر , وكذلك حق التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالم , وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقض وبالجل , وكذلك حق توكيل وتفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .
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3626 - محمد عبد الحى بسيونى أبو جازيه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    199435   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2022 برقم ايداع   87250 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  

3627 - رأفت محي الدين احمد السيد  مدير   المقيد برقم قيد    199691   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-22 

برقم ايداع   87848 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله 

منفرد في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او 

القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه - وللمدير منفرد الحق في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام 

جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف في سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والتوقيع على الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود 

الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات وله الحق في تعيين وعزل 

مستخدمى وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وله حق القبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السنداد الذنية والتجارية لبرام كافة العقود والمشارطات والثفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات وله حق توكيل او تفويض الغير 

في كل او بعض ما ذكر

3628 - اسامه الراعي شبل الراعي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    186056   وتم 

ايداعه بتاريخ    26-04-2022 برقم ايداع   25831 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  

3629 - عمر اسامه الراعى شبل  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    186056   وتم ايداعه بتاريخ    

26-04-2022 برقم ايداع   25831 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  

3630 - مصطفى  محمد  عبدالمحسن  عبده  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    199757   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-12-2022 برقم ايداع   88350 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  

3631 - كمال  عبدالحكيم  كمال  محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    199757   وتم ايداعه بتاريخ    

25-12-2022 برقم ايداع   88350 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  

3632 - ياسر محمد عبدالمحسن عبده ابراهيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    199757   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-12-2022 برقم ايداع   88350 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  تجديد تشكيل مجلس 

الدارة وتحديد اختصاصاته - السيد رئيس مجلس الدارة منفردا يمثل الشركة في حق التعامل باسم الشركة وضمن 

أغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم 

وكذلك حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح الحسابات واصدار 

خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها 

وضمن اغراضها و حق القتراض والرهن وبيع اصول الشركة وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء و البيع 

باسم ولصالح الشركة وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي و وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية والتوقيع على كافة العقود 

والتفاقيات بما فى ذلك عقود تأسيس  الشركات وتعديلتها والتخارج منها وابرام عقود المعاوضة وقبوله وكذلك 

ابرام المشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او الجل  وله حق توكيل او تفويض الغير في كل 

او بعض ما ذكر تفويض رئيس مجلس الدارة السادة كمال عبد الحكيم كمال محمد ومصطفي محمد عبدالمحسن 

عبده للتوقيع مجتمعين وذلك على جميع الستندات الخاصة بالصرف ) نقدي – شيكات – تحويلت ( وكذلك عقود 

التسهيلت الئتمانية وفتح اعتمادات مستندية وخطابات ضمان والتوقيع علي التعهدات والمصادقات البنكية وذلك 

فى حالة غياب رئيس مجلس الدارة . علما بان مدة مجلس الدارة سارية لمدة 5 سنوات منذ تأسيس الشركة .

3633 - عبدالله عادل عبد الله الجمل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    199785   وتم ايداعه بتاريخ    

25-12-2022 برقم ايداع   88401 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  
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3634 - محمد بن عبدالرحمن بن محمد الزامل  مدير   المقيد برقم قيد    199831   وتم ايداعه بتاريخ    

26-12-2022 برقم ايداع   88645 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  ويباشر المدير وظائفة لمدة غير 

محددة - يكون للمدير منفرد كافة السلطات المقررة لدارة الشركة والتعامل باسمها , وذلك فيما عدا ما أحتفظ به 

لمؤسس الشركة في هذا النظام أو قانون الشركات أو لئحته التنفيذية - والسيد / محمد بن عبدالرحمن بن محمد 

الزامل يمثل الشركة أمام القضاء - وللسيد / محمد بن عبدالرحمن بن محمد الزامل 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 علي الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل - وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

3635 - محمد حسن فتحى ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    199889   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-26 

برقم ايداع   88806 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  مسئول انتاج بالشركة ويكون المسئول عن 

العملية النتاجية والتشغيلية بكافة مراحلها بالشركة .
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3636 - محمد محمد محمد الخشن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    199900   وتم ايداعه بتاريخ    

26-12-2022 برقم ايداع   88895 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  تمت الموافقة على تعديل 

صلحيات التوقيع عن الشركة امام البنوك و الغير لتصبح : السيد المهندس/ محمد محمد محمد الخشن )الب مواليد 

14/11/1950 (  رقم قومي  25011141700371– رئيس مجلس الدارة منفردا في التوقيع عن الشركة امام 

البنوك والغير على النحو التي : 1. له الحق في السحب واليداع وفتح حسابات والفراج عن رأس المال من كافة 

البنوك دون حد اقصى وكذلك الحصول على التسهيلت البنكية والئتمانية وتقديم الضمانات للبنوك والتوقيع على 

عقود القروض والرهون وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات 

وفتح الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها .  2. التوقيع نيابة عن الشركة على تأسيس الشركات أمام 

الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والتوقيع على عقود تأسيس الشركات أمام الشهر العقاري والسجل التجاري 

والغرفة التجارية والهيئة العامة للرقابة المالية والتأمينات الجتماعية ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب العامة 

والضرائب على المبيعات والهيئة العامة للتنمية الصناعية وأمام جميع الجهزة بالمناطق الصناعية الجديدة 

واستخراج رخص التشغيل والسجل الصناعي وموافقات الدفاع المدني .  3. التوقيع على جميع العقود والتفاقيات 

داخل جمهورية مصر العربية او خارج جمهورية مصر العربية .  4. التوقيع على عقود الرهن وشراء وبيع 

السيارات والمعدات واللت والتوقيع على عقود الشراء والبيع أمام الشهر العقاري والمرور وحق تمثيل الشركة 

في علقتها مع الغير وله في هذا الصدد أوسع السلطات لتمثيل الشركة والتعامل باسمها .  5. تمثيل الشركة امام 

القضاء, وكذا في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم.  6. التعامل باسم الشركة بكافة إجراءات الستيراد والتصدير 

والتخليص الجمركي وحق التعامل وحق التوقيع عن الشركة في كل ما يتعلق بإجراءات الستيراد والتصدير 

والتخليص الجمركي والجراءات الجمركية كافة والتفويض أمام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 

والجمارك.  7. تمثيل الشركة والتوقيع أمام إدارات ووحدات المرور المختلفة لتجديد تراخيص سيارات الشركة 

واستلم شهادات المخالفات والبيانات واستلم الرخص.  8. التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراض وفي تعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله 

الحق في قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل .   9. التوقيع على كفالة الشركات الشقيقة لدى البنوك 

والغير والتوقيع على كافة عقود الكفالة أمام كافة البنوك والمصارف والجهات الرسمية والغير رسمية وله في ذلك 

أوسع السلطات والصلحيات , كما له الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

3637 - محمد  عز  العرب محمود  ابراهيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    199902   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-12-2022 برقم ايداع   88985 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  شركه عز العرب 

للمشروعات ش.م.م EZZ ELARAB PROJECTS - لرئيس مجلس الدارة مجتمعا  مع أيا من الرئيس 

التنفيذي أو العضو المنتدب أو مدير العمليات أو مدير عام الشئون المالية الحق في التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وفتح الحسابات وحق الفراج عن راس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكل ذلك بإسم 

الشركة ولصالحها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية ولهم ابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل. لرئيس مجلس الدارة أو الرئيس التنفيذي أو العضو 

المنتدب أو مدير العمليات أو مدير عام الشئون المالية "لي اثنين مجتمعين" الحق في التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وذلك بحد أقصى مليون جنيه مصري. لرئيس مجلس الدارة 

او العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو مدير العمليات "لي اثنين مجتمعين" الحق في التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وذلك بحد أقصى عشره مليون جنيه مصري. لرئيس مجلس 

الدارة مجتمعا مع أيا من العضو المنتدب او الرئيس التنفيذي وذلك في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وذلك فيما يتجاوز العشره مليون جنيه مصري.
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3638 - احمد محمود فرج احمد  مدير   المقيد برقم قيد    165257   وتم ايداعه بتاريخ    19-04-2021 برقم 

ايداع   18726 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2022  بــ :  استقالة

3639 - ايات شاكر محمد على  مدير   المقيد برقم قيد    165257   وتم ايداعه بتاريخ    19-04-2021 برقم 

ايداع   18726 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2022  بــ :  وتباشرالمديرة وظائفها لمدة غير محددة . تمثل المديرة 

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 للحمعية العامة  للسيدة / ايات شاكر محمد علي منفردة 

الحق في التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإبداع والتوقيع 

على الشبكات وفتح حسابات وحق الفراج عن راس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق التوقيع 

على عقود القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها وكذلك لها حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها ولها حق التوقيع في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وحل قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية ولها ابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولها حق توكيل أو تفويض الغير في كل او 

بعض ما ذكر.   ولها الحق في التوقيع على عقود التأسيس والتعديل والفسخ أمام الشهر العقارى والهيئة العامة 

للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة  التجارية والسجل التجارى ومصلحة الضرائب 

بكافة أنواعها والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية والتعامل أمام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 

وكافة الجهات الحكومية والغير حكومية الخرى ولها حق توكيل أو تفويض الغير في كل او بعض ما سبق.

3640 - اسامه   امين عبدالعزيز  هيبه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8305   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-1998 برقم ايداع   217 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  - قرر أعضاء مجلس الدارة تحديد 

الختصاصات للسيد / اسامة امين عبد العزيز هيبة رئيس مجلس الدارة الحق في تمثيل الشركة في علقتها مع 

الغير وله منفردا  في هذا الصدد اوسع السلطات للتعامل باسمها واجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن 

غرض الشركة وعلي الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافأتهم 

وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذينة التجارية وابرام جميع العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله الحق في شراء جميع المواد والمهمات 

والبضائع والمنقولت وله منفردا  حق القتراض ورهن اصول الشركة والتسهيلت الئتمانية من البنوك باسم 

الشركة وفتح العتمادات واجراء المشتريات والمبادلت ويكون حق الدارة والتوقيع والمسؤولية امام الجهات 

الرسمية لرئيس مجلس الدارة اسامه امين عبد العزيز هيبة وفي حالة تقرير حق عيني او تبعي علي الشركة فيلزم 

توقيعه منفردا  - ويمثل السيد / اسامه امين عبد العزيز هيبة رئيس مجلس الدارة )فرع الشركة بالمنطقة الحرة 

الخاصة ( الكائن بالركن الجنوبي من شركة جلس تكستايل وله الحق في ادارة الفرع والتوقيع منفردا  باسم الفرع 

وله اوسع السلطات في التعامل باسم الفرع واجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة في غرض الشركة وعلي 

الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد المرتبات والجور وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذينة التجارية وابرامه جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الفرع بالنقد او 

بالجل وله حق شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت وله منفردا  حق القتراض والرهن من البنوك 

باسم الفرع وفتح العتمادات المستنديه واجراء المشتريات والمبادلت باسم الفرع .
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3641 - رفعت  الضبع  نجيب  جاد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    200043   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-2022 برقم ايداع   89981 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  الموافقة علي تحديد 

اختصاصات مجلس الدارة لتصبح :-  يملك حق التوقيع علي معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض 

بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ,ولمجلس الدارة الحق في ان يعين عدة مديرين او 

وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين اومجتمعين  وللسيد / رئيس مجلس الدارة 

منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك ولهم 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 الحق 

منفردا في التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح  وغلق الحسابات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها وله الحق منفردا الحق في الفراج عن راس مال الشركة المودع بالبنك والحق في التوقيع علي عقود 

القتراض و البيع والشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة 

ولصالحها   ولعضاء مجلس الدارة منفردين الحق فى فتح الحسابات البنكية واليداعات فى حساب الشركة 

والتحويل من الحسابات الخرى الى حساب الشركة   والحق لى عضوين من مجلس الدارة مجتمعين الشراء 

والبيع والتسجيل والتنازل وفسخ التعاقدات باسم الشركة والتعامل والتعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 

واى جهاز مدينة وكل الجهزة المختصة واستلم التخصيصات باسم الشركة والتعامل مع الجهات الحكومية والغير 

حكومية والشهر العقارى

3642 - محمد عبدالرحمن ابراهيم بصيله  مدير   المقيد برقم قيد    200064   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-2022 برقم ايداع   90148 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  

3643 - تامر محمد رضا عبد الحميد على  مدير   المقيد برقم قيد    200064   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-2022 برقم ايداع   90148 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركة في 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا 

ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وللسيد/ / محمد عبدالرحمن 

ابراهيم بصيلة والسيد/ تامر محمد رضا عبدالحميد على مجتمعين او منفردين حق التعامل مع وزارة الصحة ونقابة 

الطباء ونقابة الصيادلة وهيئة تسجيل الدواء - وللسيد/ / محمد عبدالرحمن ابراهيم بصيلة 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 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 منفردا في التوقيع علي عقود الشراء 

والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة 

ولصالحها وله الحق في تمثيل الشركة امام الغير والقضاء والتوقيع والتعامل امام جميع الوزارات والجهزة 

التنفيذية التابعة للدولة والتامينات الجتماعية ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 

وهيئة الستثمار  وجميع السفارات والقنصليات داخل جمهورية مصر العربية والموانئ والمطارات وكافة الجهزة 

التابعة للحياء بكافة المحافظات وله حق تمثيل الشركة امام مصلحة الضرائب العامة والسجل التجارى والغرف 

التجارية والصناعية والعلمات التجارية وبراءات الختراع وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل  وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

3644 - حسن محمد حسين جاد ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    200069   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-2022 برقم ايداع   90262 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  ممثل عن شركة صودا 

للصناعات الكيماوية
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3645 - خالد شكرى محى غيث  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    200069   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-2022 برقم ايداع   90262 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  ممثل عن الهيئة العربية 

للتصنيع

3646 - محمد عبد السيد محمد البيلى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    200069   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-2022 برقم ايداع   90262 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  ممثل عن شركة ابدا لتنمية 

المشروعات

3647 - تامر محمد يحيى محمد هيكل  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    200069   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-12-2022 برقم ايداع   90262 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  ممثل عن الشركة 

المصرية القابضة للبتروكيماويات

3648 - شاهر محمد رضا ابراهيم عطيه  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    200069   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-2022 برقم ايداع   90262 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  ممثل عن الشركة المصرية 

القابضة للبتروكيماويات

3649 - شريف مصطفى الجبلى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    200069   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-2022 برقم ايداع   90262 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  ممثل عن شركة صودا 

للصناعات الكيماوية

3650 - ماجد محمد شفيق السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    200069   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-2022 برقم ايداع   90262 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  ممثل عن شركة صودا 

للصناعات الكيماوية

3653 - مصطفى  محمود  نورالدين  احمد ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    200139   وتم ايداعه بتاريخ    

01-01-2023 برقم ايداع   242 تم التأشير فى تاريخ 01-01-2023  بــ :  إضافة السيد / أحمد شريف محمد 

صادق عبدالمجيد - مصري - ويحمل بطاقة رقم قومي 27303082101793 مديرا  بالشركة إعتبارا  من 

7/02/2023 .  وتعديل الصلحيات لتصبح / يكون لمديري الشركة )مجتمعين( كافة السلطات المقررة لدارة 

الشركة والتعامل بإسمها , وذلك فيما عدا ما أحتفظ به لمؤسس الشركة في هذا النظام أو قانون الشركات أو لئحته 

التنفيذية , ويكون مديري الشركة مسئولين عن إدارتها أمام مؤسسيها ولهما التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات 

وإستصدار شهادات وخطابات الضمان وشراء وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية ولهم الحق 

في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجـورهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها. 

ويكون للسيد / مصطفي محمود نوالدين أحمد إبراهيم تمثيل الشركة أمام القضاء والغير. ولهم الحق في توكيل 

المحامين والغير في كل أو بعض ما ذكـر .

3654 - احمد شريف محمد صادق عبدالمجيد  مدير   المقيد برقم قيد    200139   وتم ايداعه بتاريخ    

01-01-2023 برقم ايداع   242 تم التأشير فى تاريخ 01-01-2023  بــ :  
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3655 - مجدى عبد العال عباس بكر  مدير   المقيد برقم قيد    200307   وتم ايداعه بتاريخ    2023-01-04 

برقم ايداع   1038 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2023  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير و له 

الحق منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل   باسمها و له منفردا الحق في التعامل في باسم 

الشركة و ضمن اغراضها امام الجهات الحكومية و الغير حكومية والقطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص 

بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح و غلق الحسابات و 

القتراض و الرهن و التوقيع علي الشيكات و استصدار شهادات و خطابات  الضمان والتوقيع علي عقود فتح 

الحسابات أمام شركات الوراق  الماليه وتوقيع اوامر البيع والشراء السهم  والتعامل مع البورصة المصرية 

وشركات مصر المقاصة و بيع اصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و المنقولت و كل ذلك باسم الشركة و ضمن 

اغراضها و له الحق في تعيين و عزل مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و له حق قبض و 

دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و 

الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و يكون له حق التوقيع علي عقود تأسيس الشركات التي 

تشترك فيها الشركة و التعامل مع الهيئة العامة للستثمار و المناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية و السجل 

التجاري و التوقيع علي محاضر التصديق و فتح و غلق الفروع و له الحق في التعامل مع القضاء و اتخاذ 

اجراءات الصلح امام القضاء و له الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

3656 - مجيب عبدالرحمن محمد رشدان  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    200309   وتم 

ايداعه بتاريخ    04-01-2023 برقم ايداع   1048 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2023  بــ :  يمثل السيد 

رئيس مجلس الدارة امام القضاء و/ أو الغير و يحق للسيد رئيس مجلس الدارة حق التصالح و التخالص بالبراء 

او التنازل.  كما يكون حق الدارة والتوقيع والتعامل باسم الشركة واغراضها أما جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم والهيئة العامة للستشثمار والمناطق الحرة 

والشهر العقاري والهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة البورصة المصرية وحق التوقيع على عقود التأسيس وتعديل 

الشركات بكافة أنواعها والتخارج منها وحق التوقيع والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع 

والتوقيع على الشيكات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف و التوقيع 

على كافة العقود مجتمعين  فتكون على النحو التالي:  للسيد / مجيب عبد الرحمن محمد رشدان )رئيس مجلس 

الدارة(, والسيد / محمد السيد عبد ظاهر احمد مرعى )عضو مجلس الدارة( مجتمعين.  أو للسيد / محمد السيد عبد 

ظاهر احمد مرعى )عضو مجلس الدارة(, والسيد / أحمد عادل محمد زكى صادق )المدير التنفيذي( مجتمعين.  أو 

للسيد / مجيب عبد الرحمن محمد رشدان )رئيس مجلس الدارة(, والسيد / أحمد عادل محمد زكى صادق )المدير 

التنفيذي( مجتمعين.   القرار الثالث:  تمت الموافقة على تفويض المدير التنفيذي للشركة في توقيع العقود الخاصة 

باليرادات والمصروفات.

3657 - شريف  حسن محمد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    200310   وتم ايداعه بتاريخ    2023-01-04 

برقم ايداع   1050 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2023  بــ :  تنفيذى .
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3658 - مجيب عبدالرحمن محمد رشدان  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    200310   وتم 

ايداعه بتاريخ    04-01-2023 برقم ايداع   1050 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2023  بــ :  يمثل السيد 

رئيس مجلس الدارة امام القضاء و/ أو الغير و يحق للسيد رئيس مجلس الدارة حق التصالح و التخالص بالبراء 

او التنازل.  كما يكون حق الدارة والتوقيع والتعامل باسم الشركة واغراضها أما جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم والهيئة العامة للستشثمار والمناطق الحرة 

والشهر العقاري والهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة البورصة المصرية وحق التوقيع على عقود التأسيس وتعديل 

الشركات بكافة أنواعها والتخارج منها وحق التوقيع والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع 

والتوقيع على الشيكات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف و التوقيع 

على كافة العقود مجتمعين فتكون على النحو التالي:  للسيد / مجيب عبد الرحمن محمد رشدان )رئيس مجلس 

الدارة(, والسيد / محمد السيد عبد ظاهر احمد مرعى )عضو مجلس الدارة( مجتمعين.  أو للسيد / محمد السيد عبد 

ظاهر احمد مرعى )عضو مجلس الدارة(, والسيد / شريف حسن محمد محمد )المدير التنفيذي( مجتمعين.  أو 

للسيد / مجيب عبد الرحمن محمد رشدان )رئيس مجلس الدارة(, والسيد / شريف حسن محمد محمد )المدير 

التنفيذي( مجتمعين.  القرار الثالث:  تمت الموافقة على تفويض المدير التنفيذي للشركة في توقيع العقود الخاصة 

باليرادات والمصروفات

3659 - سامح ممدوح حسانين حسانين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    200356   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2023 برقم ايداع   1338 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2023  بــ :  

3660 - احمد فارس عبدالمقصود عبدالمقصود  مدير   المقيد برقم قيد    200367   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2023 برقم ايداع   1388 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2023  بــ :  - و يباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة.  - يمثل المدير أو المديرين الشركة في علقتها مع الغير و لهم في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة و التعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . 

و للمدير أو المديرين مجتمعين أو منفردين حق التعامل بإسم الشركة و ضمن أغراضها أمام جميع الجهات 

الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم و كذلك التعامل مع 

جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع و التوقيع علي الشركات و فتح و غلق الحسابات و إصدار خطابات و 

شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف و حق الفراج عن رأس المال و كل ذلك بإسم 

الشركة و ضمن أغراضها و كذلك لهم الحق في التوقيع علي عقود الشراء و القتراض و الرهن و البيع لصول 

الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات و المنقولت بإسم الشركة و لصالحها ولهم الحق في تعيين و 

عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم و لهم الحق في قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل 

و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و إبرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد أو بالجل و لهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

3661 - شيماء عادل عبدالفتاح صالح  مدير   المقيد برقم قيد    200367   وتم ايداعه بتاريخ    2023-01-04 

برقم ايداع   1388 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2023  بــ :  
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3662 - محمد  طايل  طايل  علم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    200585   وتم ايداعه بتاريخ    

10-01-2023 برقم ايداع   2483 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2023  بــ :  - الموافقة علي تحديد 

اختصاصات مجلس الدارة لتصبح - يملك حق التوقيع علي معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض 

بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ,ولمجلس الدارة الحق في ان يعين عدة مديرين او 

وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين وللسيد / رئيس مجلس الدارة 

والسيد / العضو المنتدب منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك ولهم الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل ولهم الحق في تمثيل الشركة امام الهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والوارادات 

وامام جميع ادارات المرور وامام مصلحة الشهر العقاري ولهم الحق منفردين في التعامل مع البنوك والمصارف 

من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح  وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة 

صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق منفردين الحق في 

الفراج عن راس مال الشركة المودع بالبنك والحق في التوقيع علي عقود القتراض ولهم الحق في توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر . وللسيد / رئيس مجلس الدارة والسيد / العضو المنتدب مجتمعين  البيع 

والشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها .

3663 - منال صفوت مرقص  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    200776   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-01-2023 برقم ايداع   3406 تم التأشير فى تاريخ 12-01-2023  بــ :  

3664 - يوسف  ماجد فوزى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    200776   وتم ايداعه بتاريخ    

12-01-2023 برقم ايداع   3406 تم التأشير فى تاريخ 12-01-2023  بــ :  على أن تصبح صلحيات 

وسلطات التوقيع الواردة بالسجل التجاري على النحو التالي:يمتلك السيد/ يوسف ماجد فوزى ملك رئيس مجلس 

الدارة والسيدة/ منال صفوت مرقص- نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب.- مجتمعين أو منفردين- حق 

التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة أشكالهم. وحق التوقيع على كافة العقود نيابة عن الشركة بما في ذلك علي سبيل المثال ل الحصر عقود 

الشراء والبيع  والحق في تعيين وعزل الموظفين ومستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها, وحق التوقيع عن الشركة على عقود البيع البتدائية و النهائية وتمثيل الشركة 

أمام الغير, وتفويض الغير في كل أو بعض ماذكر. وحق التوقيع عن الشركة لدى المصارف والبنوك دون حدود 

مالية قصوى وفتح الحسابات لدى المصارف والبنوك وتحديد من يملك حق التوقيع عن الشركة, وحق التوقيع على 

الشيكات البنكية والسحب واليداع وفتح الحسابات لدى المصارف والبنوك بدون حدود مالية قصوى, وحق 

القتراض والرهن لدى المصارف والبنوك والتوقيع على كافة العقود اللزمة فى هذا الشأن وبدون حدود مالية 

قصوى والتوقيع عن الشركة أمام الجهات الحكومية والغير. وتفويض الغير في كل أو بعض ماذكرعلما بان تمثيل 

الشركة امام القضاء لرئيس مجلس الدارة منفردا

3665 - عبدالناصر عبدالعزيز صديق عبدالمنعم  مدير   المقيد برقم قيد    200828   وتم ايداعه بتاريخ    

15-01-2023 برقم ايداع   3706 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2023  بــ :  - ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة

3666 - حسين مصطفي علي مرسي  مدير   المقيد برقم قيد    200828   وتم ايداعه بتاريخ    2023-01-15 

برقم ايداع   3706 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2023  بــ :  

3667 - هاجر حسين مصطفى على مرسى  مدير   المقيد برقم قيد    200828   وتم ايداعه بتاريخ    

15-01-2023 برقم ايداع   3706 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2023  بــ :  
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3668 - هدى مرسى احمد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    200828   وتم ايداعه بتاريخ    15-01-2023 برقم 

ايداع   3706 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2023  بــ :  

3669 - نبيل محمد نسيم عطيه دراز  مدير   المقيد برقم قيد    200828   وتم ايداعه بتاريخ    2023-01-15 

برقم ايداع   3706 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2023  بــ :  

3670 - حسن إسماعيل حلمى غانم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    200933   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-2023 برقم ايداع   4204 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2023  بــ :  ممثل  عن شركة هايد بارك 

العقارية للتطوير ش.م.م - لرئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة مجتمعين او منفردين تمثيل الشركة 

وحق التوقيع أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئات و الوزارات و الدارات المختصة بما في ذلك 

الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للستثمار و المناطق الحرة ووزارة التجارة الخارجية والصناعية 

والتموين والتجارة الداخلية و العدل ووزارة السياحة ووزارة القوي العاملة ووزارة الشباب والرياضة ومكاتب 

العمل وتراخيص العمل ومكاتب و إدارات وسجل الموردين والوكلء التجاريين والغرف التجارية وهيئة التأمينات 

الجتماعية وفي الحضورأمام مصلحة الضرائب بكافة أنواعها ومأمورياتها ولجان الطعن والتصالح كما لهما الحق 

مجتمعين او منفردين نيابة عن الشركة علي عقود تأسيس وتعديل للشركات بكافـة أنواعها أمام كافة الجهات 

والهيئات والشهر العقاري والسجل التجاري وكافة المسائل المتعلقة بإنشاء وتأسيس الشركات بكافة انواعها وكذلك 

لهما الحق مجتمعين او منفردين التوقيع أمام جميع البنوك والتعاملت المالية والبنكية بكافة انواعها من سحب 

وايداع وتحويلت وفتح وغلق حسابات وغيرها والتوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية والرهن والقرض 

والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والسندات الذنية والكمبيالت والشيكات وخطابات الضمان وإبرام وتوقيع 

كافة العقود والتفاقيات وحوالت الحق باسم ولحساب الشركة وبيع وشراء وايجار واستئجار جميع الصول 

المنقولة وغير المنقولة والسيارات والعقارات والمبانى والراضى وغيرها .   ولهما مجتمعين او منفردين حق 

توكيل أو تفويض الغير فى جميع وكل أو بعض ما ذكر .

3828 - محمد أنور حنفي محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    54292   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-2003 برقم ايداع   2817 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  ممثل  عن شركة دمياط لسالة 

الغاز الطبيعي )ش.م.م.(

3829 - ابراهيم حسن احمد محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    54292   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-2003 برقم ايداع   2817 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  ممثل عن شركة دمياط لسالة 

الغاز الطبيعي )ش.م.م.(

3830 - فيروتشيو تافيرنا  Ferruccio Taverna  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    54292   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-09-2003 برقم ايداع   2817 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  ممثل عن شركة دمياط 

لسالة الغاز الطبيعي )ش.م.م.(

3831 - عبدالباسط السايح عبدالباسط  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    54292   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-2003 برقم ايداع   2817 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  ممثل  عن شركة دمياط لسالة 

الغاز الطبيعي )ش.م.م.(

3832 - خالد احمد احمد عبدا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    54292   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-2003 برقم ايداع   2817 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  ممثل  عن شركة دمياط لسالة 

الغاز الطبيعي )ش.م.م.(

3833 - امل محمد حسن على طنطاوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    54292   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-2003 برقم ايداع   2817 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  ممثل للشركة المصرية القابضة 

للغازات الطبيعية )ايجاس(

3834 - دانيلي دي جوفاني Daniele de giovanni  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    54292   وتم 

ايداعه بتاريخ    15-09-2003 برقم ايداع   2817 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  ممثل عن شركة 

إيني جاس ليكيويفاكشن بي.في.
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3671 - احمد محمود احمد الحسينى عفيفى القاضى  مدير   المقيد برقم قيد    200957   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-2023 برقم ايداع   4362 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2023  بــ :  ممثل عن شركة دبيلو إم  دى 

للستثمار العقارى ش.ذ.م.م W M D INVESTMENT - ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة - يمثل 

المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل بأسمها فيما عدا ما إحتفظ به  صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة ويكون 

لي اثنين من المديرين الثلث مجتمعين الحق في التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس المال والتوقيع على الشيكات وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها والحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك بإسم الشركة ولصالحها وحق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل والحق في التوقيع بإسم الشركة على عقود تأسيس الشركات التي تساهم 

فيها الشركة ولهما مجتمعان حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر - وللمديرين الثلث مجتمعين حق 

إستصدار شهادات وخطابات الضمان والقتراض والرهن وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت وحق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

3672 - سامر اسماعيل محمود البيك  مدير   المقيد برقم قيد    200957   وتم ايداعه بتاريخ    2023-01-16 

برقم ايداع   4362 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2023  بــ :  

3673 - احمد محمود شاكر محمد الكناري  مدير   المقيد برقم قيد    200957   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-2023 برقم ايداع   4362 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2023  بــ :  ممثل عن شركة ويلث للتطوير 

العقارى ش.ذ.م.م

3674 - سامح  وجيه  عطاا  عبدا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    200988   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2023 برقم ايداع   4581 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2023  بــ :  

3675 - محمود سيد حنفي طه محمد  مدير   المقيد برقم قيد    201098   وتم ايداعه بتاريخ    2023-01-19 

برقم ايداع   5262 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2023  بــ :  يمثل الشركة كل من السيد / احمد اسماعيل محمد 

احمد والسيد / محمود سيد حنفي طه محمد  المديران ولهما مجتمعين او منفردين اوسع السلطات لتحقيق غرض 

الشركة والتعامل باسم الشركة وتمثيلها امام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية وقطاع العمال العام والقطاع 

الخاص والجمارك وادارات المرور المختلفة لتجديد وترخيص السيارات وكافة المركبات - وللسيد / احمد اسماعيل 

محمد احمد – منفردا – حق التوقيع علي عقود البيع للسيارات وكافة المركبات شريطة ايداع الثمن لحساب الشركة 

ويكون مسئول امام كافة الجهات الحكومية عن جميع التعاملت التي تجريها الشركة مع الجهات الحكومية او مع 

الغير ويكون مسئول عن التامينات الجتماعية والضرائب وامام المحاكم والنيابات والجهات الرقابية المختلفة - 

وللسيد / محمود سيد حنفي طه محمد- منفردا- حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من فتح حسابات وايداع 

وسحب الموال وكافة صور التعامل الخري وله حق التوقيع علي الشيكات والسندات وحق الرهن والقتراض 

والتوقيع علي العقود المتعلقة بذلك – وكل ذلك باسم الشركة وله حق التوقيع عل عقود البيع والشراء والرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات وكافة المركبات لنفسة او للغير وله حق توكيل الغير 

والمحامين في كل او بعض ما ذكر

3676 - سها سليمان حسين الديسياوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    201124   وتم ايداعه بتاريخ    

19-01-2023 برقم ايداع   5333 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2023  بــ :  غير تنفيذى

3677 - طارق محمود احمد الجندي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    201124   وتم ايداعه بتاريخ    

19-01-2023 برقم ايداع   5333 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2023  بــ :  مستقل غير تنفيذى

3678 - محمد اشرف رمزى احمد محمد  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    201124   

وتم ايداعه بتاريخ    19-01-2023 برقم ايداع   5333 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2023  بــ :  
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3679 - محمود احمد سمير السقا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    201124   وتم ايداعه بتاريخ    

19-01-2023 برقم ايداع   5333 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2023  بــ :  مستقل غير تنفيذى

3680 - عاطف احمد حلمى نجيب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    201124   وتم ايداعه بتاريخ    

19-01-2023 برقم ايداع   5333 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2023  بــ :  مستقل غير تنفيذى

3681 - عبدالعزيز محمود عبدالعزيز

الشربيني  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    201124   وتم ايداعه بتاريخ    19-01-2023 برقم ايداع   

5333 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2023  بــ :  غير تنفيذى - تشكيل مجلس الدارة -  تحديد صلحيات 

التوقيع نيابة عن الشركة  لتصبح كما يلي - يمثل رئيس مجلس الدارة الشركة امام القضاء ويملك حق التوقيع على 

معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذة المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس 

الدارة الحق فى ان يعيين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او 

مجتمعين - وللستاذ / عبدالعزيز محمود عبدالعزيز الشربينى - رئيس مجلس الدارة والستاذ / محمد اشرف 

رمزى احمد محمد نائب رئيس المجلس والعضو المنتدب )مجتمعين( حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها 

امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهم 

أوسع السلطات للتعامل باسم الشركة وإجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلي الخص 

تعيين ووقف عزل وكلء ومستخدمين الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وإبرام جميع العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بألجل ولهم شراء جميع المواد والمساهمات 

والبضائع والمنقولت ولهم الحق في بيع بعض الصول الثابتة المملوكة للشركة وممتلكاتها العقارية والراضى 

والسيارات والتوقيع علي كافة المستندات اللزمة لذلك أمام الجهات الحكومية المختصة و مصلحة الشهر العقارى 

ولهم حق تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكرويكون حق التوقيع على التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور 

التعامل مع البنوك والمصارف والقتراض بطريقة العتمادات والقروض الغير مفتوح بها اعتمادات وعقود الرهن 

وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتعديل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية أو بالجل لحد أطراف التوقيع الول 

وأحد أطراف التوقيع الثاني مجتمعين على أن يكون أصحاب حق التوقيع كما يلي : التوقيع الول : لي من الستاذ 

/ عبدالعزيز محمود عبدالعزيز الشربينى - رئيس مجلس الدارة أو الستاذ / محمد اشرف رمزى احمد محمد نائب 

رئيس المجلس والعضو المنتدب التوقيع الثاني : الستاذ / محمد كمال الدين عبد العزيز او الستاذ / احمد مصطفى 

ابراهيم وكل ماسبق باسم الشركة ولمصلحتها ولهم الحق فى تفويض الغير فى كل اوبعض ما سبق .

3682 - منى مجدى محمد عدوى منصور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    201124   وتم ايداعه بتاريخ    

19-01-2023 برقم ايداع   5333 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2023  بــ :  غير تنفيذى
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3683 - محمود احمد عبد الحفيظ احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    201149   وتم ايداعه بتاريخ    

19-01-2023 برقم ايداع   5403 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2023  بــ :  الموافقة بالجماع على منح 

الصلحيات التالية لرئيس مجلس ادارة الشركة و نائب رئيس مجلس الدارة منفردين او مجتمعين وهى كالتالي: 

الحق في تمثيل الشركة امام القضاء ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي  ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم  وتمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وكافة الوزارات والتعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها وعلى سبيل المثال وليس الحصر الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة وقطاع الشركات 

ومصلحة السجل التجاري وكافة مكاتبها والغرفة التجارية ومصلحة الشهر العقاري وكافة مأموريتها والبورصة 

المصرية ومصلحة الضرائب ولجان الطعن وضرائب القيمة المضافة والبنك المركزي المصري وادارة العلمات 

التجارية والهيئة العامة للتنمية الصناعية والسجل الصناعي واتحاد الصناعات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 

والهيئة العامة للتامين الجتماعي وكافة مكاتبها ووزارة القوى العاملة والهجرة ومكاتبها ومصلحة الجوازات 

والهجرة والجنسية ومكاتب تراخيص العمل للجانب والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة واليداع 

والقيد المركزي ومكاتب العمل والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك المصرية  

ووزارة الداخلية والهيئات والمصالح التابعة لها وحماية المستهلك وادارات نيابات المرور وجميع شركات المرافق 

)الكهرباء والمياه والغاز والمصرية للتصالت( والتوقيع على جميع الطلبات والنماذج وعقود البيع والشراء نيابة 

عن الشركة امام الشهر العقاري والتوثيق ويحق لهما منفردين او مجتمعين استلم وتسليم وتقديم وسحب كافة انواع 

المستندات والطلبات والمحررات والقرارات والموافقات والتراخيص كل ما سلف وغيره امام كافة الجهات 

الحكومية وغير الحكومية وكذلك لهما منفردين او مجتمعين الحق في التعامل والتوقيع امام البنوك نيابة عن الشركة 

في السحب واليداع وفتح الحسابات واغلقها باسم الشركة لدى البنوك واصدار خطابات الضمان والعتمادات 

المستندية والتوقيع على الشيكات وحق الرهن والقتراض وكافة صور التعامل مع جميع البنوك وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها وكذلك الحق في التوقيع على عقود البيع والشراء للسيارات والمنقولت وللراضي 

والعقارات منفردين او مجتمعين باسم الشركة ولصالحها والفراج عن راس مال الشركة من البنك والتوقيع على 

عقود تعديل الشركة بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية ولهما الحق منفردين  في التوقيع على كافة العقود 

والتفاقيات والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة والتي تدخل ضمن اغراضها بالنقد والجل ولهما 

منفردين الحق في الصلح والقرار والنكار والبراء امام القضاء ولهما الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او 

بعض مما ذكر.

3684 - ابراهيم على محمد محمد مهران  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    201341   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2023 برقم ايداع   6469 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2023  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

ليصبح لرئيس مجلس الدارة السيد/ ابراهيم علي محمد محمد مهران والسيد / كريم علي محمد محمد مهران 

مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم ,وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات 

والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على 

عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.

3685 - كريم على محمد محمد مهران  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    201341   وتم ايداعه 

بتاريخ    23-01-2023 برقم ايداع   6469 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2023  بــ :  
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3686 - شريف صبرى وهبه عطيه  مدير   المقيد برقم قيد    201342   وتم ايداعه بتاريخ    2023-01-23 

برقم ايداع   6475 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2023  بــ :  ومدير للفرع - تعديل حق التعامل باسم الشركة 

ليصبح لدكتور / شريف صبرى وهبه عطيه ـ)منفردا(   يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم 

مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لداره الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفذية للجمعية العامة.  وللدكتور / شريف صبرى وهبه عطيه ـ مدير الشركة )

منفردا( حق التعامل باسم الشركة ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق السحب والفراج عن 

رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق في 

التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى 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 والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد وبالجل وله الحق في تفويض او توكيل من 

ينوب عن الشركة في كل او بعض ما ذكر.

3687 - وائل صلح عبد العال عبد القادر  مدير   المقيد برقم قيد    201446   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2023 برقم ايداع   6990 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2023  بــ :  فرع- يباشر مدير الفرع وظائفه 

لمده غير محدوده- مديرالفرع يمثل الفرع فى علقته مع الغير ولهفى هذا الصدد اوسع السلطات لدراه الفرع 

والتعامل باسمه وله منفردا الحق فى التعامل باسم الفرع وضمن اغراضه امام الجميع الجهات الحكوميه وغير 

حكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

من سحب وايداع وفتح حسابات وغلق حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الفرع وضمن اغراضه وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول 

الفرع وممتلكاته العقاريه والراضى والسيارات والتوقيع لدى الشهر العقارى وله الحق فى ابرام جميع العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الفرع بالنقد او بالجل وله حق توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر

3688 - محمد أحمد محمد الخشن  شريك موصى   المقيد برقم قيد    157117   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2020 برقم ايداع   43330 تم التأشير فى تاريخ 29-01-2023  بــ :  تعديل الصفة

3689 - احمد على احمد المشد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    157117   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2020 برقم ايداع   43330 تم التأشير فى تاريخ 29-01-2023  بــ :  منفردا  الحق في التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان والفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله حق التوقيع على عقود الشراء 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 فيما عدا الشركاء الموصيين .   

وللشركاء أحمد علي أحمد المشد و أحمد خالد أحمد نصار و صبحي محمد شبل عمران و عبدالسميع احمد حميده 

محمد جبر ولى اثنين شركاء منهم مجتمـعـين فقط  حـق التوقيـع على عقود التسهيلت الئتمانية و عقود 

القتـراض والـرهن للنفس او للغير , واصدار التوكيلت لصالح البنوك  , وتوكيل البنوك للنفس او للغير, ولهم 

حق التوقيع على عقود البيع    والرهن والتنازل لصول الشـركة وممتلكاتهـا العقاريـة والراضي والسيارات 

والمنقولت للنفس او للغير وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها امام مصالح الشهر العقارى وماموريتها ولهم حق 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر فيما عدا الشركاء الموصين.
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3690 - ميلد  فايز  علم  السيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    201680   وتم ايداعه بتاريخ    

30-01-2023 برقم ايداع   8069 تم التأشير فى تاريخ 30-01-2023  بــ :  النظر في إعطاء الصلحيات 

لعضاء مجلس الدارة   الــقــرار :-  تمت الموافقة علي  إعطاء كل من  السيد / ميلد فايز علم السيد  رئيس 

مجلس الدارة والسيدة / ليديا صبري وهيب بطرس عضو مجلس الدارة والسيدة / مريم امير عادل رمزي عضو 

مجلس الدارة والسيدة / ابتسام مينا ناشد صاروفيم عضو مجلس الدارة, ولهم مجتمعين او منفردين حق التعامل 

باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم , وللسيد / ميلد فايز علم السيد , السيدة / ليديا صبري وهيب بطرس  مجتمعين فقط  الحق في تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم و اجورهم  , وللسيد / ميلد فايز علم السيد  منفردا حق دفع 

المبالغ وتوقيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية , وحق القتراض والئتمان وفتح الحسابات من جميع 

البنوك والمصارف و للسيدة / ليديا صبري وهيب بطرس  منفردا  حق التوقيع علي عقود الشراء والرهن لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية وحق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح الحسابات وكافة 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن راس المال وحق التوقيع علي عقود 

تاسيس الشركات وابرام كافة العقود والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل  وحق قبض المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع كافة السندات الذنية والتجارية .

3691 - محمود صلح الدين مرسى ابو سيف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58042   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-04-2012 برقم ايداع   8872 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  - يمثل رئيس مجلس 

الدارة الشركة أمام القضاء - يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على 

هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة , وللمجلس الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن 

يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.  ولرئيس مجلس الدارة  ) منفردا  ( حق التعامل بأسم 

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 والتوقيع على الشيكات وفتح 

وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل 

ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء 

والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة 

ولصالحها وكذلك حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر, مع بقاء السيد /على صلح الدين مرسى ابو 

سيف   مديرا مسئول للشركة من الناحية السياحية فقط .

3692 - على صلح الدين مرسى ابو سيف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58042   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-2012 برقم ايداع   8872 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  

3693 - محمد صلح الدين مرسى ابوسيف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58042   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-2012 برقم ايداع   8872 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  

3694 - نشات ناجي عشم غبر  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    66185   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-05-2013 برقم ايداع   10675 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  يمثل رئيس مجلس 

الدارة الشركة امام القضاء  -  يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على 

هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ,  وللمجلس الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن 

يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

3695 - محمود حسن عبدالحميد عوض  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    90253   وتم ايداعه بتاريخ    

31-01-2016 برقم ايداع   3156 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  
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3696 - حسن عصام عبدالحميد عوض  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    90253   وتم ايداعه بتاريخ    

31-01-2016 برقم ايداع   3156 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  - يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك لهم الحق فى التعامل مع البنوك والمصارف من  سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات وحق الفراج عن رأس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان اما حق  القتراض والرهن من 

البنوك والمصارف فيكون التوقيع على هذا الختصاص مجتمعين فقط ولهم مجتمعين او منفردين حق التوقيع على 

عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات كل ذلك باسم الشركة ولصحالها اما حق 

البيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات فيكون التوقيع على هذا الختصاص 

مجتمعين فقط  ولهم مجتمعين او منفردين الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية و ابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل أو تفويض الغير فى كل او 

بعض ما ذكر.

3697 - مجدى عبدالستار محمد الكومى 

حسن  مدير   المقيد برقم قيد    145669   وتم ايداعه بتاريخ    21-01-2020 برقم ايداع   2990 تم التأشير 

فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  استقالة

3698 - وليد عبدالعزيز حسين محمد  مدير   المقيد برقم قيد    145669   وتم ايداعه بتاريخ    2020-01-21 

برقم ايداع   2990 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله 

منفردا  في هذ الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو 

القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة. وللمدير منفردا  حق التعامل باسم الشركة وضمن أعراضها 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 واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافـة صور التعامل مع البنوك والمصارف 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 وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

3699 - على عبدالعزيز محمد موسى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    145960   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2020 برقم ايداع   3891 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  

3700 - اسلم مروان عبدالعزيز القاضى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    145960   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2020 برقم ايداع   3891 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  

3701 - عبدالغنى عبدالمنعم عبدالغنى ابو شادى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    145960   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-01-2020 برقم ايداع   3891 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  - يكون حق الداره 

والتوقيع والمسؤوليه امام الجهات الرسميه للشركاء المتضامنين ولهم مجتمعين أو منفردين  الحق في التعامل باسم 

الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج 

عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار الشهادات وخطابات الضمان وبيع الصول 

الشركه وامتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنفولت وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولهم الحق 

في تعيين وعزل مستخدمي وكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشترطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر .
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3702 - صفاء فراج محمد الزغبى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    145960   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2020 برقم ايداع   3891 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  استقالة

3703 - مريم  طلعت  احمد  عصمت  السادات  مدير   المقيد برقم قيد    169607   وتم ايداعه بتاريخ    

02-08-2021 برقم ايداع   34827 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  يكون حق الدارة و التوقيع و 

المسئولية أمام الجهات الرسمية للشريكة المتضامنة السيدة / مريم طلعت أحمد عصمت السادات  و لها منفردة الحق 

في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع 

العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح و غلق 

حسابات و حق الفراج عن رأس مال الشركة المودع بالبنك و حق التوقيع علي عقود القتراض و الرهن و 

التوقيع علي الشيكات و استصدار خطابات شهادات و خطابات الضمان و بيع أصول الشركة و ممتلكاتها العقارية 

و الراضي و السيارات و المنقولت و كل ذلك باسم الشركة و ضمن أغراضها و لها الحق في تعين و عزل 

مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم و لها حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و 

تسديد كافة السندات الذنيه و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد أو بالجل و له حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

3704 - محمد على ابراهيم محمد الدوينى  مدير   المقيد برقم قيد    169607   وتم ايداعه بتاريخ    

02-08-2021 برقم ايداع   34827 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  خروج

3705 - محمد جميل محمد حسن زين الدين  مدير   المقيد برقم قيد    80179   وتم ايداعه بتاريخ    

12-02-2015 برقم ايداع   3862 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  

3706 - محمد جمال الدين نصرت  مدير   المقيد برقم قيد    80179   وتم ايداعه بتاريخ    2015-02-12 

برقم ايداع   3862 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  ويباشر المديرين وظائفهم لمدة غير محددة - 

ويمثل المدير المسئول / محمد جمال الدين نصرت الشركة فى علقاتها مع الغير وله السلطة فى ادارة الشركة 

والتعامل باسمها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع العمال والقطاع العام والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم وله حق الدارة الداخلية فيما يخص التعيينات والنهاءات والتعامل مع التأمينات الجتماعية وذلك منفردا 

وله الحق منفردا  فى التوقيع على الحساب رقم   1017127610010201 فى البنك العربى الفريقى وللسيد / 

محمد جميل محمد حسن زين الدين رقم قومى 26209212101839 الحق منفردا  فى التوقيع على الحساب رقم 

)01825010002091( فى بنك القاهرة وللسيد / محمد جمال الدين نصرت والسيد / محمد جميل محمد حسن 

زين الدين التوقيع مجتمعين فقط على حساب رقم   093909  فى بنك البركة   وبالنسبة لجميع عقود الشراء 

والرهن والبيع والقتراض لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات وفتح حسابات بنكية جديدة 

بإسم الشركة تتم بتوقيع مشترك للسيد/ محمد جميل محمد حسن زين الدين والسيد / محمد جمال الدين نصرت 

باستثناء : ما ورد بمحضر الجمعية العامة غير العادية المؤرخ في 7 / 11 / 2022 والخاص بالشقق والوحدات 

والسيارات فهى تتم بتوقيع السيد/ محمد جميل محمد حسن زين الدين منفردا  وله الحق فى التصرف فيها كما يترأى 

له وذلك بيعا  أو رهنا  او هبة والتعامل عليها أمام الشهر العقارى وكل الجهات الحكومية والرسمية والبنوك منفردا  

وكذلك حق فى البيع للنفس او للغير او المشارطة او المشاركة كذلك يحق للسيد المهندس / محمد جميل محمد حسن 

زين الدين – منفردا تحصيل اي مستحقات للشركة سابقة علي تاريخ 20/10/2022  كأيجارات متأخرة او 

مستحقات لدي الغير او مديونيات علي الغير او تامينات اعمال وماشابه ذلك وكذلك اي اسهم تتشارك بها الشركة 

في شركات اخري أو أي عقارات كانت بأسم الشركة وتم بيعها بعقود ابتدائية ومطلوب تسجيلها هذا وقد فوضت 

الجمعية السيد المهندس / محمد جميل محمد حسن زين الدين  - مدير وشريك فى التوقيع على عقد البيع النهائى 

للشقق والوحدات والسيارات الواردة  بالمحضر امام الشهر العقارى  وقبض الثمن

3707 - اسلم ثروت ابو بكر المهندس  شريك موصى   المقيد برقم قيد    93400   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-2016 برقم ايداع   15004 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  
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3708 - محمد نبيل محمود حمدى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    93400   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-2016 برقم ايداع   15004 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  - يكون حق الدارة والتوقيع  

والمسؤلية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن   السيد/ محمد نبيل محمود حمدى منفردا الحق  فى التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكاافة اشكالهم وله الحق فى  تعيين  وعزل  مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم    و حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل و  تسديد كافة السندات الذنية والتجارية وله إبرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد  أو بالجل          وله حق التعامل مع   البنوك  والمصارف  من 

سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح    حسابات وحق الفراج عن راس المال    واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان  وحق القتراض  والرهن وكذلك حق  التوقيع على عقود الشراء  والبيع والرهن  وكافة صور 

التعامل مع االبنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق فى  بيع اصول الشركة و 

ممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت  وكل ذلك باسم الشركة  ولصالحها وله الحق فى تمثيل 

الشركة امام القضاء وتوكيل المحامين وله حق التصالح والتنازل امام الشهر العقارى وله  حق  توكيل اوتفويض 

الغير فى كل او بعض ما ذكر .

3709 - طاهر محمد سعيد السيد ابو كريمة  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    93400   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-2016 برقم ايداع   15004 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  خروج

3710 - احمد محمد عبد ا ابراهيم  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    116433   وتم ايداعه بتاريخ    

31-01-2018 برقم ايداع   5069 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  

3711 - امل على محمد عبدالواحد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    116433   وتم ايداعه بتاريخ    

31-01-2018 برقم ايداع   5069 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  

3712 - عمر محمد طارق محمد صفوت الجمال  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    116433   وتم ايداعه بتاريخ    

31-01-2018 برقم ايداع   5069 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  
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3713 - محمد طارق محمد صفوت الجمال  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    116433   وتم ايداعه 

بتاريخ    31-01-2018 برقم ايداع   5069 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  يملك حق التوقيع علي 

معاملت الشركة كل  من :-     يمثل رئيس مجلس الدارة الشركة أمام القضاء , ويكون للعضو المنتدب مهندس/ 

عمر محمد طارق محمد صفوت الجمال ,  ونائب رئيس مجلس الدارة الستاذ / أمل على محمد عبد الواحد , 

منفردين الحق في : التوقيع على  الشيكات البنكية الخاصة بالشركة والسحب النقدى بدون حد أقصى وإصدار 

 ACH الشيكات مقبولة الدفع أو المصرفية أو إلغائها وتعزيز صرف الشيكات وتحويلت السويفت أو تحويلت

والتفويضات الدائمة للغير للتعامل مع البنوك والهيئة القومية للبريد ليداع الشيكات والنقدية والتوقيع على كافة 

الخطابات البنكية وخطابات ختم صحة التوقيع وربط وفك الودائع والتوقيع على طلبات دفاتر الشيكات 

والمدفوعات اللكترونية للجهات الحكومية والغير حكومية , والفراج عن رأسمال الشركة من البنوك والتوقيع 

على العتمادات المستندية والتوقيع على طلبات إصدار أو مد أو إلغاء أو تخفيض خطابات الضمان للدفعات 

المقدمة والنهائية والبتدائية للمشروعات والتوقيع على عقود المشروعات الجديدة أو أوامر السناد أو ملحق تلك 

العقود , وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام جميع العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل , وكذا التصديق أمام الشهر العقارى على 

جميع الشهادات والوراق والمستندات وشهادات الخبرة للموظفين والتوقيع على اقرارات التنازل عن عدادات 

المرافق من كهرباء ومياه وغاز وتليفونات أمام جميع شركات المرافق والشهر العقارى للنفس أو للغير وفتح 

الحسابات باسم الشركة أمام البنوك والتوقيع على عقود فتح أو تجديد التسهيلت   الئتمانية للبنوك وشركات 

التأجير التمويلى , التوقيع على عقود التأجير التمويلى , والتوقيع على إقرارات والتنازلت عن أى مشروعات 

لصالح البنوك , والتوقيع على حوالت الحق وإصدار كافة التوكيلت عن الشركة والتوقيع علي عقود القرض 

والرهن ومباشرة كافة إجراءات القروض لدى البنوك والقتراض من البنوك بدون حد أقصى وتعيين ووقف وعزل 

وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم ولهم حق التوقيع علي عقود الشتراك في تأسيس 

الشركات ومباشرة كافة إجراءات تأسيس الشركات أمام جميع الجهات الحكومية داخل وخارج جمهورية مصر 

العربية وفتح فروع للشركة بالخارج أو الداخل وتوكيل الغير خارج جمهورية مصر العربية فى ما يخص القضايا 

أو تأسيس الشركات ولهم الحق في التوقيع علي عقود تعديل النظام الساسي للشركة بعد موافقة الجمعية العامة 

الغير عادية أو مجلس الدارة ولهما حق الشراء والبيع والتنازل والرهن للنفس أو الغير لجميع أصول الشركة من 

أراضي وعقارات مبنية وأسهم وجميع المواد والمهمات واللت والمعدات والبضائع والمنقولت والسيارات للنفس 

أو الغير والتوقيع علي تلك العقود أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق , وكذلك في بيع وتنازل ورهن كافة 

الصول الثابتة والمنقولة والسهم المملوكة للشركة في شركات آخري للنفس أو الغير والتعامل مع كافة إدارات 

المرور المختلفة لتجديد وترخيص السيارات بكافة أنواعها واستلم وتسليم النمر واستخراج شهادات البيانات 

والمخالفات والتعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة السكان وجميع الجهزة التابعة لها ولهما حق 

إدارة الشركة وتمثيلها أمام الغير والتوقيع عن الشركة والتعامل باسمها أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية 

والوزارات والجهزة التنفيذية التابعة للدولة والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص ومصلحة الجوازات 

والهجرة والجنسية ومصلحة الجمارك وتمثيل الشركة أمام كافة التوكيلت الملحية الحكومية والخاصة والهيئة 

العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك المصرية والخطوط الملحية وجميع المطارات 

وشركة السكندرية لتداول الحاويات وشركة السكندرية لمحطات الحاويات الدولية وشركة المستودعات المصرية 

وايداع مرغم )ام تى اس( وايداع يونى فريت وجمارك السخنة وهيئة السكندرية وشركة السكندرية لتداول 

الحاويات والبضائع وكافة الخطوط الجوية وعموم المطارات المصرية واستلم المشمول من المخازن وقرية 

البضائع وذلك فيما يتعلق بسحب اذون التسليم والتفريغ وبوالص الشحن البحرى والجوى الخاصة بالشحنات 

الواردة الينا من الخارج وكذلك الصادرة الى الخارج عن طريق شركتنا وسداد قيمة النولين البحرىة والغرامات 

واية رسوم مستحقة على هذه الشحنات والتوقيع نيابة عنا أمام مصلحة الجمارك وتسوية المانات واستلم وتسليم 

الشيكات أو النقدية واستلم اذونات التسليم من الخطوط الملحية وعمل تلكس للبوالص الخاصة بنا وعمل 

SEAWAY BILL  دون أدنى مسئولية على الخطوط الملحية وإتمام الجراءات الجمركية والتوقيع على إقرار 

عناصر القيمة   للغراض الجمركية وكذلك إتمام الجراءات المتعلقة بإتفاقية الجات وكذلك التعامل مع شركة 
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اسكندرية لمحطات الحاويات الدولية AICT ,  والتعامل مع السجل التجاري والشهر العقاري بكافة مأمورياته 

لتوثيق وإلغاء التوكيلت بأنواعها والهيئة العامة للستثمار   والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة 

العامة للرقابة على الصادرات والواردات والغرفة التجارية وجميع السفارات والقنصليات داخل وخارج جمهورية 

مصر العربية والموانى والمطارات وأقسام الشرطة لستلم أى مضبوطات والتعامل مع كافة الحياء والمحافظات 

وجميع الجهزة التابعة لها والتأمينات الجتماعية والتعامل مع هيئة التنمية الصناعية ووزارة القوى العاملة ووزارة 

الداخلية ووزارة الخارجية وإستخراج كافة تراخيص الشركة من أى جهة حكومية أو غير حكومية والتعامل مع 

التحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وجميع إداراته وتعلية الفئة وتقديم الوراق والمستندات ولرئيس مجلس 

الدارة الحق فى ممارسة كافة القضايا وقضايا التحكيم التجارى الدولى لدى مراكز التحكيم الخاص والمؤسسى , 

ولى من السيدين نائب رئيس مجلس الدارة / أمل على محمد عبد الواحد , والعضو المنتدب / عمر محمد طارق 

محمد صفوت الجمال , مجتمع مع المهندس / مرعى مدحت مرعى حسين , الحق فى التوقيع على الشيكات 

والسحب واليداع والتوقيع على كافة العقود والصفقات والمشارطات وفسخها والتعامل مع الجهات الحكومية 

والغير حكومية ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض مما ذكر ولهما الحق في تعيين عدة مديرين أو 

مفوضين أو وكلء وأن يخولهم أيضا  حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين .

3714 - عبدالرحمن على احمد مختار الجعب  مدير   المقيد برقم قيد    128423   وتم ايداعه بتاريخ    

05-12-2018 برقم ايداع   51765 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير 

محدودة. يمثل المدير الشركة في علقاتها مع الغير, وله منفرد فقط في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها في ما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحة التفيذية للجمعية العامة . وله 

منفرد فقط حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج علي رأس 

المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق في 

التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعين 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 ولمدير الشركة  ان يقرر انشاء فروع او 

وكالت داخل جمهورية مصر العربية او خارجها وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

3715 - ريمه جميل البيطار  مدير   المقيد برقم قيد    128423   وتم ايداعه بتاريخ    05-12-2018 برقم 

ايداع   51765 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  استقالة

3716 - منيره محمد محروس خليل  مدير علقات عامة   المقيد برقم قيد    128423   وتم ايداعه بتاريخ    

05-12-2018 برقم ايداع   51765 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  استقالة

3717 - عمرو احمد عثمان داود  مدير   المقيد برقم قيد    144707   وتم ايداعه بتاريخ    02-01-2020 برقم 

ايداع   217 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  استقالة

3718 - هشام على محمود الفوى  مدير   المقيد برقم قيد    144707   وتم ايداعه بتاريخ    2020-01-02 

برقم ايداع   217 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  استقالة

3906 - احمد عبدالعزيز زينهم مرسى جوده  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    1709   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-1998 برقم ايداع   170 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2023  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين / احمد عبد العزيز زينهم مرسى وأحمد فكرى محمود 

اسماعيل عطوه على أن يكون لهم حق التوقيع عن الشركة والتصريح لهم بالستدانة من البنوك والتوقيع على كافة 

عقود المديونية والرهن وذلك بضمان كافة اصول الشركة وموجوداتها وشراء وبيع الصول الثابته والسيارات 

بجميع انواعها وذلك فيما عدا الشركاء الموصيين

3907 - يسرى وديع ابراهيم السودانى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    132711   وتم ايداعه بتاريخ    

12-03-2019 برقم ايداع   11812 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2023  بــ :  خروج
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3916 - نسمه نجاح رمضان حسين ابو الفضل  مدير   المقيد برقم قيد    179998   وتم ايداعه بتاريخ    

20-01-2022 برقم ايداع   3789 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  استقالة

3917 - احمد فتحى عباس ابراهيم غنيم  مدير   المقيد برقم قيد    179998   وتم ايداعه بتاريخ    

20-01-2022 برقم ايداع   3789 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  استقالة

3719 - خالد محمد مرعب  مدير   المقيد برقم قيد    144707   وتم ايداعه بتاريخ    02-01-2020 برقم 

ايداع   217 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير , و له ) منفردا 

( في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به عقد الشركة او القانون او 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة   و للمدير السيد / خالد محمد مرعب ) منفردا ( 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 شهادات و خطابات الضمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و حق 

الفراج عن رأس المال و كل ذلك باسم الشركة و ضمن أغراضها و كذلك له الحق في التوقيع علي عقود الشراء و 

القتراض و الرهن و البيع لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات و المنقولت باسم الشركة 

و لصالحها و له الحق في تعيين و عزل مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم , و له حق قبض 

و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و 

الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و له الحق في انشاء و تأسيس فروع او مكاتب او توكيلت 

في جمهورية مصر العربية او خارجها , و له حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

3720 - مروان اسماعيل عسكر  مدير   المقيد برقم قيد    145246   وتم ايداعه بتاريخ    14-01-2020 برقم 

ايداع   1751 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  خروج

3721 - السيد محمد عبد الصمد عياد  مدير   المقيد برقم قيد    145246   وتم ايداعه بتاريخ    2020-01-14 

برقم ايداع   1751 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع ليصبح : يمثل المدير 

الشركة فى علقتها مع الغير و له منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما 

احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة . و للمدير منفردا حق التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وغلقها وكافة 

صور التعامل مع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات و الفراج عن راس المال و حق القتراض والرهن 

وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها و كذلك له حق التوقيع على عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية و له الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم و كل ذلك 

باسم الشركة و لصالحها 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 و له حق توكيل او 

تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.

3722 - محمد  شاهرخ جمعه خان 

MOHAMED SHARUKH JUMA KHAN  مدير   المقيد برقم قيد    180973   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2022 برقم ايداع   7730 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  

3723 - محمد السيد خليل محمد خليل  مدير   المقيد برقم قيد    198557   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-07 

برقم ايداع   82730 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  
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3724 - شريف صلح شريف ابراهيم على  مدير   المقيد برقم قيد    198557   وتم ايداعه بتاريخ    

07-12-2022 برقم ايداع   82730 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمده 

غير محددة - يمثل المديرون الشركة أمام القضاء والتعامل بأسمها والتوقيع ) مجتمعين أو منفردين ( نيابة عنها أمام 

كافة الجهات والمصالح الحكومية والغير الحكومية والوزارات والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم وعلى سبيل المثال وليس الحصر الشهر العقاري والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة وهيئة 

المجتمعات العمرانية الجديدة والمحليات والهيئة القومية للتأمينات الجتماعية والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل 

التجاري ووزارة الدفاع والتعامل مع إدارات المرور وكذلك استخراج كافة انواع التراخيص وتجديدها , والتوقيع 

على كافة العقود والمشارطات والصفقات بكافة أشكالها وصورها وعقود البيع والشراء البتدائية والنهائية الصادة 

من والى الشركة  ,كما لهم الحق في الشتراك في تأسيس الشركات والتوقيع على عقود التأسيس والتعديل 

والندماج والستحواذ وتوقيع وتقديم واستلم جميع العقود والتفاقيات الخاصة بالمور اللزمة لغراض الشركة 

وذلك وفقا لصلحيات التوقيع الداخلية المعتمدة على المعاملت وكذلك الحق فى إستلم الشيكات وللسيد / محمد 

السيد خليل منفردا التعامل  مع البنوك والمصارف بكافة صور التعامل وفتح الحسابات والعتمادات والسحب 

واليداع والتوقيع على الشيكات والقتراض والرهن والتسهيلت بدون حد أقصى واية تعهدات مالية أو تأمينية 

وكذلك له الحق في سحب رأس المال ولفراج عنة والتوقيع الى عقود العمل وله حق تفويض الغير في كل أو 

بعض ما ذكر.

3725 - احمد احمد محمد غريب  مدير   المقيد برقم قيد    198557   وتم ايداعه بتاريخ    07-12-2022 برقم 

ايداع   82730 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  

3726 - محمد محمود امين حافظ  مدير   المقيد برقم قيد    199929   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-27 

برقم ايداع   89074 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  

3727 - محمد محمد محمود عواد  مدير   المقيد برقم قيد    199929   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-27 

برقم ايداع   89074 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  

3728 - حسن  محمد  حسن  عبد المقصود  مدير   المقيد برقم قيد    199929   وتم ايداعه بتاريخ    

27-12-2022 برقم ايداع   89074 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  

3729 - حسين  طارق  حسن  نصار  مدير   المقيد برقم قيد    199929   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-27 

برقم ايداع   89074 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  

3730 - محمد عزت عبد الحميد يونس بدوي  مدير   المقيد برقم قيد    199929   وتم ايداعه بتاريخ    

27-12-2022 برقم ايداع   89074 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  يمثل المديرون السيد/محمد 

عزت عبد الحميد يونس بدوى والسيد/حسن محمد حسن عبد المقصود والسيد/حسين طارق حسن نصار والسيد/

محمد محمد محمود عواد والسيد/محمد محمود امين حافظ الهوان 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 

ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها 

ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق التوقيع على عقود تأسيس 

الشركات ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

3731 - يوسف سامى يعقوب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    52655   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-2011 برقم ايداع   11640 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2023  بــ :  مساهم
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3732 - نهى حسن حسن اسماعيل  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    52655   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-06-2011 برقم ايداع   11640 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2023  بــ :  

3733 - سامى  يعقوب  سعيد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    52655   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-2011 برقم ايداع   11640 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2023  بــ :  

3734 - امال ابراهيم احمد امين  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    52655   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-2011 برقم ايداع   11640 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2023  بــ :  

3735 - هانى حسن حسن اسماعيل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    52655   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-06-2011 برقم ايداع   11640 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2023  بــ :  

3736 - السيدة بيلجا الب  BELCE ALP  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    17172   وتم ايداعه بتاريخ    

19-12-2005 برقم ايداع   17496 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  

3737 - عبدا بيلكين كوللو اوغلو ABDULLAH BILGIN GULLU OGLU  شريك متضامن   المقيد 

برقم قيد    17172   وتم ايداعه بتاريخ    19-12-2005 برقم ايداع   17496 تم التأشير فى تاريخ 

05-02-2023  بــ :  

3738 - عبدا بيلكين كوللو اوغلو ABDULLAH BILGIN GULLU OGLU  مدير فرع   المقيد برقم 

قيد    17172   وتم ايداعه بتاريخ    19-12-2005 برقم ايداع   17496 تم التأشير فى تاريخ 2023-02-05  

بــ :  

3739 - جيرى جورج جراسموس نزال  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    46409   وتم ايداعه بتاريخ    

15-06-2010 برقم ايداع   13356 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  - يكون للشركاء المتضامنين 

السيد /  جيرى جورج جراسموس والسيد / بهاء بدر بشرى والسيد / رافت يوسف شفيق  )مجتمعين(  حق الداره 

والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسميه والقتراض والرهن امام كافه البنوك والتعامل باسم الشركه وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه 

اشكالهم وايضا التوقيع على عقود البيع لصول الشركه ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشاركات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد 

اوالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر .  يكون للشركاء المتضامنين السيد /  جيرى 

جورج جراسموس والسيد/ بهاء بدر بشرى والسيد/ رافت يوسف شفيق  )مجتمعين أو منفرديين ( حق التوقيع على 

عقود الشراء لصول الشركه ولهم حق تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم 

حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر واما فيما يخص التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع وفتح حسابات وتوقيع الشيكات  وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها يكون التوقيع لحد 

الشريكيين السيد/ جيرى جورج جراسموس اوالسيدة /  ليلى حنا نقول غنطوس مجتمعا مع توقيع احد الشريكين 

السيد /بهاء بدر بشرى اوالسيد /رافت يوسف شفيق ولهم الحق فى تفويض او توكيل الغير. 4- رقم جواز السيد / 

جيرى جورج جراسموس نزال Q302608  - الجنسيه : اردنى 5- رقم جواز السيدة / ليلى حنا نقول غنطوس 

O 619661 – الجنسيه : اردنيه

3740 - بهاء بدر بشرى غالى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    46409   وتم ايداعه بتاريخ    

15-06-2010 برقم ايداع   13356 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  

3741 - رافت يوسف شفيق  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    46409   وتم ايداعه بتاريخ    2010-06-15 

برقم ايداع   13356 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  

3742 - ايمان السباعى محمد عبدا حسب ا  شريك موصى   المقيد برقم قيد    69169   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-2013 برقم ايداع   22194 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  

3743 - نيللى محمد صالح السيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    69169   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-2013 برقم ايداع   22194 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  

3744 - ليلى محمد صالح السيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    69169   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-2013 برقم ايداع   22194 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  
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3745 - احمد حسنى عبدالغنى متولى الفخرانى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    69169   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-2013 برقم ايداع   22194 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  

3746 - مصطفى  حسين  عبد الوهاب  العصار  مدير فرع   المقيد برقم قيد    202045   وتم ايداعه بتاريخ    

05-02-2023 برقم ايداع   9726 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  

3747 - محمد سعد عبداللطيف سعد  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    202056   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-02-2023 برقم ايداع   9810 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  

3748 - ايمن سعد السعيد محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    202056   وتم ايداعه بتاريخ    

05-02-2023 برقم ايداع   9810 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  

3749 - ليلي يس أحمد محمد الشقيري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    202056   وتم ايداعه بتاريخ    

05-02-2023 برقم ايداع   9810 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  ممثل عن شركة / الياسين 

القابضة للستثمارات المالية ش.م.م

3750 - صفوت صلح الدين على النحاس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    202056   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-02-2023 برقم ايداع   9810 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  ممثل عن شركة / 

الياسين القابضة للستثمارات المالية ش.م.م.- يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص 

مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة  ولمجلس الدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين 

او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين .  وللسيد رئيس مجلس الدارة  

تمثيل الشركة امام القضاء وفى علقتها مع الغير وله فى هذا الصدد اوسع السلطات لتمثيل الشركة والتوقيع نيابة 

عنها امام كافة الوزرات والمصالح الحكومية والغير حكومية ومصلحة الجمارك والضرائب العامه وضرائب 

الفراد والغير وله الحق فى تعيين وعزل وكلء ومستخدمى الشركة وتحديد رواتبهم واجورهم ومكافاتهم وإجراء 

كافة العقود والمعاملت الداخله ضمن اعمال الشركة اليومية بما فى ذلك بيع وشراء المواد الولية ومنتجات الشركة 

وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل كافة السندات الذنية التجارية والشيكات وابرام وتوقيع واجراء كافة 

العقود الخاصه والعامه وعقود المقاوله المتضمنه شروط التحكيم والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل واليجاره وحق البراء والصلح والتنازل والقتراض بطريق العتمادات وإنشاء واصدار 

خطابات الضمان باسم الشركة والقروض الغير مفتوح بها اعتمادات بالبنوك وترخيص المركبات والسيارات 

وتجديدها امام كافة جهات المرور المختصه والتوقيع امام كافة الجهات المختصه من مكاتب الشهر العقارى 

والتوثيق وجميع الجهات الحكومية المختصه وله حق تفويض اى من موظفى الشركة فى بعض الصلحيات اعله 

على حسب تقديره وحق الصرف من الحسابات الدائنه والمدينه وحق القتراض والستيدانه والرهن وله الحق فى 

توكيل الغير فى كل او بعض مع ذكر.  وتفويض السيد رئيس مجلس الداره والعضوين المنتدبين احمد كمال محمد 

عبدالحميد , وسيم محمد عبدا ابراهيم الزرو حق التوقيع امام جميع البنوك الحكومية والستثمارية داخل 

جمهورية مصر العربية وخارجها وفى الفراج عن راس المال وفتح الحسابات والتعامل عليها باليداع والسحب 

والغلق واصدار الشيكات بدون حد اقصى بتوقيعين مجتمعين لى منهم

3751 - محمد يس احمد محمد الشقيرى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    202056   وتم ايداعه بتاريخ    

05-02-2023 برقم ايداع   9810 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  ممثل عن شركة / الياسين 

القابضة للستثمارات المالية ش.م.م.

3752 - وسيم محمد عبدا ابراهيم الزرو  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    202056   وتم ايداعه بتاريخ    

05-02-2023 برقم ايداع   9810 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  ممثل عن شركة / الياسين 

القابضة للستثمارات المالية ش.م.م

3753 - احمد كمال محمد عبدالحميد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    202056   وتم ايداعه بتاريخ    

05-02-2023 برقم ايداع   9810 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  

3754 - وائل صبرى رمضان ابو المعاطى  مدير   المقيد برقم قيد    143925   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-2019 برقم ايداع   53700 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2023  بــ :  
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3755 - هرماس سعد حسن  مدير   المقيد برقم قيد    143925   وتم ايداعه بتاريخ    17-12-2019 برقم 

ايداع   53700 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2023  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمده غير محدده

3756 - هيثم سعد محمد عبدا  مدير   المقيد برقم قيد    143925   وتم ايداعه بتاريخ    17-12-2019 برقم 

ايداع   53700 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2023  بــ :  

3757 - عمرو احمد محمود احمد معوض  مدير   المقيد برقم قيد    164161   وتم ايداعه بتاريخ    

29-03-2021 برقم ايداع   14974 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2023  بــ :  استقالة

3758 - رحمه عيد سالم سليم  مدير   المقيد برقم قيد    164161   وتم ايداعه بتاريخ    29-03-2021 برقم 

ايداع   14974 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2023  بــ :  و يباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة - يمثل المدير 

الشركة في علقتها مع الغير و له في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ 

به صراحة عقد الشركة او القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة و للمدير حق التعامل بأسم الشركة و ضمن 

اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة 

اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع على الشيكات و فتح و غلق 

الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و حق الفراج عن رأس المال و كافة صور التعامل مع البنوك 

و المصارف و كذلك بأسم الشركة و ضمن أغراضها و كذلك له الحق في التوقيع على عقود الشراء و القتراض و 

الرهن و البيع لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات و المنقولت بأسم الشركة و لصالحها 

و له الحق في التعيين و عزل مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم و له حق قبض و دفع 

المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و 

الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل و له حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

3759 - طارق محمد عبدالمقصود محمد حسن  مدير   المقيد برقم قيد    195197   وتم ايداعه بتاريخ    

13-10-2022 برقم ايداع   66827 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2023  بــ :  

3760 - خالد محمد محمد السيد محمود  مدير   المقيد برقم قيد    195197   وتم ايداعه بتاريخ    

13-10-2022 برقم ايداع   66827 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2023  بــ :  

3761 - عبدالخالق طلعت عبدالخالق عبدالرحيم  مدير   المقيد برقم قيد    195197   وتم ايداعه بتاريخ    

13-10-2022 برقم ايداع   66827 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2023  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة . يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات 

لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون أولئحته التنفيذية للجمعية 

العامة . وللمديرون / عبد الخالق طلعت عبد الخالق عبد الرحيم و المدير/طارق محمد عبد المقصود محمد حسن  

والمدير/خالد محمد محمد السيد محمود  مجتمعين أو منفردين حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع 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 ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل . اما فيما يتعلق بحق التوقيع على عقود القتراض 

والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها 

يكون حق التوقيع للشركاء مجتمعين فقط . ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ماذكر .
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3762 - وائل  محمود  سالم  WAEL MAHMOUD SALEM  مدير   المقيد برقم قيد    202070   وتم 

ايداعه بتاريخ    06-02-2023 برقم ايداع   9912 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2023  بــ :  - و يباشر 

المدير وظائفه لمدة غير محددة.  -  يكون للمدير منفردا , كافة السلطات المقررة لدارة الشركة والتعامل باسمها , 

وذلك فيما عدا ما أحتفظ به لمؤسس الشركة في هذا  النظام أو قانون الشركات أو لئحته التنفيذية . ويمثل المدير 

الشركة أمام القضاء والغير. ويكون المدير مسئول  عن إدارتها أمام  مؤسسها . وللمدير منفردا حق التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام  وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات  وفتح 

وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف و حق الفراج 

عن رأس  المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض 

والرهن والبيع لصول  الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة و لصالحها 

وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي  ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية  وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او  بعض ما ذكر.

3763 - احمد عبدالناصر حسن منصور  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    95867   وتم ايداعه بتاريخ    

07-08-2016 برقم ايداع   24177 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2023  بــ :  

3764 - محمد عبد الناصر حسن منصور  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    95867   وتم ايداعه بتاريخ    

07-08-2016 برقم ايداع   24177 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2023  بــ :  

3765 - عبد الناصر حسن منصور محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    95867   وتم ايداعه بتاريخ    

07-08-2016 برقم ايداع   24177 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2023  بــ :  

3766 - شادى رسلن زعترى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    95867   وتم ايداعه بتاريخ    

07-08-2016 برقم ايداع   24177 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2023  بــ :  - استقالة

3767 - احمد عبدالموجود محمد ابوالعيد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    95867   وتم ايداعه بتاريخ    

07-08-2016 برقم ايداع   24177 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2023  بــ :  استقالة

3768 - عبدالملك عبدالناصر حسن منصور  شريك موصى   المقيد برقم قيد    95867   وتم ايداعه بتاريخ    

07-08-2016 برقم ايداع   24177 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2023  بــ :  

3769 - علء محمد محمد عزو  مدير   المقيد برقم قيد    133837   وتم ايداعه بتاريخ    07-04-2019 برقم 

ايداع   15770 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2023  بــ :  استقالة

3770 - مدحت محمد اسماعيل محمد  مدير   المقيد برقم قيد    133837   وتم ايداعه بتاريخ    2019-04-07 

برقم ايداع   15770 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2023  بــ :  يمثل الستاذ / مدحت محمد اسماعيل محمد لبيب 

رقم قومي :28608250101353 الشركة في علقاتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لداره 

الشركه والتعامل باسمها فيما عدا مااحتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه  

وللمدير منفردا حق  التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع 

والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع 

البنوك والمصارف و حق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له حق التوقيع 

علي عقود الشراء و القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت باسم الشركة ولصالحها و له الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في 

كل او بعض ماذكر

3771 - محمد حسن توفيق التلوانى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    153388   وتم ايداعه بتاريخ    

07-09-2020 برقم ايداع   29748 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2023  بــ :  
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3772 - محمد حسن توفيق التلوانى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    153388   وتم ايداعه بتاريخ    

07-09-2020 برقم ايداع   29748 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2023  بــ :  

3773 - طلل عبدا ناصر الدهيمى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    153388   وتم ايداعه بتاريخ    

07-09-2020 برقم ايداع   29748 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2023  بــ :  يكون حق الداره والتوقيع 

والمسؤليه أمام الجهات الرسميه للشركاء المتضامنين ولهم مجتمعين أو منفردين الحق في التعامل بإسم الشركة 

وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والوزارات والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة أشكالهم والتعامل مع هيئه المجتمعات العمرانيه وأجهزة المدن الجديدة وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق الحسابات وإستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وحق التوقيع علي الشيكات وحق القتراض والرهن وكذلك لهم حق شراء 

وبيع كافة اصول الشركة من العقارات والسيارات والمنقولت للنفس أو للغير وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها وفى التوقيع على عقود البيع وتوكيلت البيع امام الشهر العقارى الشركة ولصالحها ولهم الحق فى تعيين 

وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها  ولهم حق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد أو بالجل وكذلك لهم الحق فى البيع والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية ولهم حق البيع والتعاقد للنفس أو للغير ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما 

ذكر. فيما عدا الشركاء الموصيين

3774 - محمد نور محمد نصر  مدير   المقيد برقم قيد    177930   وتم ايداعه بتاريخ    15-12-2021 برقم 

ايداع   61030 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2023  بــ :  - يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير وله منفردا 

في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركة أو القانون 

او لئحته التنفيذية للجمعيه العامه . وللمدير منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن 

والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى 

والسيارات والمنقولت للنفس والغير وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق فى تعين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله 

حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر .

3775 - مها ابراهيم حسن  مدير   المقيد برقم قيد    202264   وتم ايداعه بتاريخ    07-02-2023 برقم ايداع   

10549 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2023  بــ :  فرع - عزل من منصبها
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3776 - محى جمعه محمود  مدير   المقيد برقم قيد    202264   وتم ايداعه بتاريخ    07-02-2023 برقم 

ايداع   10549 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2023  بــ :  فرع - يكون لسيد/ محيي جمعة محمود, حامل 

الجنسية البريطانية, جواز سفر رقم 124242007, مدير الفرع التنفيذي, والمفوض بالتوقيع, وله حق إدارة فرع 

الشركة وهو الممثل القانوني لفرع الشركة , له منفردا حق التوقيع على معاملت فرع الشركة وله في ذلك كافة 

الصلحيات في التعامل باسم فرع الشركة وله حق القيام بجميع اعمال الدارة وتمثيل فرع الشركة امام كافة 

الجهات الحكومية والغير حكومية وكذلك له الحق في تمثيل فرع الشركة امام وزارة السياحة والهيئة العامة 

للستثمار والشهر العقاري والسجل التجاري والغرفة التجارية ومصلحة الضرائب ووزارة القتصاد وهيئة 

التأمينات الجتماعية. وله الحق في التوقيع على الشيكات امام كافة البنوك والمصارف واستصدار خطابات 

الضمان والتوقيع علي عقود فتح الحسابات البنكية والتعامل عليها من سحب وايداع وكافة انواع التعاملت البنكية 

والتوقيع علي عقود العتمادات المستندية والقرض والرهن. ويمثل مدير فرع الشركة أمام القضاء منفردا .   وله 

حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر, للقيام نيابة عنه في كافة المسائل المتعلقة بإنشاء وتأسيس الشركات 

والمنشات الفردية  بكافة أنواعها وتعديلها وللوكيل في سبيل تنفيذ ذلك التوقيع وتقديم جميع الطلبات والمستندات 

اللزمة في كافة الجهات والهيئات والوزارات والدارات المختصة بما في ذلك وزارة الصناعة ووزارة السياحة 

وجميع المحاكم في جمهورية مصر العربية والقلم التجاري وقلم المحضرين والهيئة العامة للستثمار والمناطق 

الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية  والمحليات والتجارة الخارجية والداخلية والهيئة العامة علي الصادرات 

والواردات وادارات مصلحة الجمارك والمرور  وادارة السجل التجاري والشهر العقاري واثبات التاريخ على عقود 

اليجار والغرف التجارية ومصلحة الضرائب العامة وفى الحضور امام لجان الطعن ومصلحة الضرائب على 

المبيعات والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية والتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وشهادات الفلس 

والبروتستو والهيئة العامة للتنمية الصناعية والسجل الصناعي,  كما أن له الحق في التوقيع نيابة عنى على عقود 

الشركات  والمنشات الفردية وتعديلتها وإدخال أي تعديلت عليها والتوقيع بدل مني في استلم جميع الطلبات 

والمراسلت والمستندات اللزمة واتخاذ ما يلزم لنشر وقيد وتسجيل الشركات طبقا لحكام القوانين وله الحق في 

توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر .

3777 - طلعت عبدالقدوس صليب مرجان  مدير   المقيد برقم قيد    125740   وتم ايداعه بتاريخ    

02-10-2018 برقم ايداع   41218 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  

3778 - جميل كمال جرس حبيشى  مدير   المقيد برقم قيد    125740   وتم ايداعه بتاريخ    2018-10-02 

برقم ايداع   41218 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  
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3779 - منير كمال جرس حبيشى  مدير   المقيد برقم قيد    125740   وتم ايداعه بتاريخ    2018-10-02 

برقم ايداع   41218 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمده غير محدد - 

يمثل المديرين  الشركة في علقتهم مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها   فيما عدا مااحتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفذية وللجمعية الحق 

في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص والهيئات الحكومية  وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  بكافة اجهزتها والضرائب .  

والتامينات والمرافق  بكافة اشكالهم تقديم الطلبات الخاصة  امام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بكافة جميع 

اجهزتها واتخاذ كافة القرارات والتوقيع على الطلبات والموافقات والرجوع في الطلبات المقدمة مني وتقديم 

الطلبات والقرارات وتسليمها والتوقيع عليها وتقديم طلبات العدول وتسليمها والتوقيع عليها وتقديم العطاءات 

وتسليمها والتوقيع عليها وحضور كافة جلسات التزاحم وتقديم طلبات التخصيص  وتقديم طلبات السترداد من   

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتقديم طلبات المفاضلة والتوقيع على سعر المفاضلة و تحويل الشيكات 

المصرفية والسويفتات من حجز قطعة ارض الى قطعة ارض أخرى والتراخيص  وذلك كله امام هيئة المجتمعات 

العمرانية الجديدة بكافة اجهزتها.  - وللسادة  مجتمعين / جميل كمال جرس حبيشي - منير كمال جرس حبيشي  - 

مجدي ميخائيل يسي ميخائيل   )مجتمعين(  حق التوقيع علي عقود  تأسيس الشركات وفي 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 التجارية بالنقد او بالجل ولهم حق  توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر و التوقيع 

علي كافة العقود البتدائية والنهائية والتوقيع علي عقود البيع او الرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي  والمباني والوحدات المنفصلة للنفس او للغير وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها و التعامل  مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وفتح حسابات وكافة صور التعامل  مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي 

الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها

3780 - مجدى ميخائيل يسى ميخائيل  مدير   المقيد برقم قيد    125740   وتم ايداعه بتاريخ    

02-10-2018 برقم ايداع   41218 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  

3781 - محمد محمود خيرى محمد على  مدير   المقيد برقم قيد    128951   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-2018 برقم ايداع   53685 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  يمثل المديرين الشركة    في 

علقتها مع الغير و لهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة و للمديرين مجتمعين او 

منفردين الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية والقطاع 

العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب و 

ايداع و فتح و غلق حسابات و الفراج عن راس المال و القتراض و الرهن و التوقيع علي الشيكات و استصدار 

شهادات و خطابات الضمان و بين اصول الشركة وممتلكاتها العقارية و الراض و السيارات و المنقولت و كل 

ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم و 

اجورهم و له حق قبض و دفع و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل والحق في التوقيع على عقود تأسيس 

الشركات أمام الشهر العقاري ودمجها بكافة أنواعها وتعديل وفسخ الشركات و له حق توكيل الغير في كل او بعض 

ما ذكر منفردين او مجتمعين .

3782 - احمد محمد زكى محمد عبدالعال الملط  مدير   المقيد برقم قيد    157515   وتم ايداعه بتاريخ    

29-11-2020 برقم ايداع   44457 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  - استقالة

3783 - ايمن محمد زكى محمد الملط  مدير   المقيد برقم قيد    157515   وتم ايداعه بتاريخ    2020-11-29 

برقم ايداع   44457 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  استقالة

3784 - محمد ابراهيم عبدالعزيز عطا  مدير   المقيد برقم قيد    157515   وتم ايداعه بتاريخ    

29-11-2020 برقم ايداع   44457 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  
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3785 - اسامه سعيد السيد حسنين  مدير   المقيد برقم قيد    157515   وتم ايداعه بتاريخ    2020-11-29 

برقم ايداع   44457 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  - يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير 

ولهما مجتمعين أو مفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو للئحته التنفيذية للجمعية العامة . والسيد/ محمد أبراهيم عبد العزيز عطا رقم 

قومى /28512052400976 والسيد/ أسامة سعيد السيد حسنين 28304151301899 مجتمعين أو منفردين  

الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي  ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم  وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنية والتجارية وأبرام كافة العقود والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق 

توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر ولهم مجتمعين الحق فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وأيداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات 

واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع أصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية و الراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها.

3786 - ولء محمد عماد كامل عبد الرزاق  مدير فرع   المقيد برقم قيد    202330   وتم ايداعه بتاريخ    

08-02-2023 برقم ايداع   10886 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  

3787 - عبد المؤمن حامد محمود حامد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    202355   وتم ايداعه بتاريخ    

08-02-2023 برقم ايداع   11111 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  

3788 - محمد فتحي محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    202356   وتم ايداعه بتاريخ    08-02-2023 برقم 

ايداع   11145 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  

3789 - محمود عبدالقادر معتوق  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    174094   وتم ايداعه بتاريخ    

14-10-2021 برقم ايداع   48534 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  استقالة

3790 - هانى صبحى أبو بكر  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    174094   وتم ايداعه بتاريخ    

14-10-2021 برقم ايداع   48534 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  استقالة

3791 - زكريا محمد بهجت شنينه  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    174094   وتم ايداعه بتاريخ    

14-10-2021 برقم ايداع   48534 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  

3792 - محمد شوقى زكريا شنينة  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    174094   وتم ايداعه بتاريخ    

14-10-2021 برقم ايداع   48534 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  يكون الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين ولهم منفردين او مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والتوقيع علي الشيكات 

واصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 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 ولهم مجتمعين حق القتراض والرهن وبيع ورهن 

اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها  

وفيما يخص ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل فتلزم موافقة 

كتابية من الشريكين متضامنين ولهم حق توكيل اوتفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .
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3793 - عاطف عطيه امين على  مدير   المقيد برقم قيد    174309   وتم ايداعه بتاريخ    2021-10-19 

برقم ايداع   49309 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  ويباشر المدير وظائفة لمدة غير محددة - تعديل 

سلطات التوقيع عن الشركة لتصبح : يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفرد ا في هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة وللمدير الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج 

عن راس المال وحق القتراض والرهن وله حق الصلح والقرار والنكار والبراء وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وله الحق 

في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق 

وقبض 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 على عقود التأسيس وله حق توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

3794 - احمد يوسف علي يوسف  مدير   المقيد برقم قيد    174309   وتم ايداعه بتاريخ    2021-10-19 

برقم ايداع   49309 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  استقالة

3795 - ممدوح حسانى محمود محمد  مدير   المقيد برقم قيد    174309   وتم ايداعه بتاريخ    2021-10-19 

برقم ايداع   49309 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  استقالة

3796 - اسلم محمد تاج الدين عداروس الدسوقي  مدير   المقيد برقم قيد    179511   وتم ايداعه بتاريخ    

12-01-2022 برقم ايداع   2251 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  

3797 - مصطفى محمود حسين الدرديرى  مدير   المقيد برقم قيد    179511   وتم ايداعه بتاريخ    

12-01-2022 برقم ايداع   2251 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  ويباشر المديرين وظائفهم لمده 

غير محدده - يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات 

لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية 

العامة.وللسيد/ اسلم محمد تاج الدين عداروس الدسوقي والسيد/ مصطفى محمود حسين الدرديري منفردين او 

مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وتمثيل الشركة امام القضاء وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع علي 

الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 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

Page 1496 of 1644 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

3798 - جميل  الشربيني السيد  الشربيني  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    195887   وتم ايداعه بتاريخ    

25-10-2022 برقم ايداع   70112 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين  جميل الشربيني السيد الشربيني , محمد محمود السيد عبد 

الحميد , جمال بويري احمد حسن , ولهم:   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 لهم الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت  بإسم الشركة ولصالحها ولهم الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنيه والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

3799 - محمد حسن محمد محمود الشريف  مدير   المقيد برقم قيد    159758   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2021 برقم ايداع   358 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2023  بــ :  حق الدارة والتوقيع : للسيد / 

محمد حسن محمد محمود الشريف والسيد / احمد محمد حسن محمد محمود الشريف والسيده / الهام امام محمود 

الشريف )المديرين( مجتمعين او منفردين حق 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 الفراج عن راس المال وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 

وكذلك لهما الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

3800 - احمد محمد حسن محمد محمود الشريف  مدير   المقيد برقم قيد    159758   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2021 برقم ايداع   358 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2023  بــ :  

3801 - الهام امام محمود الشريف  مدير   المقيد برقم قيد    159758   وتم ايداعه بتاريخ    2021-01-04 

برقم ايداع   358 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2023  بــ :  

3802 - ماهر محمود احمد ابو المجد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    98329   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2016 برقم ايداع   33328 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

ليصبح : يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية إمام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين وهم :هانى محمود 

احمد ابو المجد وماهر محمود احمد ابو المجد ولهم مجتمعين او منفردين حق التعاملباسم الشركة وضمن إغراضها 

إمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة إشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكاتوفتح وغلق الحسابات  واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك 

بأسم الشركة وضمن اغراضها ولصالحها ولهم الحق تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم ولهم الحق في قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير 

في كل أو بعض ما ذكر .  ويكون الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت والقرار بالتصالح والنكار والبراء في جميع القضايا امام 

جميع المحاكم بمختلف دراجتها للشريك المتضامن هانى محمود احمد ابو المجد منفردا

Page 1497 of 1644 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

3803 - ماهر محمود احمد ابو المجد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    98329   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2016 برقم ايداع   33328 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  

3804 - هانى محمود احمد ابو المجد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    98329   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2016 برقم ايداع   33328 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  

3805 - نادر محمد عرفه خطاب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    103297   وتم ايداعه بتاريخ    

13-03-2017 برقم ايداع   9430 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  

3806 - وليد احمد القرنى عبد الجيد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    103297   وتم ايداعه بتاريخ    

13-03-2017 برقم ايداع   9430 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  مستقل من ذوى الخبرة

3807 - محمد بكري احمد بكري  عضو مجلس ادارة غير متفرغ   المقيد برقم قيد    103297   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-03-2017 برقم ايداع   9430 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  من ذوى الخبرة

3808 - اوس حميد عبد على الحيانى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    103297   وتم 

ايداعه بتاريخ    13-03-2017 برقم ايداع   9430 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  

3809 - محمد رضاالزيني عوض  عضو مجلس ادارة غير متفرغ   المقيد برقم قيد    103297   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-03-2017 برقم ايداع   9430 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  من ذوى الخبرة

3810 - عاطف احمد عبدالفتاح السيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115085   وتم ايداعه بتاريخ    

01-01-2018 برقم ايداع   207 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  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 مجتمعين . وللسيد رئيس 

مجلس الدارة/ عاطف احمد عبدالفتاح السيد وللسيد العضو المنتدب/ الحسيني حسن فراج عبدا – مجتمعين  - 

الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف والسحب وايداع والتوقيع على 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف 

وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة والسيارات 

والمنقولت باسم الشركة ولصحالها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما – مجتمعين - الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر. 

وللسيد العضو المنتدب/ محمد اسامة احمد البرعي الحق في المعاونة في إدارة وتشغيل مشروع الفروسية فقط .

3811 - الحسينى حسن فراج عبدا  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    115085   وتم ايداعه بتاريخ    

01-01-2018 برقم ايداع   207 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  

3812 - بهنساوى حسن فراج عبد ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115085   وتم ايداعه بتاريخ    

01-01-2018 برقم ايداع   207 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  

3813 - محمد اسامه احمد البرعى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    115085   وتم ايداعه بتاريخ    

01-01-2018 برقم ايداع   207 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  للشؤون الفنية

3814 - عصام صيام احمد موسى  مدير   المقيد برقم قيد    127345   وتم ايداعه بتاريخ    2018-11-11 

برقم ايداع   47679 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  استقالة .

3815 - محمد محمود حامد يونس  مدير   المقيد برقم قيد    127345   وتم ايداعه بتاريخ    2018-11-11 

برقم ايداع   47679 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  استقالة .

3816 - عمرو يونس خليفه  عطوه  مدير   المقيد برقم قيد    127345   وتم ايداعه بتاريخ    2018-11-11 

برقم ايداع   47679 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  
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3817 - سعد يونس خليفه عطوه  مدير   المقيد برقم قيد    127345   وتم ايداعه بتاريخ    11-11-2018 برقم 

ايداع   47679 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقاتها 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 , وللسيد / عمرو يونس خليفة عطوة منفردا الحق في 

التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم  وله منفردا حق التوقيع على عقود البيع و الشراء و الرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وأبرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل , وللسيد /  سعد يونس خليفة عطوة  

منفردا التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق الحسابات والفراج عن راس المال 

والقتراض و الرهن والتوقيع على الشيكات وإستصدار شهادات و خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها وللمديرين منفردين او مجتمعين حق توكيل أوتفويض 

الغير فى كل أو بعض ما ذكر .

3818 - عادل محمد الحداد عبد الرحيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    133315   وتم ايداعه بتاريخ    

25-03-2019 برقم ايداع   13884 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  

3819 - عادل محمد الحداد عبد الرحيم  مدير   المقيد برقم قيد    133315   وتم ايداعه بتاريخ    

25-03-2019 برقم ايداع   13884 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة - يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات 

لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية 

العامة . وللسيد/ عادل محمد الحداد عبدالرحيم منفردا  الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب فى حدود مائة الف جنيها  وايداع وفتح وغلق حسابات وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن اغراضها وله منفردا  الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك 

باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وابرام كافة المشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر, وللجمعية العامة للشركة حق 

التصرفات الناقلة للملكية للصول الثابتة والمنقولة وكذلك طلب القروض والموافقة على شروطها وتقديم ضماناتها 

والتوقيع على عقودها وللسيد/عادل محمد الحداد عبد الرحيم تفويض أو توكيل الغير أو الشركاء أو المحاسبين أو 

المحامين في كل او بعض ما ذكر, والسيدة/ سها محمود الحداد عبدالرحيم مدير علقات عامة.

3820 - سها محمود الحداد عبد الرحيم  مدير   المقيد برقم قيد    133315   وتم ايداعه بتاريخ    

25-03-2019 برقم ايداع   13884 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  

3821 - محمد حازم على فهمى عبد ا  مدير   المقيد برقم قيد    133315   وتم ايداعه بتاريخ    

25-03-2019 برقم ايداع   13884 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  - استقالة

3822 - ابراهيم احمد محمد شوشه  شريك موصى   المقيد برقم قيد    148407   وتم ايداعه بتاريخ    

15-03-2020 برقم ايداع   11991 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  

3823 - محمود ابراهيم على الوكيل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    148407   وتم ايداعه بتاريخ    

15-03-2020 برقم ايداع   11991 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  
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3824 - عماد طه عبد اللطيف محمد  مدير   المقيد برقم قيد    193193   وتم ايداعه بتاريخ    2022-09-15 

برقم ايداع   59080 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير 

ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمهافيما عدا ما أحتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة. ولهم الحق مجتمعين أو منفردين فيالتعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافةاشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارفوالتوقيع على الشيكات و الفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل 

ذلك باسم الشركة و لصالحها وكذلك لهم حق التوقيع علىعقود البيعوالشراء والرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية ولهم الحق في تعيين وعزلمستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهمواجورهم وكل ذلك باسم الشركة و 

لصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريةوابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في 

كل اوبعض ما ذكر

3825 - اليساندرو كاشيلى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    54292   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-2003 برقم ايداع   2817 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  ممثل  عن شركة دمياط لسالة 

الغاز الطبيعي )ش.م.م.(

3826 - ماورو رينو دو  Mauro RINAUDO  ممثل   المقيد برقم قيد    54292   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-2003 برقم ايداع   2817 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  عن شركة دمياط لسالة الغاز 

الطبيعي )ش.م.م.(

3827 - ستيفانو روفيلي Stefano Rovelli  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    54292   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-09-2003 برقم ايداع   2817 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  ممثل عن شركة دمياط 

لسالة الغاز الطبيعي )ش.م.م.(

3839 - احمد فرحات عبد الرحمن عبد الشكور شرف الدين  مدير عام   المقيد برقم قيد    123849   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-08-2018 برقم ايداع   33623 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  يمثل المديرون 

الشركة منفردين او مجتمعين فى علقتها مع الغير ولهم فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل 

باسمها فيماعدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفذية للجمعية العامة . و لهم مجتمعين أو 

منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح 

وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان والتوقيع على الشيكات وحق القتراض والرهن وتجديد 

عقود الرهن وتقرير حق عينى وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها وحق الفراج عن راس المال  و التوقيع على عقود الشراء والبيع  والرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضى والسيارات و المنقولت باسم الشركة ولصالحها والتوقيع على تلك العقود امام الشهر العقارى 

وتمثيل الشركة امام القضاء والمحاكم بكافة درجاتها وشراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت وتعيين 

وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد اوبالجل والتوقيع على عقود تعديل عقد الشركة امام الشهر العقارى بعد موافقة الجمعية 

غير العادية على ذلك ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

3840 - عمرو عبدا عبدالوهاب غنيم البتاتونى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    153555   وتم ايداعه 

بتاريخ    09-09-2020 برقم ايداع   30100 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  

3841 - عمرو راغب عبدالرحيم محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    153555   وتم ايداعه بتاريخ    

09-09-2020 برقم ايداع   30100 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  
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3842 - باسم محمد عبدالهادى عبدالحليم  مدير   المقيد برقم قيد    168222   وتم ايداعه بتاريخ    

30-06-2021 برقم ايداع   30132 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  ويباشر المدير وظائفه  لمدة 

غير محددة . يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير و له منفرد فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و 

التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحتة التنفيذية للجمعية العامة .  و للمدير 

منفرد  حق التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها اما م جميع الجهات الحكومية و غير حكومية و القطاع العام و 

قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع 

وفتح حسابات وكافه  صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال 

وحق القتراض والرهن   وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها  و كذلك له حق التوقيع على عقود الشراء و البيع و 

الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و له الحق فى تعيين و عزل مستخدمى ووكلء الشركة و تحديد 

مرتباتهم و اجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصاحلها وله حق القبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع تسديد 

كافة السندات الذنيه 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.

3843 - مايكل عادل بندلى حبيب نسيم  مدير   المقيد برقم قيد    200723   وتم ايداعه بتاريخ    

12-01-2023 برقم ايداع   3121 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  يمثل المديرون الشركه في 

علقتها مع الغير و لهم مجتمعين اثنين منهم  في هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه و التعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او الئحته التنفيذيه للجمعيه العامه و للمديرين مجتمعين  اثنين 

منهم حق التعامل باسم الشركه و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه و غير حكوميه و القطاع العام و 

قطاع العمال و القطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك  المصارف من سحب و ايداع و 

التوقيع علي الشيكات و فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و حق الفراج عن راس 

المال وكافه صور التعامل مع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركه و ضمن اغراضها و كذلك لهم الحق في 

التوقيع علي عقود الشراء و القتراض و الرهن و البيع لصول الشركه و ممتلكاته العقاريه و الراضي و 

السيارات و المنقولت باسم الشركه و لصالحها و لهم الحق في تعين و عزل مستخدمي و وكلء الشركه و تحديد 

مراتباتهم و اجورهم و و لهم حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافه السندات الذنيه و 

التجاريه و ابرام كافه العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد بالجل و لهم حق 

التوكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر
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3844 - عبدالرحمن احمد محمد احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    202523   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2023 برقم ايداع   12106 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  تقرر الموافقة بالجماع على أن 

يكون السيد الستاذ/ عبدالرحمن احمد محمد احمد الخرس رئيس مجلس الدارة , والسيدة الستاذة/ سهام عبد 

الغفار محمد فرس نائب رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب و السيد الستاذ/ محمد عبدالرحمن سعيد سليمان 

عضو مجلس ادارة, ولرئيس مجلس الدارة الستاذ / عبدالرحمن احمد محمد احمد منفردا كافة الصلحيات وله حق 

الدارة والتوقيع على كافة معاملت الشركة وتعهداتها وله حق التعامل مع البنوك وفتح حسابات با سم الشركة و 

الفراج عن راس مال الشركة المودوع بالبنك والتوقيع على شيكات الشركة وا ستصدار دفاتر شيكات با سم الشركة 

وصرف أية مبالغ مودعه با سم الشركة دون أي حدود مالية قصوى وا ستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق 

التوقيع على كافة عمليات التصرف اللزمة للشركة لمباشرة نشاطها من شراء وتأجير وا ستئجار لصول الشركة 

من سيارات ومعدات ومنقولت وأراضي وعقارات وكافة صور التعامل مع السجل التجاري ومصلحة الضرائب 

العامة والقيمة المضافة والهيئة القومية للتأمينات الجتماعية والتحاد العام للغرف التجارية ومصلحة الشهر 

العقارى والتوثيق ومكاتبها ومأموريتها والتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وله الحق في تعيين مديرين أو 

وكلء مفوضين و أيض ا حق التوقيع عن الشركة منفردا والتعامل با سم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وله الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وتفويضهما بالتوقيع على عقود البيع 

البتدائية والنهائية الخاصة بالشركة أمام الشهر العقاري وجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والتعامل مع 

وزارة السكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة إداراتها وأجهزة المدن الجديدة التابعة لها والهيئة الهندسية 

للقوات المسلحة والدارات التابعة لها في تخصيص الراضي با سم الشركة وله منفردا حق التوقيع على عقود البيع 

والقتراض والرهن لصول الشركة من سيارات ومعدات ومنقولت وأراضي وعقارات دون الخلل بحق 

الجمعية العامة للشركة في التصديق على العقود واجبة العرض على المجلس لقرارها والترخيص المسبق منها 

لكل عقد مما سبق على حده . وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر مجتمعين أو منفردين.

3845 - احمد محمد عبدالحميد جنينه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    202559   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2023 برقم ايداع   12192 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2023  بــ :  تحديد اختصاصات و 

صلحيات مجلس الدارة على النحو التالي :-   - 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 رئيس مجلس الدارة 

) منفردا ( حق الصلح والقرار والبراء والنكار والطعن بالتزوير في القضايا التى ترفع من أو على الشركة وله 

حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .   - ولكل من السادة ) احمد محمد عبد الحميد جنينه , عمرو 

محمد عبد الحميد جنينه , محمد خالد محمد عيسى ( ) مجتمعين أو منفردين ( حق التعامل باسم الشركة وضمن 

أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع و التوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهم حق تأسيس الشركات ولهم حق توكيل او تفويض 

الغير في كل او بعض ما ذكر . - ولكل من السادة ) احمد محمد عبد الحميد جنينه , عمرو محمد عبد الحميد جنينه 

( ) مجتمعين ( الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم  ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق 

توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر . وتمثيل الشركة امام القضاء لرئيس مجلس الدارة وذلك علما بان 

بيع الصول الثابتة من خلل جمعية عامة عادية
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3848 - محمد عبدالعزيز سيد احمدمحمد خضره  مدير   المقيد برقم قيد    116212   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2018 برقم ايداع   4226 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  - و يباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة. يمثل المديرين الشركة في علقتهـمـا مع الغير ولهم منفــردان في هذا الصــدد أوسع السلطات لدارة 

الشركـة والتعامـل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  

وللمـديرين منفردين الحق فى التعامل بإسم الشـركة وضـمن أغراضـها أمام جميع الجهات الحكومية وغيرالحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشـكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سـحب وإيداع وفتح الحسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات و الفراج 

عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك بإسم الشركة ولصالحها و كذلك لهم حق التوقيع على عقود 

الشراء أو البيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه وكذلك لهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركه وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجارية وإبرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركه بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر ولهم الحق في التوقيع على كافة 

العقود البتدائية والنهائية والتوقيع على عقود البيع أو الرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضي للنفس 

أو للغير وكل ذلك بإسم الشركه ولصالحها .

3849 - مهند حسن القطامه  مدير   المقيد برقم قيد    120947   وتم ايداعه بتاريخ    10-05-2018 برقم 

ايداع   21269 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  ويباشر المديران وظائفهم لمدة غير محددة . يمثل 

المديرون الشركة في علقاتها مع الغير, ولهما مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها في ماعدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  ولهما 

منفردين أو  مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع  الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع و التوقيع على الشيكات و فتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات و شهادات الضمان وحق 

الفراج عن راس المال و كافة صور التعامل مع البنوك والمصارف  وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها 

وكذلك لهما الحق في التوقيع على عقود الشراء و القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولمديرون 

الشركة ان يقرروا انشاء فروع او وكالت للشركة داخل جمهورية مصر العربية او خارجها ولهما حق توكيل أو 

تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

3850 - شادى محمد على القطامة  مدير   المقيد برقم قيد    120947   وتم ايداعه بتاريخ    2018-05-10 

برقم ايداع   21269 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  

3851 - رؤوف عزت رزق ا غبر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    126987   وتم ايداعه بتاريخ    

01-11-2018 برقم ايداع   46160 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  الموافقة على إضافة صلحيات 

توقيع جديدة امام البنوك .  منح كل من السيد / مصطفى عبدالوهاب قزامل العضو المنتدب للشئون الفنية ممثل عن 

شركة أى بيلد مصر ليمتد والسيد / هانى عزمى حبيب يعقوب العضو المنتدب للشئون المالية ممثل عن شركة 

اينوفو مصر ليمتد ,مجتمعين , الحق فى التوقيع على طلبات وعقود القتراض من البنوك وعقود التسهيلت 

الئتمانية البنكية والتوقيع على السندات الذنية والتجارية وحوالة الحق مع البقاء على كافة صلحيات التوقيع 

السابق التاشير بها والواردة فى السجل التجارى كما هى دون تعديل .

3852 - احمد محمد احمد طه مكى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    146634   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2020 برقم ايداع   6163 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  ممثلعن شركة فايبر مصر 

للتصالت وتكنولوجيا المعلومات )بنية تكنولوجيز(
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3853 - احمد محمد احمد طه مكى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    146634   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2020 برقم ايداع   6163 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  يمثل الرئيس التنفيذى الشركة 

امام القضاء

3854 - مختارعبد الرسول محمد احمد مراد  الرئيس التنفيذى   المقيد برقم قيد    146634   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2020 برقم ايداع   6163 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  

3855 - شريف عبد ا اسماعيل نبيه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    146634   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2020 برقم ايداع   6163 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  ويمثل شركة/ اكوينوكس 

تكنولوجي سوليوشنزال تي دي Equinox Technology Solutions LTD - استقالة

 Metel Misr 3856 - شركة/ ميتل مصر

 ش.ذ.م.م  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    146634   وتم ايداعه بتاريخ    09-02-2020 برقم ايداع   

6163 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  ويمثلها )عضوين (

3857 - أسامة رفيق مصطفى قعدان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    146634   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2020 برقم ايداع   6163 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  ممثل عن شركة/ اكوينوكس 

تكنولوجي سوليوشنزال تي دي Equinox Technology Solutions LTD - استقالة

3858 - شركة فايبر مصر للتصالت وتكنولوجيا المعلومات )بنية تكنولوجيز(  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم 

قيد    146634   وتم ايداعه بتاريخ    09-02-2020 برقم ايداع   6163 تم التأشير فى تاريخ 2023-02-14  

بــ :  يمثلها عضو

3859 - مازن احمد عبدالحميد مرسى العادلى  مدير   المقيد برقم قيد    155363   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2020 برقم ايداع   36151 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  استقالة

3860 - فارس بن عبدالكريم بن نورى الجرباء  مدير   المقيد برقم قيد    155363   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2020 برقم ايداع   36151 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  ويباشر المدير وظائفة لمدة غير 

محددة - يمثل المدير الشركة في علقاتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل بإسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة والمدير 

منفردا الحق في التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير حكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح 

وغلق حسابات وحق الفراج عن رأس مال الشركة المودع بالبنك وحق التوقيع على عقود القتراض والرهن 

والتوقع على الشيكات وإستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولن وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها وله الحق في تعيين وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل الغير في كل أو 

بعض ماذكر .

3861 - محمد سيد محمد سيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    202665   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-14 

برقم ايداع   12689 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  

3862 - شريف عبد الحميد عوض عبد الحميد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    203276   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-10-2018 برقم ايداع   2810 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  

3863 - سلوى حلمى حسن الحديدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    203276   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2018 برقم ايداع   2810 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  

3864 - منى محمد سعد محمد الهندى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    203276   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2018 برقم ايداع   2810 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  
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3865 - احمد احمد محمد الطحان  مدير   المقيد برقم قيد    151958   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-09 

برقم ايداع   24371 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2023  بــ :  و يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة - 

يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم منفردين او مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به هذا العقد أو قانون الشركات أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . 

وللمديرين  مجتمعين أو منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية 

والغير حكومية  والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج على راس المال والقتراض والرهن والتوقيع على 

الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع اصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق 

فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما 

ذكر .

3866 - اسامه احمد محمد احمد الطحان  مدير   المقيد برقم قيد    151958   وتم ايداعه بتاريخ    

09-08-2020 برقم ايداع   24371 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2023  بــ :  

3867 - حمدى خلف ا عبدالعال محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    170096   وتم ايداعه بتاريخ    

15-02-2023 برقم ايداع   13255 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2023  بــ :  

3868 - السيد محمد عبد العال حمد ا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    202777   وتم ايداعه بتاريخ    

15-02-2023 برقم ايداع   13279 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2023  بــ :  يملك حق التوقيع علي معاملت 

الشركة وتعهدائها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت و التعهدات من مجلس الدارة و لمجلس الدارة 

الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقع عن الشركة منفردين او مجتمعين - 

وللسيد/ السيد محمد عبد العال حمد ا )رئيس مجلس الدارة( والسيد حسن محمد محمد )نائب رئيس مجلس 

الدارة( مجتمعين أو منفردين كافة الصلحيات ولهما حق الدارة والتوقيع على كافة معاملت الشركة وتعهداتها 

ولهما حق التعامل مع البنوك وفتح حسابات با سم الشركة و الفراج عن راس مال الشركة المودوع بالبنك والتوقيع 

على شيكات الشركة وا ستصدار دفاتر شيكات با سم الشركة وصرف أية مبالغ مودعه با سم الشركة دون أي حدود 

مالية قصوى وا ستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق التوقيع على كافة عمليات التصرف اللزمة للشركة 

لمباشرة نشاطها من شراء وتأجير وا ستئجار لصول الشركة من سيارات ومعدات ومنقولت وأراضي وعقارات 

وكافة صور التعامل مع السجل التجاري ومصلحة الضرائب العامة والقيمة المضافة والهيئة القومية للتأمينات 

الجتماعية والتحاد العام للغرف التجارية ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق ومكاتبها ومأموريتها والتحاد 

ا حق التوقيع  المصري لمقاولي التشييد والبناء - ولهما الحق في تعيين مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيض 

عن الشركة منفردين أو مجتمعين والتعامل با سم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركة وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وتفويضهما بالتوقيع على العقود البتدائية والنهائية 

الخاصة بالشركة أمام الشهر العقاري وجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والتعامل مع وزارة السكان وهيئة 

المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة إداراتها وأجهزة المدن الجديدة التابعة لها والهيئة الهندسية للقوات المسلحة 

والدارات التابعة لها في تخصيص الراضي با سم الشركة وللسادة )رئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس 

الدارة واعضاء مجلس الدارة(  مجتمعين فقط حق التوقيع على عقود القتراض والرهن لصول الشركة من 

سيارات ومعدات ومنقولت وأراضي وعقارات دون الخلل بحق الجمعية العامة للشركة في التصديق على العقود 

واجبة العرض على المجلس لقرارها والترخيص المسبق منها لكل عقد مما سبق على حده إذا كانت خارجة عن 

نشاط الشركة وغير لزمة لمباشرة نشاطها– ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر مجتمعين 

أو منفردين
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3869 - مصطفى محمد حسن  مدير   المقيد برقم قيد    198924   وتم ايداعه بتاريخ    13-12-2022 برقم 

ايداع   84703 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  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 لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  و للمديرين مجتمعين أو منفردين الحق في التعامل باسم الشركة 

وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم ولهم الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها.  وللسيد / مصطفي محمد حسن فراج و السيد / احمد محمد حسن فراج منفردين أو مجتمعين التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

والتوقيع علي الشيكات و الفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك 

لهم حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهم حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع   وتسديد كافة السندات الذنية و التجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها.

3870 - احمد محمد حسن فراج  مدير   المقيد برقم قيد    198924   وتم ايداعه بتاريخ    13-12-2022 برقم 

ايداع   84703 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  

3871 - احمد قطب متولى احمد  مدير   المقيد برقم قيد    198924   وتم ايداعه بتاريخ    13-12-2022 برقم 

ايداع   84703 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  استقاله

3872 - ايمن عبد الواحد السيد محمد فلح  مدير   المقيد برقم قيد    201693   وتم ايداعه بتاريخ    

07-11-2021 برقم ايداع   1958 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  

3873 - زياد ايمن عبد الواحد السيد فلح  مدير   المقيد برقم قيد    201693   وتم ايداعه بتاريخ    

07-11-2021 برقم ايداع   1958 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  

3874 - على محمد على الجمل  مدير   المقيد برقم قيد    201693   وتم ايداعه بتاريخ    07-11-2021 برقم 

ايداع   1958 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  ويباشر المدير وظائفة لمدة غير محددة - يمثل المديرون 

الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل 

باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وللمديرين 

مجتمعين أومنفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وللسيد / ايمن عبدالواحد السيد محمد فلح والسيد / 

زياد أيمن عبد الواحد السيد فلح منفردين او مجتمعين , حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وإيداع وفتح وغلق حسابات والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان 

وبيع اصول 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 وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر .

3875 - زياد ايمن عبد الواحد السيد فلح  مدير فرع   المقيد برقم قيد    201693   وتم ايداعه بتاريخ    

07-11-2021 برقم ايداع   1958 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  

3876 - جرجس بدرى شاكرقدسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    46896   وتم ايداعه بتاريخ    

08-07-2010 برقم ايداع   15286 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

3877 - بشوى ميلد شاكرقدس  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    46896   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-07-2010 برقم ايداع   15286 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  1 - يملك حق التوقيع 

على معاملت الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذة المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة .

ولمجلس الدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركه 

منفردين او مجتمعين .  2- يكون السيد/ بشوى ميلد شاكر قدس   رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا 

حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب والفراج عن راس المال باسم الشركه ولصالحها.
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3878 - ميلد شاكرقدس بخيت  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    46896   وتم ايداعه بتاريخ    

08-07-2010 برقم ايداع   15286 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

3879 - تامر محمد حمدى عبد المنعم  مدير   المقيد برقم قيد    152910   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-27 

برقم ايداع   27869 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  استقالة

3880 - امين نهاد عيسى عبدالوهاب  مدير   المقيد برقم قيد    152910   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-27 

برقم ايداع   27869 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

3881 - محمد حسن صادق ابوالوفا  مدير   المقيد برقم قيد    152910   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-27 

برقم ايداع   27869 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  - يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير 

ولهم مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللمديرين 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 وايداع وفتح حسابات وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارفوالتوقيع على الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 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.

3882 - محمد سليمان على علن  مدير   المقيد برقم قيد    152910   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-27 

برقم ايداع   27869 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

3883 - احمد فتحى على الزوكه  مدير   المقيد برقم قيد    160827   وتم ايداعه بتاريخ    26-01-2021 برقم 

ايداع   4027 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  ويباشر المدير وظائفة لمدة غير محددة - يمثل المديرون 

الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا 

ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وللمديرين مجتمعين الحق في 

التعامل باسم الشركة ولصالحها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكل ذلك 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 الذنيه 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل - للمديرين 

مجتمعين حق القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات ولهم حق توكيل 

الغير في كل او بعض ما ذكر وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها

3884 - مصطفى محمد حسن جوهر  مدير   المقيد برقم قيد    177946   وتم ايداعه بتاريخ    2021-12-15 

برقم ايداع   61046 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  
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3885 - خالد احمد محمد محمد رمضان  مدير   المقيد برقم قيد    177946   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-2021 برقم ايداع   61046 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  - ويباشر المديرون وظائفهم 

لمدة غير محددة- :- يمثل المديرين الشركة فى علقتها مع الغير   وللسيد / خالد احمد محمد محمد رمضان   والسيد 

/ مصطفى محمد حسن جوهر  مجتمعين فقط 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 الحق فى 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات 

والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع وشراء ورهن اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.  وللسيد / محمد أحمد محمد رمضان والسيد / 

مصطفى صفى الدين عبدالحميد زايد مجتمعين حق إدارة العلقات العامه  فقط للشركة

3886 - ايمن عادل خميس محمد  مدير   المقيد برقم قيد    188120   وتم ايداعه بتاريخ    2022-06-07 

برقم ايداع   35407 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  استقالة

3887 - احمد محمد رجب محمد  مدير علقات عامة   المقيد برقم قيد    188120   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-2022 برقم ايداع   35407 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

3888 - احمد رشاد ابراهيم عبدالتواب  مدير   المقيد برقم قيد    188120   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-2022 برقم ايداع   35407 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  يباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة - اصبح سلطات التوقيع عن الشركة لتصبح كالتالي - يمثل المديرون الشركة  في علقتها مع الغير 

ولهم في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة او 

القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة. وللمدير/ احمد رشاد إبراهيم عبد التواب )منفردا ( الحق في التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض 

والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق التوقيع علي عقود 

تأسيس الشركات وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر - وللمدير/ احمد محمد رجب محمد, 

والمدير/ محمد ايمن رجائي حسن, تمثيل الشركة في العلقات العامة.

3889 - محمد ايمن رجائى حسن  مدير علقات عامة   المقيد برقم قيد    188120   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-2022 برقم ايداع   35407 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  
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3890 - احمد هشام احمد عبداللطيف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    202858   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2023 برقم ايداع   13882 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  منح صلحيات التوقيع عن 

الشركة لتصبح علي النحو التالي : للسيد / أحمد هشام احمد عبداللطيف العوضي رئيس مجلس الدارة والسيد/ 

مصطفي حسين محمد محمود محمد عضو مجلس الدارة مجتمعين الحق فى التعامل مع جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والشخاص بكافة اشكالهم في داخل مصر وخارجها والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

والتوقيع علي كافة العقود والمشارطات والتفاقيات بالنقد او بالجل بأسم الشركة وضمن أغراضها وتمثيل الشركة 

امام الغير ولهما الحق فى توقيع العقود البتدائية والنهائية أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والمتعلقة بنشاط 

الستثمار العقاري ولهما الحق في تعيين وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم ولهما حق فتح وغلق 

الحسابات مع شركات السمسرة في الوراق المالية وشركات الحفظ المركزي وفي شراء وبيع السهم والسندات 

ولهما الحق في تأسيس الشركات بكافة أنواعها ولهما الحق في فتح وغلق الحسابات والسحب واليداع لدي البنوك 

والمصارف والتوقيع على كافة المعاملت البنكية والشيكات والتحويلت وعقود القتراض والتسهيلت وعقود 

الضمانات والرهن وإصدار خطابات وشهادات الضمان والعتمادات المستندية بكافة انواعها نيابة عن الشركة ولهم 

أن يوكلوا أو يفوضوا الغير في كل أو بعض ما ذكر

3891 - محمد محمود عبدالحميد سالم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    202887   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2023 برقم ايداع   13932 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

3892 - دخول 2 شريك موصى مذكور بالعقد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    51025   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2011 برقم ايداع   5052 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  

3893 - خروج شريك موصى مذكور بالعقد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    51025   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2011 برقم ايداع   5052 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  

3894 - احمد عبد المنعم الصادق عطيه  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    87173   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2015 برقم ايداع   30022 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  يكون حق الدارة و التوقيع و 

المسئولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن احمد عبد المنعم الصادق عطية و له حق التعامل باسم الشركة و 

ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير 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 التوقيع علي الشيكات و فتح 

وغلق الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كل 

ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و التوقيع علي عقود البيع لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و 

السيارات باسم الشركة و لمصلحتها و كلك حق التوقيع علي عقود القرض و الرهن باسم الشركة و لمصلحتها و 

الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم و اجورهم و حق قبض و دفع المبالغ و توقيع 

وتحويل وبيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد و بالجل و كذلك حق توكيل و تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر عدا الشريك 

الموصي
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3895 - احمد حمدى صدقى يعقوب  مدير   المقيد برقم قيد    156783   وتم ايداعه بتاريخ    2020-11-08 

برقم ايداع   40960 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محدودة - 

يمثل المديرون الشركة فى علقتهما مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل بإسمها فماعدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة. 

وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب و ايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض و الرهن والتوقيع على 

الشيكات و استصدار 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 الحق 

فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم الحق فى فتح الفروع داخل جمهورية مصر العربية 

او خارجها ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.

3896 - محمد عيسى محمد الخطيب  مدير   المقيد برقم قيد    156783   وتم ايداعه بتاريخ    2020-11-08 

برقم ايداع   40960 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  

3897 - محمد بسيونى سيد بسيونى  مدير   المقيد برقم قيد    163386   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-15 

برقم ايداع   12386 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  ويباشر المديران وظائفهم لمدة غير محددة - 

يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهما مجتمعان او منفردان في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون اولئحته التنفيذية للجمعية العامة 

وللمديران مجتمعان او منفردان الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس المال و القتراض والرهن والتوقيع على الشيكات 

واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع أصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها  ولهما الحق في 

تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم  ولها حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد اوبالجل ولها حق توكيل الغيرفي كل او بعض ما ذكر.

3898 - احمد مصطفى السيد مرسى  مدير   المقيد برقم قيد    163386   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-15 

برقم ايداع   12386 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  

3899 - محمود محمد امين سرحان  مدير   المقيد برقم قيد    168703   وتم ايداعه بتاريخ    2021-07-11 

برقم ايداع   31753 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  

3900 - محمود محمد امين سرحان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    168703   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-2021 برقم ايداع   31753 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  

3901 - احمد محمد امين سرحان  مدير   المقيد برقم قيد    168703   وتم ايداعه بتاريخ    2021-07-11 

برقم ايداع   31753 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  

3902 - سامح احمد مجدي السيد علي القناوي  مدير   المقيد برقم قيد    168703   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-2021 برقم ايداع   31753 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  استقالة

3903 - خالد احمد قنديل احمد  مدير   المقيد برقم قيد    168703   وتم ايداعه بتاريخ    11-07-2021 برقم 

ايداع   31753 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة .

3904 - خالد عمر محمد الدهشان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    203028   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2023 برقم ايداع   14528 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  0
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3905 - مصطفى هلل مرزوق غنيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    1709   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-1998 برقم ايداع   170 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2023  بــ :  خروج

3908 - احمد محمد خليل بدوى عشى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    77930   وتم ايداعه بتاريخ    

18-11-2014 برقم ايداع   27690 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين وهم : السيد /  أحمد محمد خليل بدوى عشى  والسيد / 

محمود أحمد محمد خليل بدوى عشى والسيد / محمد أحمد محمد خليل بدوى عشى والسيد / مصطفى أحمد محمد 

خليل بدوى مجتمعين أو منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات وحق الفراج عن راس المال واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

ولهم ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل أو 

تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر . فيما عدا الشركاء الموصيين   ولهم مجتمعين الحق فى البيع والرهن 

والقتراض لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها والتصرف فى العلمة التجارية للشركة ولهم حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر . فيما 

عدا الشركاء الموصيين

3909 - محمود عاطف عفيفي سليمان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    93360   وتم ايداعه بتاريخ    

09-05-2016 برقم ايداع   14854 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  -  يكون حق الداره والتوقيع 

والمسئوليه أمام الجهات الرسميه للشريك المتضامن محمود عاطف عفيفى سليمان وله منفردا الحق فى التعامل باسم 

الشركه وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع 

الخاص بكافه اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع على الشيكات و 

فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و كافه صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف 

و كل ذلك باسم الشركه و ضمن اغراضها و كذلك له حق التوقيع على عقود الشراء و البيع و الرهن لصول 

الشركه و ممتلكاتها العقاريه و الراضى و السيارات باسم الشركه و لصالحها وله الحق فى تعيين و عزل 

مستخدمى ووكلء الشركه و تحديد مرتباتهم و اجورهم و له حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و 

تسديد كافه السندات الذنيه و التجاريه و ابرام كافه العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه 

بالنقد او بالجل و له حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر و له منفردا حق القتراض و الرهن 

باسم الشركه و لمصلحتها .

3910 - هبة محمد طاهر رزق  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    114102   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2017 برقم ايداع   49582 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة لفترة 

جديدة مع اثبات الصلحيات كما هى
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3911 - عبدالرحمن شوقى احمد حسان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    155595   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2020 برقم ايداع   37024 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  يملك حق التوقيع على معاملت 

الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة , ولمجلس الدارة 

الحق فى ان يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين 

.  ولرئيس مجلس الدارة /عبدالرحمن شوقي و نائب رئيس مجلس الدارة وعضو المنتدب/ عبدالرحمن السعيد 

حافظ محمد زاهر مجتمعين أو منفردين الحق فى التعامل بأسم 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 واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهم حق 

التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول وممتلكات الشركة من عقارات وسيارات ولهم الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركات وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل  ولهم حق توكيل الغير فى بعض او كل ماذكر .  إما فيما يتعلق بالرهن و القتراض فيكون حق التوقيع 

لرئيس مجلس الدارة /عبدالرحمن شوقي و نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب / عبدالرحمن السعيد حافظ 

محمد زاهر مجتمعين فقط

3912 - يحيي زكريا عليوه السيد العهده  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    155595   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2020 برقم ايداع   37024 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

3913 - عبدا  هاني  يحيي متولي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    155595   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2020 برقم ايداع   37024 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

3914 - خالد ماجد ابوالفتوح عبدالرحمن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    155595   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2020 برقم ايداع   37024 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

3915 - عبد الرحمن السعيد حافظ محمد زاهر  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    

155595   وتم ايداعه بتاريخ    18-10-2020 برقم ايداع   37024 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ 

  :

3918 - محمد جمال عبدالرازق عبدالغنى  مدير   المقيد برقم قيد    179998   وتم ايداعه بتاريخ    

20-01-2022 برقم ايداع   3789 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير 

محددة - يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات 

لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية 

العامة - وللمدير السيد / محمد جمال عبد الرازق عبد الغني منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها 

امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض 

والرهن وبيع أصول الشركة وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء 

والبيع 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 المشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر

3919 - ايهاب كمال احمد مهدى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    203238   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-22 

برقم ايداع   15517 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

3920 - شركة كي تي سي انترناشيونال انترابرايزس  مدير   المقيد برقم قيد    146490   وتم ايداعه بتاريخ    

05-02-2020 برقم ايداع   5645 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2023  بــ :  يمثلها السيد / محمد على قنديل
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3921 - يسرا كامل شحاته بدر  مدير   المقيد برقم قيد    146490   وتم ايداعه بتاريخ    05-02-2020 برقم 

ايداع   5645 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2023  بــ :  يمثل المدير السيدة / يسرا كامل شحاته بدر مدير 

للشركة   والسيد / شركة كي تي سي انترناشيونال انترابرايزس ويمثلها السيد / محمد علي قنديل مدير الشركة  فى 

علقتها مع الغير ولهم منفردين او مجتمعين في هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا 

ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه   وللمديرين مجتعمين او منفردين  

الحق في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالها وكذالك التعامل مع جميع البنوك والمصارف سحب وايداع وفتح وغلق 

حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار الشهادات وخطابات 

الضمان وبيع اصول الشركه وممتلكتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذالك باسم الشركه وضمن 

اغراضها ولهم الحق في الشراء وتعين وعزل مستخدمي وكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم الحق 

قرض ودفع المبالغ توقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة   السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشرطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقض او بالجل ولهم الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر 

وكل ذالك باسم الشركة وضمن اغراضها

3922 - معاذ اشرف  الحفناوي  السيد  مدير   المقيد برقم قيد    157070   وتم ايداعه بتاريخ    

22-11-2020 برقم ايداع   43088 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2023  بــ :  

3923 - اشرف احمد الحفناوى السيد  مدير   المقيد برقم قيد    157070   وتم ايداعه بتاريخ    2020-11-22 

برقم ايداع   43088 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2023  بــ :  ويباشر المديران وظائفهم لمده غير محدده-

3924 - عمر خالد حسين محمد عليوه  مدير   المقيد برقم قيد    195898   وتم ايداعه بتاريخ    2022-10-25 

برقم ايداع   70135 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2023  بــ :  استقالة

3925 - عمر محسن محمد محمد على  مدير   المقيد برقم قيد    195898   وتم ايداعه بتاريخ    

25-10-2022 برقم ايداع   70135 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2023  بــ :  - ويباشر المدير وظائفه لمدة 

غير محدده  - يمثل  السيد / عمر محسن محمد محمد علي - مدير الشركة في علقتها مع الغير وله 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 الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي 

الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع 

علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

3926 - محمد ايمن محمد منير  العشا  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    63899   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-2013 برقم ايداع   2834 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2023  بــ :  
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3927 - حسام عبد الكريم زهره  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    63899   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-2013 برقم ايداع   2834 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2023  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن حسام عبد الكريم زهرة منفردا  او معتز حسن عابده مجتمع مع 

أي من ايمن مظفر الغا او محمد حسان محمد ولهم 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 والوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات 

الضمان وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء أو البيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات 

باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك حق التوقيع على عقود القرض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها والحق في تعيين 

وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل وكذلك حق توكيل وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذشكر فيما عدا الشركاء الموصيين حال دخولهم 

الشركة.

3928 - عبد الكريم يحيى زهره  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    63899   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-2013 برقم ايداع   2834 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2023  بــ :  

3929 - ابراهيم محمد عبدالراضى على  مدير   المقيد برقم قيد    186580   وتم ايداعه بتاريخ    

15-05-2022 برقم ايداع   28267 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2023  بــ :  

3930 - محمد محمد حسن على  مدير   المقيد برقم قيد    186580   وتم ايداعه بتاريخ    15-05-2022 برقم 

ايداع   28267 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2023  بــ :  

3931 - عمرو محمد على عفيفى الهابط  شريك موصى   المقيد برقم قيد    62722   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-2012 برقم ايداع   26858 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  

3932 - عبدا اسامه عبدا السيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    62722   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-2012 برقم ايداع   26858 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  

3933 - سلمى اسامه عبدا السيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    62722   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-2012 برقم ايداع   26858 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  

3934 - عمر اسامه عبدا السيد السيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    62722   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-2012 برقم ايداع   26858 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  

3935 - عبدالرحمن اسامه عبدا السيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    62722   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-2012 برقم ايداع   26858 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  

3936 - عاصم عابدين عبد الراضي سليم  مدير   المقيد برقم قيد    117829   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-2018 برقم ايداع   9841 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  استقالة
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3937 - مصطفى عاطف عبد المجيد فرغلي  مدير   المقيد برقم قيد    117829   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-2018 برقم ايداع   9841 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  يمثل المديران السيد/ مصطفي 

عاطف عبد المجيد فرغلي و السيد/ احمد عاطف عبد المجيد فرغلي الشركة في علقاتها مع الغير ولهم مجتمعين او 

منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا مااحتفظ به صراحة عقد الشركه او 

القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه وللمديران مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه 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 .

3938 - ايمن عبدالرحيم العلي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    122422   وتم ايداعه بتاريخ    

26-06-2018 برقم ايداع   27588 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  خروج من الشركة

3939 - محمد ديب عبد المجيد بسمار  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    122422   وتم ايداعه بتاريخ    

26-06-2018 برقم ايداع   27588 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  

3940 - عبد المتين شاكر المسموم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    122422   وتم ايداعه بتاريخ    

26-06-2018 برقم ايداع   27588 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  

3941 - منير اسامة هدايا  MOUNEER OSAMA HADAYA  مدير   المقيد برقم قيد    146456   وتم 

ايداعه بتاريخ    05-02-2020 برقم ايداع   5580 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  تعديل بند 

الدارة و التوقيع : يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وله الحق 

في التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وله الحق في انشاء وتأسيس فروع للشركة داخل جمهورية مصر العربية 

وخارجها وله حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات وكافة صور 

التعامل مع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات وحق الفراج عن رأس المال وله الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر - اما القتراض 

والرهن وحق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها فيكون بالموافقة المسبقه للجمعية العامة للشركة

3942 - محمد عزت عبد المعطى عامر  مدير   المقيد برقم قيد    146456   وتم ايداعه بتاريخ    

05-02-2020 برقم ايداع   5580 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  استقالة

3943 - ماهر سعيد عبد الفتاح سليمه  مدير   المقيد برقم قيد    146456   وتم ايداعه بتاريخ    2020-02-05 

برقم ايداع   5580 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  استقالة

3944 - ميرنا اشرف عوض نجيب  مدير   المقيد برقم قيد    186535   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-15 

برقم ايداع   28207 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  

3945 - نادية سليم شاكر بشاره  مدير   المقيد برقم قيد    186535   وتم ايداعه بتاريخ    15-05-2022 برقم 

ايداع   28207 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  
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3946 - مينا مجدى رزق مرزوق  مدير   المقيد برقم قيد    186535   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-15 

برقم ايداع   28207 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  و يباشر المدير وظائفهم لمدة غير محدده   يمثل 

المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين اومنفردين  فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا مااحتفظ بة صراحة عقد الشركة اوالقانون اولئحتة التنفيذية للجمعية العامة  للمديرين 

مجتمعين اومنفردين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم 

الحق في التوقيع علي عقود الشراء وعقود تأسيس وتعديل الشركات ولهم الحق في تعيين  وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل , ولهم 

حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.اما الرهن والقتراض وبيع اصول الشركة واستصدار خطاب 

الضمان وفتح الحسابات البنكية والتوقيع على الشيكات والحب من البنوك فتكون لى اثنين من المديرين مجتمعين

3947 - احمد هانىءصالح توفيق  مدير   المقيد برقم قيد    186535   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-15 

برقم ايداع   28207 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  استقالة

3948 - محمد محفوظ محمد محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    89068   وتم ايداعه بتاريخ    

24-12-2015 برقم ايداع   37116 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  -  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسؤلية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن السيد / محمد محفوظ محمد محمد منفردا الحق في التعامل بأسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن ولصالحها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه وله  

الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في 

كل او بعض ماذكر .

3949 - عمر محمد محفوظ محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    89068   وتم ايداعه بتاريخ    

24-12-2015 برقم ايداع   37116 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  

3950 - محمود ابوحلوه الصاوي المرسي  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    89068   وتم ايداعه بتاريخ    

24-12-2015 برقم ايداع   37116 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  خروج
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3951 - محمد على عبداللطيف محمود  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    106230   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2017 برقم ايداع   19683 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين:- وهم محمد على عبداللطيف محمود وسامح سعيد محمد 

احمد الغنام وعصام حسين شحاته  منفردين او مجتمعين  ولهم حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك لهم 

حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشبكات وفتح وغلق الحسابات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان ولهم حق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم  الحق تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد أو بالجل  ويكون للشركاء  

المتضامنين مجتمعين :- حق التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة و لصالحها ولهم  الحق فى التوقيع على عقود القتراض 

والرهن للنفس والغير وكذا لهم الحق فى توكيل البنك الهلى المصرى )والبنوك ( والنفس او الغير فى كل او 

بعض ماذكر وذلك امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وامام البنوك وامام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية  

ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

3952 - طارق حجاج كامل حامد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    106230   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2017 برقم ايداع   19683 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  خروج

3953 - نصر سعد بسيس هرامى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    152393   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2020 برقم ايداع   26061 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  خروج

3954 - عوض سعد بسيس هرامى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    152393   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2020 برقم ايداع   26061 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  خروج

3955 - محمد سعد بسيس هرامى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    152393   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2020 برقم ايداع   26061 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  خروج

3956 - ناصف سعد بسيس هرامى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    152393   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2020 برقم ايداع   26061 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

ليصبح / يكون حق الدارة والتوقيع والمسؤليه أمام الجهات الرسميه للشريك المتضامن / ناصف سعد بسيس 

هرامى وله منفردا الحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل 

مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق فى 

التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لنفسه بنفسه وللغير لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه 

والراضى والسيارات والمنقولت وحق كفاله الغيرباسم الشركة ولصالحها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنىة 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.
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3957 - تامر رفيق  عطال  مدير   المقيد برقم قيد    153007   وتم ايداعه بتاريخ    31-08-2020 برقم 

ايداع   28148 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم 

مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيماعدا ما أحتفظ به صراحة 

عقد الشركة أوالقانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة .   المديرين مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان والفراج عن 

راس المال وكل ذلك باسم الشركة ولهم الحق فى تعيين وعزل مستحدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم 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 او تفويض الغير فى كل اوبعض ما ذكر .  وللمديرين مجتمعين فقط الحق فى التوقيع على 

عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وحق 

القتراض والرهن .

3958 - سند ميخائيل سند ميخائيل  مدير   المقيد برقم قيد    153007   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-31 

برقم ايداع   28148 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  

3959 - محمود رجب سلمه محمود حربي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    160393   وتم ايداعه بتاريخ    

18-01-2021 برقم ايداع   2593 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  ومدير للفرع -تم تعديل 

الختصاصات لتصبح كالتى  :-      يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك 

المتضامن السيد / على السيد محمود محمد والشريك المتضامن السيد/ محمود رجب سلمه محمود حربي ولهما 

مجتمعين او منفردين   ولهما الحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير 

حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكافة الوزارات والهيئات وكافة الدارات 

وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وغلق حسابات وكافة صور التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان كل ذلك مجتمعين او 

منفردين و باسم الشركة ولصالحها   وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضى والسيارات ولهما الحق في التوقيع علي عقود تأسيس وتعديل  انظمتها وتصفيتها وتسميتها وفسخها  

وكذلك لهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها  ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير 

فى كل او بعض ما ذكركل ذلك مجتمعبن او منفردين .  ولهما مجتمعين فقط  حق القتراض والرهن والتقديم علي 

التسهيلت البنكية والتوقيع على عقود بيع او رهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات .

3960 - محمد مختار محمد محمد سيد احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    183143   وتم ايداعه بتاريخ    

14-03-2022 برقم ايداع   15952 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  خروج
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3961 - توفيق صلح الدين احمد دياب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    190545   وتم ايداعه بتاريخ    

28-07-2022 برقم ايداع   46814 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  تعيين السيد/ سيد عبد العزيز 

توفيق مرسي مديرا  ماليا  للشركة.  " يحق للسيد/ رئيس مجلس الدارة تمثيل الشركة أمام القضاء. كما يحق 

لشخص من فئة التوقيع )أ( مجتمعا  مع شخص من فئة التوقيع )ب( على النحو التالي:  فئة التوقيع )أ(: رئيس 

مجلس الدارة أو نائب رئيس مجلس الدارة أو العضو المنتدب؛  فئة التوقيع )ب(: المدير المالي أو السيدة/ نهى 

ماهر محمد أحمد منصور؛   التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها مع كافة الجهات والمصالح الرسمية أو 

الشركات والجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص بكافة أشكالهم 

وإجراء كافة المعاملت الثابتة ضمن غرض الشركة وتوقيع العقود بكافة اشكالها وعقود البيع والشراء والتأمين 

والمقاولة وإيجار العقارات والمنقولت والصول الثابتة وعقود بيع وشراء الراضي والسيارات لصالح الشركة , 

وذلك امام مصلحة الشهر العقاري وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية, والتوقيع علي عقود تأسيس الشركات 

وتعديل نظمها الساسية, والتعامل مع إدارات المرور وأمام مصلحة الضرائب بكافة أنواعها واللجان الداخلية 

ولجان الطعن ومصلحة التسجيل التجاري والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية 

والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وإبرام عقود الصفقات 

والمشارطات باسم الشركة ولصالحها   كما يحق لهما مجتمعين التعامل أمام جميع البنوك والمصارف والهيئات 

المالية وأي نوع من أنواع المعاملت المالية من سحب وإيداع وصرف والتوقيع على الشيكات بدون حد أقصى 

وإصدار خطابات وشهادات الضمان, كذلك حق غلق وفتح الحسابات البنكية وكذلك التوقيع على عقود التسهيلت 

الئتمانية والرهن والقرض , وكذلك حق التوقيع على الفراج عن رأس المال وفتح العتمادات وكافة التعاملت 

البنكية, ولهما الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

3962 - وانغ يونينج  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    148762   وتم ايداعه بتاريخ    2020-04-21 

برقم ايداع   13227 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2023  بــ :  ممثلعن شركة هايرإليكتريك إيجيبت ليمتد - 

استقالة

3963 - مدحت محمد ابراهيم خليل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    148762   وتم ايداعه بتاريخ    

21-04-2020 برقم ايداع   13227 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2023  بــ :  - الموافقة بالجماع علي الغاء 

حقوق التوقيع الممنوحه لكل من السيد/ جاو هاوتشن والسيد/ وو شانجمنج مع بقاء كافة التوقيعات كما هي دون 

تغيير.
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تجديد افراد

1 - مصانع الزواوى للنسيج والصباغة والتجهيز لصاحبها )رزق محمد على الزواوى(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

22061   قيدت فى   15-01-2007 برقم ايداع    550 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-01-14

2 - ورلد هومز WORLD HOMES SYS لصاحبها اشرف عبد الكريم الفقيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

34925   قيدت فى   08-10-2008 برقم ايداع    21106 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2023-10-07

3 - نوك تارجيت Knock Target لصاحبها مهدى ماجد محمد محمود الصالحى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

71916   قيدت فى   23-02-2014 برقم ايداع    4404 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2024-02-22

4 - اللوتس لستصلح الراضى لصاحبها عبد ا بن على بن مسفر الغامدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

89433   قيدت فى   05-01-2016 برقم ايداع    333 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-01-04

5 - رونا لمستحضرات التجميل لصاحبها رانيه احمد امين حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106789   قيدت 

فى   18-06-2017 برقم ايداع    21834 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-06-17

6 - انترناشونال للنقل الجماعي لصاحبها )عبد الرحمن احمد سعد محمد(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113214   

قيدت فى   23-11-2017 برقم ايداع    46184 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-22

7 - علء محمود مصطفى محمد لصاحبها علء محمود مصطفى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60724   

قيدت فى   24-09-2012 برقم ايداع    19637 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-09-23

8 - المصرية الليبية للستثمار العقارى لصاحبها على مهدى السنوسى مهدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63407   

قيدت فى   15-01-2013 برقم ايداع    1124 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-14

9 - رايه اكسيو لصالحبها اشرف محمد العدوى سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49113   قيدت فى   

11-11-2010 برقم ايداع    24786 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-11-10

10 - ادهم للستثمار العقارى و التوريدات العمومية لصاحبها ادهم ابو الفتوح رشاد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   74534   قيدت فى   12-06-2014 برقم ايداع    14475 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2024-06-11

11 - الشرق الوسط لقامة الفنادق لصاحبها كريم محمد ابو الحمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   78566   

قيدت فى   11-12-2014 برقم ايداع    30076 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-12-10

12 - محمد طارق محمد ابو شحاط لصاحبها محمد طارق محمد ابو شحاط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   92666   

قيدت فى   14-04-2016 برقم ايداع    12543 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-04-13

13 - البنا لتصنيع و تجهيز وصباغة الغزل والنسيج لصاحبها محمود رفعت محمد البنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

94561   قيدت فى   19-06-2016 برقم ايداع    19307 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-06-18
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14 - لوجيك سليوشنز LOGIC SOLUTIONS لصاحبها )محمد رشدي محمود الشحات(  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   115227   قيدت فى   04-01-2018 برقم ايداع    793 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد 

القيد واصبح سارى حتى  2028-01-03

15 - المصرية الوربية للصناعات المكملة لسيارات لصاحبها ايمن سالمان سليم سالمان  تاجر فرد سبق قيده برقم 

:   115806   قيدت فى   18-01-2018 برقم ايداع    2966 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2028-01-17

16 - مودا فرانس كوبرا لصاحبها )محمد رياض صباغ(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   116960   قيدت فى   

12-02-2018 برقم ايداع    6914 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-02-11

17 - الفنية لصاحبها عماد الدين عبد العزيز عبد الوهاب على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30112   قيدت فى   

03-02-2008 برقم ايداع    2248 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-02-02

18 - المصرية للكيماويات لصاحبها احمد محمد كامل احمد عبد السلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63669   

قيدت فى   28-01-2013 برقم ايداع    1993 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-27

19 - كيه ان للستثمار والتنمية لصاحبها كمال عبد القادر احمد كمال نشار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105172   

قيدت فى   03-05-2017 برقم ايداع    15910 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-02

20 - الملكه لصاحبها نرمين جرجس شكرى يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63519   قيدت فى   

20-01-2013 برقم ايداع    1507 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-19

21 - المصريه لصناعه وتجاره الملبس الجاهزة لصاحبها احمد عبد الفتاح عبد العزيز ابو ليله  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   105016   قيدت فى   30-04-2017 برقم ايداع    15402 وفى تاريخ  07-02-2023  تم 

تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-29

22 - الحلول التقنية المتكاملة للبرمجيات لصاحبها )احمد بن مبارك بن محمد السالمى(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

108578   قيدت فى   10-08-2017 برقم ايداع    28732 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-08-09

23 - اب اوت APP OUT لصاحبها )امير علي احمد ابو عيسى(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113133   

قيدت فى   22-11-2017 برقم ايداع    45878 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-21

24 - اكاسيا للستثمار لصاحبها )احلم محمد عمران محفوظ النوش(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115261   

قيدت فى   04-01-2018 برقم ايداع    901 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-03

25 - كوافير مورا لصاحبتها سماح رفعت جاد يعقوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   14429   قيدت فى   

29-05-2005 برقم ايداع    9330 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-05-28

26 - الدقهليه للحلويات )مجدي محمود احمد محمود (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20403   قيدت فى   

10-09-2006 برقم ايداع    14092 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-09-09

27 - المحترف للدوات والجهزه الرياضيه عصام محمود حسن محمد النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

57212   قيدت فى   05-02-2003 برقم ايداع    297 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2028-02-04
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28 - بت شوب ايجيبتPET SHOP EGYPT لصاحبها مينا منير رياض قديس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

59053   قيدت فى   27-07-2017 برقم ايداع    26576 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-07-26

29 - الفا للمستلزمات الطبية و المنتجات الورقية لصاحبها حامد السيد شبل سرور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

76410   قيدت فى   11-09-2014 برقم ايداع    21699 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2024-09-10

30 - ازيد تك Azeed Tech لصاحبها محمود عبد العظيم محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   80707   

قيدت فى   03-03-2015 برقم ايداع    5837 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-03-02

31 - الطويل للنتاج الحيوانى والمواد الغذائية لصاحبها خيرى محمود عيد الطويل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

100679   قيدت فى   04-01-2017 برقم ايداع    515 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-01-03

32 - النمر السود للصناعات الهندسية وتشغيل المعادن لصاحبها نورهان عبد الجواد محمد عبد الجواد  تاجر فرد 

سبق قيده برقم :   105000   قيدت فى   27-04-2017 برقم ايداع    15349 وفى تاريخ  08-02-2023  تم 

تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-26

33 - الشرق للستثمار العقارى لصاحبها )محمد حسن ابراهيم شرف(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113396   

قيدت فى   28-11-2017 برقم ايداع    46928 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-27

34 - الهنا لتجارة الجهزه الكهربائيه والمنزلية لصاحبتها هناء محمد محمد علي دعبس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

3426   قيدت فى   30-12-2002 برقم ايداع    971 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-12-29

35 - هيفينز للستثمار السياحى كونكورد لصاحبها خالد محمد عبد الرحيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

49766   قيدت فى   28-12-2010 برقم ايداع    28321 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2025-12-27

36 - كونكورد للنقل البحرى Concord for Maritime Transport لصاحبها خالد محمد عبدالرحيم محمد  

تاجر فرد سبق قيده برقم :   55170   قيدت فى   29-11-2011 برقم ايداع    22567 وفى تاريخ  

09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-28

37 - عماد الدين محمد صايغ لصاحبها عماد الدين محمد صايغ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63485   قيدت فى   

02-01-2013 برقم ايداع    1427 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-01

38 - العالمية لستصلح الراضى و تجارة المواد الغذائية لصاحبها محمد رمضان محمد على  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   94127   قيدت فى   01-06-2016 برقم ايداع    17656 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2026-05-31

39 - الخالديه لصاحبها خالد لطفى عبد الحليم على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   96389   قيدت فى   

22-08-2016 برقم ايداع    26060 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-08-21

40 - الصفا والمروة للبرمجيات والستيراد والتصدير لصاحبها محمد على عبد الدايم مسعود  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   103311   قيدت فى   13-03-2017 برقم ايداع    9465 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-03-12

41 - علء الدين فتحي محمد عطية نافع لصاحبها علء الدين فتحي محمد عطية نافع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

61529   قيدت فى   31-10-2012 برقم ايداع    22603 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-10-30
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42 - ليف ستايلLIFE STYLE لصاحبها عمرو كمال عبد الوهاب محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

70063   قيدت فى   03-12-2013 برقم ايداع    25883 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2023-12-02

43 - عثمان عوض عثمان احمد لصاحبها عثمان عوض عثمان احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   86820   

قيدت فى   08-10-2015 برقم ايداع    27973 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-10-07

44 - الجلل للستثمار العقارى والمقاولت لصاحبها جلل محمد عبد الرؤف المرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

89255   قيدت فى   30-12-2015 برقم ايداع    37823 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2025-12-29

45 - المدينة للبلستيك لصاحبها حشمت شكرى ونس خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   102581   قيدت فى   

26-02-2017 برقم ايداع    7179 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-25

46 - خليل ابراهيم عزازى للمفروشات AZAZY TEXTILES لصاحبها خليل ابراهيم عزازى ابو العنين  

تاجر فرد سبق قيده برقم :   108361   قيدت فى   06-08-2017 برقم ايداع    27865 وفى تاريخ  

12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-05

47 - هاني عبد القدوس جرجس بخيت لصاحبها )هاني عبد القدوس جرجس بخيت(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

111000   قيدت فى   22-10-2017 برقم ايداع    39364 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-10-21

48 - الوترند علي عبدالعزيز عياد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1525   قيدت فى   12-11-1997 برقم ايداع    

1225 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-11

49 - مستشفي د عبد ا ابراهيم عبد المولي للجراحه والورام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10140   قيدت فى   

15-01-2002 برقم ايداع    55 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-14

50 - ابناء صول للطوب الطفلى لصاحبها محمد محمود عبد الباقى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29731   

قيدت فى   15-01-2008 برقم ايداع    929 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-14

51 - مستشفى الندلس التخصصية لصاحبها محمد صديق حسن عبد النبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34348   

قيدت فى   24-08-2008 برقم ايداع    18568 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-08-23

52 - هشام عبد العظيم صادق محمد لصاحبها هشام عبد العظيم صادق محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

78922   قيدت فى   25-12-2014 برقم ايداع    31678 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2024-12-24

53 - البروج لصاحبها مينا سعيد فهيم عبد الملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   95468   قيدت فى   

25-07-2016 برقم ايداع    22798 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-07-24

54 - تاتش للستثمار العقارى لصاحبها محمد صلح احمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   96210   قيدت 

فى   17-08-2016 برقم ايداع    25408 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-08-16

55 - الخان للستثمار وتصنيع وتجارة المشغولت والديكورات لصاحبتها حنان سمير محمد صوابي  تاجر فرد 

سبق قيده برقم :   100380   قيدت فى   26-12-2016 برقم ايداع    41914 وفى تاريخ  13-02-2023  تم 

تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-25

Page 1523 of 1644 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

56 - عبد الرؤوف للستثمار العقاري و المقاولت العامه لصاحبها )عبد الرؤوف محمد عبد الرؤف سعودي(  

تاجر فرد سبق قيده برقم :   108971   قيدت فى   22-08-2017 برقم ايداع    30560 وفى تاريخ  

13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-21

57 - بيراميدز لوفت تورز pyramids Loft Guesthouse لصاحبها )أحمد نصر عبد الحميد عبد الجواد (  

تاجر فرد سبق قيده برقم :   114465   قيدت فى   20-12-2017 برقم ايداع    51088 وفى تاريخ  

13-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-19

58 - العالمية لصناعة مواد التعبئة والتغليف انتر باك لصاحبها سمير ابراهيم مصطفى فرج  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   30154   قيدت فى   04-02-2008 برقم ايداع    2376 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2028-02-03

59 - مهند محمد قطان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   49013   قيدت فى   15-02-2016 برقم ايداع    4900 

وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-14

60 - سيد محمد خليفه عبد ربه لصاحبها سيد محمد خليفه عبد ربه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64179   قيدت 

فى   18-02-2013 برقم ايداع    3800 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-02-17

61 - المصرية لستصلح الراضى لصاحبها دعاء عبد العاطى محمود هباش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

81365   قيدت فى   25-03-2015 برقم ايداع    8600 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2025-03-24

62 - العالميه للستثمار العقاري لصاحبها عبدالرحمن رمضان خليل علي عيسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

91255   قيدت فى   01-03-2016 برقم ايداع    6973 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-02-28

63 - كريم رشاد لصاحبها كريم رشاد عبد المطلب احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   103055   قيدت فى   

07-03-2017 برقم ايداع    8490 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-06

64 - الماسة للستصلح الزراعى لصاحبها محمد على مصطفى على حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

106073   قيدت فى   25-05-2017 برقم ايداع    19141 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-05-24

65 - ايمن احمد لتصنيع النسيج لصاحبها )ايمن احمد محمد احمد(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110705   قيدت 

فى   15-10-2017 برقم ايداع    38113 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-10-14

66 - ام ام لليكماويات والمنظفات الصناعية واستصلح الراضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36099   قيدت 

فى   14-02-2008 برقم ايداع    25896 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-02-13

67 - اليمان للرخام و الجرانيت لصاحبها ايمان محمود السيد نجع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88417   قيدت 

فى   03-12-2015 برقم ايداع    34712 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-12-02

68 - احمد حسن عثمان متولى لصاحبها احمد حسن عثمان متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63405   قيدت 

فى   15-01-2013 برقم ايداع    1120 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-14

69 - ليف جروب LIFE GROUP لصاحبها )احمد محمد جاويش(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   112582   

قيدت فى   12-11-2017 برقم ايداع    43729 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-11
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70 - ابتروم للبرمجيات Apptrum لصاحبها )بهاء محيى سعد عبدالحميد(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   19441   

قيدت فى   02-07-2006 برقم ايداع    9708 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-07-01

71 - ونيسكو لند للنباتات الطبية لصاحبها بباوى ونيس عبد الشهيد ونيس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   30666   

قيدت فى   27-02-2008 برقم ايداع    4253 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-02-26

72 - قبانى للمفروشات والثاث المنزلى Kabbani Furniture لصاحبها مهند محمد ميسر  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   63629   قيدت فى   23-01-2013 برقم ايداع    1886 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2028-01-22

73 - كيب للصناعة لصاحبها سيد جلل حسن علوانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68997   قيدت فى   

03-10-2013 برقم ايداع    21350 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-10-02

74 - باج فور اول bag 4 all  لصاحبها )حسن احمد محمد السكرى(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   116411   

قيدت فى   31-01-2018 برقم ايداع    5024 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-30

75 - سجاو للطباعه sagaw print لصاحبها رومانى سقاوى تادرس ارمانيوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

64562   قيدت فى   04-03-2013 برقم ايداع    4782 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2028-03-03

76 - رويال للصناعات الغذائية لصاحبها احمد السيد محمد لشين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   96366   قيدت 

فى   21-08-2016 برقم ايداع    25981 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-08-20

77 - مصنع ماجك لتصنيع مستحضرات التجميل لصاحبها )هيام رفعت عاشور راضي(  تاجر فرد سبق قيده برقم 

:   117948   قيدت فى   01-03-2018 برقم ايداع    10207 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2028-02-29

78 - حسين عبد الرحمن عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5313   قيدت فى   13-11-2017 برقم ايداع    

43971 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-12

79 - العشرى للتعدين والتجاره لصاحبها احمد عشرى السيد عزب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61886   قيدت 

فى   14-11-2012 برقم ايداع    23823 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-13

80 - بلو نايل لصاحبها هشام عبد المجيد محمود عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61987   قيدت فى   

20-11-2012 برقم ايداع    24344 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-19

81 - الرحمه للستثمار العقارى لصاحبها امانى عادل توفيق محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88279   قيدت 

فى   29-11-2015 برقم ايداع    34133 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-11-28

82 - الشريف للستثمار العقارى و المقاولت العامة لصاحبها شريف صديق عبد السميع صديق  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   107833   قيدت فى   25-07-2017 برقم ايداع    29158 وفى تاريخ  21-02-2023  تم 

تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-24

83 - بسمالو للستثمار العقارى لصاحبها )طارق محمد عبد العظيم محمد اسماعيل(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

113121   قيدت فى   22-11-2017 برقم ايداع    45835 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-11-21
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84 - الحبيب لصاحبها طارق حبيب وهبة روفائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31166   قيدت فى   

19-03-2008 برقم ايداع    6021 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-03-18

85 - الحبيب لصاحبها طارق حبيب وهبة روفائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31166   قيدت فى   

19-03-2008 برقم ايداع    6022 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-03-18

86 - المتحدة للستثمار العقارى والستيراد لصاحبها وائل محمد غازى غازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

53381   قيدت فى   10-08-2011 برقم ايداع    14868 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-08-09

87 - العالمية للستثمار العقارى و الستيراد و التصدير لصاحبها احمد على سيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

87087   قيدت فى   20-10-2015 برقم ايداع    29044 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2025-10-19

88 - العربيه للبرمجيات لصاحبها )موسى حسين سالم حسن(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   112299   قيدت فى   

06-11-2017 برقم ايداع    42720 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-05

89 - الروضة للستثمار العقارى لصاحبها محمود ابراهيم على حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   33726   

قيدت فى   22-07-2008 برقم ايداع    16145 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-07-21

90 - الكنوز للستثمارات السياحية والعقارية لصاحبها محمد فاروق فرج عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

55160   قيدت فى   28-11-2011 برقم ايداع    22521 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-11-27

91 - المستقبل للنقل لصاحبها سيد أمين حسين محمد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61933   قيدت فى   

19-11-2012 برقم ايداع    24135 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-18

92 - تكنو ميتال للصناعات المعدنية لصاحبها احمد سلمة حنفى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63851   

قيدت فى   04-02-2013 برقم ايداع    2650 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-02-03

93 - رتيمة لتقنية لصاحبها عبد ا بن ناصر بن زيد التميمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   75664   قيدت فى   

12-08-2014 برقم ايداع    18929 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-08-11

94 - الرحمة للطوب الطفلى لصاحبها محمود نيازى محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87881   قيدت 

فى   16-11-2015 برقم ايداع    32712 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-11-15

95 - المل للطوب الطفلى لصاحبها محمد نيازى محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87884   قيدت فى   

16-11-2015 برقم ايداع    32715 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-11-15

96 - الليث للخدمات البترولية لصاحبها عبد الحميد محمود العوانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89668   قيدت 

فى   13-01-2015 برقم ايداع    1161 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-01-12

97 - اوفرسيز للصناعة لصاحبها نفيسه عبدالرازق عبدالعزيز مرسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   101474   

قيدت فى   26-01-2017 برقم ايداع    3330 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-25
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98 - المستقبل للنقل لصاحبها سيد أمين حسين محمد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   102543   قيدت فى   

23-02-2017 برقم ايداع    7112 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-22

international for communication & security  99 - الدوليه للتصالت والنظمه المنيه

Systems لصاحبها )ياسر رفيق عادل عبد العال(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110057   قيدت فى   

27-09-2017 برقم ايداع    35545 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-09-26

100 - بيور للصناعات المتعددة لصاحبها )نسرين مكرم عزيز نخلة(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110697   

قيدت فى   15-10-2017 برقم ايداع    38105 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-10-14

101 - فور برازر للستثمار العقاري لصاحبها )اسماعيل حسانين عبد العال علي(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

114207   قيدت فى   17-12-2017 برقم ايداع    49950 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-12-16

102 - اوركا دايف كلوب سفاجا لصاحبتها كارين كرستن فان كابلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31438   قيدت 

فى   13-01-2009 برقم ايداع    705 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-01-12

103 - اوركا دايف كلوب سفاجا لصاحبتها كارين كرستن فان كابلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   31438   قيدت 

فى   17-02-2015 برقم ايداع    4360 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-02-16

104 - امين منصور نسيم ماضي لصاحبها امين منصور نسيم ماضي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   72033   

قيدت فى   27-02-2014 برقم ايداع    4906 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-02-26

105 - أى بيدج I Page لصاحبها محمد احمد عبد الغنى عبد الرحيم العياط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

93668   قيدت فى   18-05-2016 برقم ايداع    15873 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-05-17

106 - المصريه للبلستيك لصاحبها عربى فهمى صليب عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   103716   قيدت 

فى   22-03-2017 برقم ايداع    10750 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-21

107 - فيجن فودز لصاحبها )شيماء عطا محمد كامل(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   118220   قيدت فى   

06-03-2018 برقم ايداع    11029 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-03-05

108 - تكنو برايل للبرمجيات والطباعة TECHNO BRAILLE لصاحبها ميريهان معتصم ممدوح محمد 

طاهر مراد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60909   قيدت فى   02-10-2012 برقم ايداع    20320 وفى تاريخ  

28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-01

109 - الموصلى لصاحبها محمد عماد رفيق الموصلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85639   قيدت فى   

25-08-2015 برقم ايداع    23703 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-08-24

110 - القدس لصناعة الرخام لصاحبها فايزة محمود لطفي عبد الحميد اسماعيل فرح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

108244   قيدت فى   02-08-2017 برقم ايداع    27458 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-08-01
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111 - الشرق لصناعة الرخام لصاحبها السيد محمد ابو هاشم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108252   

قيدت فى   02-08-2017 برقم ايداع    27496 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-01
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تجديد شركات

1 - المصرية للمنسوجات وصناعة الملبس ايجيبت تكس ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   3152  قيدت فى  

23-04-2002 برقم ايداع   286 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/04/2027  12:00:00ص

2 - المجموعه الهندسيه لتجميع وتصنيع الجهزه الكهربائيه نافع جروب ش0ذ0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   

4193  قيدت فى  04-02-2003 برقم ايداع   141 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  03/02/2028  12:00:00ص

3 - قريه الهمبرا السياحيه بالغردقه علي محمد علي سليمان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   8826  قيدت فى  

26-01-1998 برقم ايداع   114 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/01/2028  12:00:00ص

4 - الشركة المصرية للمشروعات السياحية والترفيهية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   27008  قيدت فى  

04-09-2007 برقم ايداع   18252 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/09/2027  12:00:00ص

5 - الشبكة الستشارية للخدمات التدريبية ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   30870  قيدت فى  

06-03-2008 برقم ايداع   4938 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/03/2023  12:00:00ص

6 - سينيه للتجارة والمفروشات   شركة سبق قيدها برقم :   35709  قيدت فى  21-05-2009 برقم ايداع   

10279 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/05/2024  12:00:00ص

7 - رويال فاشون للتجارة والستثمار ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   38324  قيدت فى  2010-01-14 

برقم ايداع   585 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/01/2025  

12:00:00ص

8 - سينيه للتجارة والمفروشات ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   38856  قيدت فى  19-01-2010 برقم 

ايداع   1196 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/01/2025  

12:00:00ص

9 - سينية للتجارة والمفروشات   شركة سبق قيدها برقم :   38856  قيدت فى  21-05-2009 برقم ايداع   

10280 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/05/2024  12:00:00ص

10 - استافروس ايجيبت تورز   شركة سبق قيدها برقم :   44948  قيدت فى  01-10-2012 برقم ايداع   

20155 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/09/2027  12:00:00ص

11 - برولين للملبس الرياضية )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   54889  قيدت فى  2011-11-03 

برقم ايداع   21260 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/11/2026  

12:00:00ص

12 - سيريانا جروب للصناعة والتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   59866  قيدت فى  18-11-2014 برقم 

ايداع   27608 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/11/2024  

12:00:00ص

13 - قورطبة للستثمارات العقاريه  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   60177  قيدت فى  2012-08-28 

برقم ايداع   17383 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/08/2027  

12:00:00ص

14 - فارما ايمدج للدوية   شركة سبق قيدها برقم :   62986  قيدت فى  27-12-2012 برقم ايداع   27724 

وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/12/2027  12:00:00ص
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15 - إبيدس فارما EPIDIS Pharma  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   63285  قيدت فى  

10-01-2013 برقم ايداع   772 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/01/2028  12:00:00ص

16 - العربية للورقيات والصناعة فريش   شركة سبق قيدها برقم :   73570  قيدت فى  05-05-2014 برقم 

ايداع   10554 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/05/2024  

12:00:00ص

17 - شركه كريم للستثمار العمراني   شركة سبق قيدها برقم :   74414  قيدت فى  22-06-1987 برقم ايداع   

4541 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/06/2027  12:00:00ص

18 - سايس للملبس الجاهزةSISSE   شركة سبق قيدها برقم :   81213  قيدت فى  15-01-2018 برقم 

ايداع   2229 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/01/2028  

12:00:00ص

19 - شركة الدرة الدولية للطباعة و التوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   87768  قيدت فى  11-11-2015 برقم 

ايداع   32289 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/11/2025  

12:00:00ص

20 - : ايجى سمارت للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   94151  قيدت فى  01-06-2016 برقم ايداع   

17760 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/05/2026  12:00:00ص

21 - شركه الثقه للشعه و القلب Trust Scan Company   شركة سبق قيدها برقم :   96982  قيدت فى  

07-09-2016 برقم ايداع   28179 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/09/2026  12:00:00ص

22 - فكرة للتطوير العقاري IDEA )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   98195  قيدت فى  2016-12-04 

برقم ايداع   39073 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/12/2026  

12:00:00ص

23 - شركة أيجوكومEGOCOMM   شركة سبق قيدها برقم :   98340  قيدت فى  30-10-2016 برقم ايداع   

33389 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/10/2026  12:00:00ص

24 - يونويا للتنمية البشرية EUNOIA   شركة سبق قيدها برقم :   103900  قيدت فى  27-03-2017 برقم 

ايداع   11380 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/03/2027  

12:00:00ص

25 - فرست تاتش لخدمات النظافة  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   104252  قيدت فى  2017-04-05 

برقم ايداع   12631 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/04/2027  

12:00:00ص

26 - محمد محمود محمد نعمة ا وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   104366  قيدت فى  09-04-2017 برقم 

ايداع   13056 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/04/2027  

12:00:00ص

27 - رويال كميكس لتعبئة مواد لحام الكاوتش ROYAL CHEMICS )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   

104630  قيدت فى  16-04-2017 برقم ايداع   13945 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  15/04/2027  12:00:00ص

28 - إيوميناEUMENA )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   105282  قيدت فى  07-05-2017 برقم 

ايداع   16297 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/05/2027  

12:00:00ص

29 - ام اى لوجنج سيستمز MI Logging Systems   شركة سبق قيدها برقم :   107860  قيدت فى  

25-07-2017 برقم ايداع   26224 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/07/2027  12:00:00ص
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30 - بكور للتنمية و الستثمار الزراعي   شركة سبق قيدها برقم :   111529  قيدت فى  26-10-2017 برقم 

ايداع   40637 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/10/2027  

12:00:00ص

31 - كريز للمواد الغذائية وادارة المطاعم   شركة سبق قيدها برقم :   113038  قيدت فى  21-11-2017 برقم 

ايداع   45517 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/11/2027  

12:00:00ص

32 - محمد على عبد القادر و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   113739  قيدت فى  07-12-2017 برقم ايداع   

48321 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/12/2027  12:00:00ص

33 - جميل جندي عبد المسيح و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   114396  قيدت فى  19-12-2017 برقم 

ايداع   50777 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/12/2027  

12:00:00ص

34 - حسين محمد فرحان محمد عامر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   114677  قيدت فى  2017-12-25 

برقم ايداع   52767 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/12/2027  

12:00:00ص

35 - هاو تشن HO CHE   شركة سبق قيدها برقم :   114899  قيدت فى  28-12-2017 برقم ايداع   

53666 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/12/2027  12:00:00ص

36 - محمد احمد محمد متولي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   115206  قيدت فى  03-01-2018 برقم 

ايداع   661 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/01/2028  12:00:00

ص

37 - يل فالسكة دوت كوم   شركة سبق قيدها برقم :   115353  قيدت فى  09-01-2018 برقم ايداع   1270 

وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/01/2028  12:00:00ص

38 - ايه ام ان للستثمار الصناعى A M N   شركة سبق قيدها برقم :   115376  قيدت فى  2018-01-09 

برقم ايداع   1349 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/01/2028  

12:00:00ص

39 - عبد المتين شاكر المسموم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   115552  قيدت فى  14-01-2018 برقم 

ايداع   1949 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/01/2028  

12:00:00ص

40 - بورتس اند انلند سيرفيس ايجيبت Ports &inLand Serivces Egypt   شركة سبق قيدها برقم :   

115623  قيدت فى  15-01-2018 برقم ايداع   2236 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  14/01/2028  12:00:00ص

41 - شركة أمون الدولية للسمدة والمعادن   شركة سبق قيدها برقم :   115910  قيدت فى  2018-01-21 

برقم ايداع   3267 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/01/2028  

12:00:00ص

42 - ديفنس للشبكات D - FENS NETWORKS   شركة سبق قيدها برقم :   116001  قيدت فى  

22-01-2018 برقم ايداع   3529 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/01/2028  12:00:00ص

43 - قرطبه للفنون   شركة سبق قيدها برقم :   116347  قيدت فى  30-01-2018 برقم ايداع   4749 وفى 

تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/01/2028  12:00:00ص

44 - سيمز أوف شور SIMS OFFSHORE   شركة سبق قيدها برقم :   116454  قيدت فى  

01-02-2018 برقم ايداع   5157 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/01/2028  12:00:00ص
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45 - جي بي للحاصلت الزراعية GB PRODUCE S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   116782  قيدت 

فى  08-02-2018 برقم ايداع   6362 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/02/2028  12:00:00ص

46 - الشركه الدوليه للتجاره   شركة سبق قيدها برقم :   118394  قيدت فى  14-01-1998 برقم ايداع   561 

وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/01/2028  12:00:00ص

47 - المصريه للمنسوجات وصناعه الملبس ايجيبت تكس ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   146690  قيدت 

فى  23-04-2002 برقم ايداع   4354 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/04/2027  12:00:00ص

48 - شركه توب ستار للملبس الجاهزه - حسين سيد سالم العزامى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   368  

قيدت فى  04-01-1998 برقم ايداع   6 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/01/2028  12:00:00ص

49 - الشركة المصرية لصناعة ماكينات التغليف والتعبئة ) مصطفى مصطفى يوسف عبد الرازق وشريكة (   

شركة سبق قيدها برقم :   5870  قيدت فى  03-04-2004 برقم ايداع   426 وفى تاريخ  02-02-2023  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/04/2024  12:00:00ص

50 - شركة راشدين ايجيبت للتجاره   شركة سبق قيدها برقم :   6190  قيدت فى  10-03-2010 برقم ايداع   

5248 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/03/2025  12:00:00ص

51 - راشدين ايجيبت للتجاره   شركة سبق قيدها برقم :   6190  قيدت فى  15-10-2012 برقم ايداع   

1000037 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/10/2027  12:00:00

ص

52 - السويدى للصناعات الكهربائيه )ايجى لكس- ايجى تراى -ايجيكون(   شركة سبق قيدها برقم :   22348  

قيدت فى  20-02-2007 برقم ايداع   1000079 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  19/02/2027  12:00:00ص

53 - احمد ثروت احمد الشيخ وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   28303  قيدت فى  07-11-2007 برقم ايداع   

22803 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/11/2027  12:00:00ص

54 - النيل للتكنولوجيا ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   28402  قيدت فى  13-11-2007 برقم ايداع   

23226 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/11/2027  12:00:00ص

55 - الماسية لتجارة الملبس والمصنوعات الجلدية ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   28953  قيدت فى  

05-12-2007 برقم ايداع   25167 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/12/2027  12:00:00ص

56 - الشركة الماسية لتجارة الملبس والمصنوعات الجلدية   شركة سبق قيدها برقم :   28953  قيدت فى  

15-12-2010 برقم ايداع   1000067 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/12/2025  12:00:00ص

57 - ميديا ويلز لصناعة السينما ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   29983  قيدت فى  28-01-2008 برقم 

ايداع   1818 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/01/2028  

12:00:00ص

58 - شركه بلفور بيتى ليمتد   شركة سبق قيدها برقم :   30825  قيدت فى  07-06-1997 برقم ايداع   2816 

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/06/2027  12:00:00ص

59 - رومانتيك للنتاج الفنى ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   48595  قيدت فى  18-10-2010 برقم ايداع   

22643 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/10/2025  12:00:00ص

60 - اشرف محمود عبد المنعم رجب وشركاه ) برج العرب لتشغيل وتشكيل وصهر المعادن واللدائن (   شركة 

سبق قيدها برقم :   50466  قيدت فى  09-02-2011 برقم ايداع   2431 وفى تاريخ  02-02-2023  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/02/2026  12:00:00ص
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61 - الدهب للصوامع والصناعات الغذائيه   شركة سبق قيدها برقم :   52023  قيدت فى  26-05-2011 برقم 

ايداع   8990 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/05/2026  

12:00:00ص

62 - السيد عبد الرحيم جابر وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   62590  قيدت فى  12-12-2012 برقم ايداع   

26397 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/12/2027  12:00:00ص

63 - مجموعة مكسيم للستثمار maxim investment group ) M I G (   شركة سبق قيدها برقم :   

63357  قيدت فى  14-01-2013 برقم ايداع   997 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  13/01/2028  12:00:00ص

64 - ايكو كير للتوكيلت التجارية )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   63727  قيدت فى  2013-01-29 

برقم ايداع   2193 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/01/2028  

12:00:00ص

65 - مصر للعازلت الكهربية " انسول "   شركة سبق قيدها برقم :   64096  قيدت فى  13-02-2013 برقم 

ايداع   3521 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/02/2028  

12:00:00ص

66 - مكتبى للتجارة MAKTABI FOR TRADING )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   64300  قيدت 

فى  21-02-2013 برقم ايداع   3567 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/02/2028  12:00:00ص

67 - حايك للتجارة Haek for Trading )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   64301  قيدت فى  

21-02-2013 برقم ايداع   3568 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/02/2028  12:00:00ص

68 - كوتورس كومبانى Coutures Company ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   73027  قيدت فى  

07-04-2014 برقم ايداع   8451 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/04/2024  12:00:00ص

69 - ام جى فارما   شركة سبق قيدها برقم :   73654  قيدت فى  18-12-2017 برقم ايداع   50307 وفى 

تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/12/2027  12:00:00ص

70 - عاليه الخطوط الجويه الملكيه الردنيه   شركة سبق قيدها برقم :   80479  قيدت فى  01-10-1988 برقم 

ايداع   7330 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/09/2023  

12:00:00ص

71 - المأمون لتصنيع المراتب ومستلزمات السرير والنسيج اللي   شركة سبق قيدها برقم :   103340  قيدت 

فى  14-03-2017 برقم ايداع   9518 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/03/2027  12:00:00ص

72 - الهرام لصناعات المحاجر   شركة سبق قيدها برقم :   105256  قيدت فى  07-05-2017 برقم ايداع   

16218 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/05/2027  12:00:00ص

73 - بلل ابراهيم متولى خطاب و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   106267  قيدت فى  31-05-2017 برقم 

ايداع   19860 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/05/2027  

12:00:00ص

74 - الدولية لخدمات المعلومات والنترنت   شركة سبق قيدها برقم :   107452  قيدت فى  2017-07-12 

برقم ايداع   24579 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/07/2027  

12:00:00ص

75 - فن المعمار للستثمار العقاري   شركة سبق قيدها برقم :   110069  قيدت فى  27-09-2017 برقم ايداع   

35580 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/09/2027  12:00:00ص
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76 - اى ديجيت لتصميم البرمجيات IDIGIT   شركة سبق قيدها برقم :   111052  قيدت فى  2017-10-23 

برقم ايداع   39403 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/10/2027  

12:00:00ص

77 - انلند للستثمار والتطوير العقاري وإدارة المشروعات   شركة سبق قيدها برقم :   111106  قيدت فى  

23-10-2017 برقم ايداع   39675 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/10/2027  12:00:00ص

78 - شركه مجموعه العاصمه للستثمار و الصناعه  ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   112563  قيدت فى  

12-11-2017 برقم ايداع   43658 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/11/2027  12:00:00ص

79 - ليبانيت للمطاعم LEBANEAT   شركة سبق قيدها برقم :   112670  قيدت فى  13-11-2017 برقم 

ايداع   44039 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/11/2027  

12:00:00ص

80 - جمعه السيد مصطفى عمر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   113256  قيدت فى  26-11-2017 برقم 

ايداع   46407 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/11/2027  

12:00:00ص

81 - برو ميديكال pro medical   شركة سبق قيدها برقم :   114490  قيدت فى  21-12-2017 برقم ايداع   

51114 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/12/2027  12:00:00ص

82 - صيدليات فوده   شركة سبق قيدها برقم :   115185  قيدت فى  03-01-2018 برقم ايداع   565 وفى 

تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/01/2028  12:00:00ص

83 - ستارز مالتى سيرفيسز للمقاولت العامه و التوريدات Stars Multi-services   شركة سبق قيدها برقم :   

115189  قيدت فى  03-01-2018 برقم ايداع   610 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  02/01/2028  12:00:00ص

84 - بكري سيد عبد الشافي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   115367  قيدت فى  09-01-2018 برقم ايداع   

1325 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/01/2028  12:00:00ص

85 - انترداين جلوبال للنشاءات و الصيانة INTERDYNE GLOBAL   شركة سبق قيدها برقم :   

115558  قيدت فى  14-01-2018 برقم ايداع   1971 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  13/01/2028  12:00:00ص

86 - وست مارشيه WASTE MARCHE   شركة سبق قيدها برقم :   115853  قيدت فى  2018-01-18 

برقم ايداع   3063 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/01/2028  

12:00:00ص

87 - اوزريس للستثمار العقارى   شركة سبق قيدها برقم :   115871  قيدت فى  21-01-2018 برقم ايداع   

3124 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/01/2028  12:00:00ص

88 - امستردام للستثمار العقارى   شركة سبق قيدها برقم :   115872  قيدت فى  21-01-2018 برقم ايداع   

3125 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/01/2028  12:00:00ص

89 - ديمارا للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   115952  قيدت فى  22-01-2018 برقم ايداع   3374 وفى 

تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/01/2028  12:00:00ص

90 - التحاد الفرو أسيوي للقانون الدولي وتسوية المنازعات   شركة سبق قيدها برقم :   116080  قيدت فى  

23-01-2018 برقم ايداع   3789 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/01/2028  12:00:00ص

91 - شركة اختين للستيراد والتصدير  OKHTEIN FOR IMPORT AND EXPORT   شركة سبق 

قيدها برقم :   116112  قيدت فى  24-01-2018 برقم ايداع   3878 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  23/01/2028  12:00:00ص
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92 - الفنيه للمقاولت والستثمارات العقاريه   شركة سبق قيدها برقم :   116192  قيدت فى  1997-10-02 

برقم ايداع   11952 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/10/2027  

12:00:00ص

93 - العربية للصناعات النشائية ) فيتو بلست (   شركة سبق قيدها برقم :   116194  قيدت فى  

28-01-2018 برقم ايداع   4200 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/01/2028  12:00:00ص

94 - الديرمى جروب .   شركة سبق قيدها برقم :   116212  قيدت فى  28-01-2018 برقم ايداع   4226 

وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/01/2028  12:00:00ص

95 - لوزان للستثمار العقارى   شركة سبق قيدها برقم :   116276  قيدت فى  29-01-2018 برقم ايداع   

4482 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/01/2028  12:00:00ص

96 - تلي وركس Tele Worx   شركة سبق قيدها برقم :   116279  قيدت فى  29-01-2018 برقم ايداع   

4485 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/01/2028  12:00:00ص

97 - ترند للمؤثرات البصرية   شركة سبق قيدها برقم :   116566  قيدت فى  04-02-2018 برقم ايداع   

5503 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/02/2028  12:00:00ص

98 - ايديكس الدولية للهندسة و المقاولت EDECS   شركة سبق قيدها برقم :   116605  قيدت فى  

05-02-2018 برقم ايداع   5672 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/02/2028  12:00:00ص

99 - نيوز فوود للوسائل العلنية NEWS FOOD   شركة سبق قيدها برقم :   117277  قيدت فى  

18-02-2018 برقم ايداع   7989 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/02/2028  12:00:00ص

100 - ماونتن فيو لدارة المشروعات   شركة سبق قيدها برقم :   117310  قيدت فى  18-02-2018 برقم 

ايداع   8061 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/02/2028  

12:00:00ص

101 - شركه البدر للستثمارات السياحيه والعقاريه والزراعيه ) فروزينا (   شركة سبق قيدها برقم :   117480  

قيدت فى  22-02-2018 برقم ايداع   86840 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  21/02/2028  12:00:00ص

102 - شركه البدر للستثمارات السياحيه والعقاريه والزراعيه ) فروزينا (   شركة سبق قيدها برقم :   117481  

قيدت فى  22-02-2018 برقم ايداع   8685 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  21/02/2028  12:00:00ص

103 - مستر باص )Mister bus( )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   117543  قيدت فى  

25-02-2018 برقم ايداع   8801 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/02/2028  12:00:00ص

104 - كاش لس بلس لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اللكترونية   شركة سبق قيدها برقم :   117727  قيدت 

فى  27-02-2018 برقم ايداع   9522 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/02/2028  12:00:00ص

105 - الروزا للتطوير العمرانى   شركة سبق قيدها برقم :   117799  قيدت فى  28-02-2018 برقم ايداع   

9768 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/02/2028  12:00:00ص

106 - شركه المروة للمقاولت و التطوير العمرانى   شركة سبق قيدها برقم :   117867  قيدت فى  

28-02-2018 برقم ايداع   10000 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/02/2028  12:00:00ص
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FinBi - Finance & Banking consultants  107 - شركة فينبى - استشاريون فى المال والعمال

International   شركة سبق قيدها برقم :   118194  قيدت فى  31-12-1997 برقم ايداع   16790 وفى 

تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/12/2027  12:00:00ص

108 - اولمبيك جروب للستثمارات الماليه   شركة سبق قيدها برقم :   289773  قيدت فى  2006-09-24 

برقم ايداع   14963 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/09/2026  

12:00:00ص

109 - اولمبيك جروب للستثمارات الماليه   شركة سبق قيدها برقم :   289773  قيدت فى  2006-09-24 

برقم ايداع   14964 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/09/2026  

12:00:00ص

110 - اولمبيك جروب للستثمارات الماليه   شركة سبق قيدها برقم :   289773  قيدت فى  2006-09-24 

برقم ايداع   14965 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/09/2026  

12:00:00ص

111 - اليكترولكس مصر للجهزة المنزلية ) اليكترولكس مصر ( ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   289773  

قيدت فى  12-05-2016 برقم ايداع   15233 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  11/05/2026  12:00:00ص

112 - اليكترولكس مصر للجهزة المنزلية ) اليكترولكس مصر (   شركة سبق قيدها برقم :   289773  قيدت 

فى  08-11-2015 برقم ايداع   31710 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/11/2025  12:00:00ص

113 - اليكترولكس مصر للجهزة المنزلية ) اليكترولكس مصر (   شركة سبق قيدها برقم :   289773  قيدت 

فى  08-11-2015 برقم ايداع   31711 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/11/2025  12:00:00ص

114 - اليكترولكس مصر للجهزة المنزلية ) اليكترولكس مصر (   شركة سبق قيدها برقم :   289773  قيدت 

فى  30-11-2016 برقم ايداع   37603 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/11/2026  12:00:00ص

115 - ابكس للدعاية والعلن   شركة سبق قيدها برقم :   108359  قيدت فى  06-08-2017 برقم ايداع   

27860 وفى تاريخ  04-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/08/2027  12:00:00ص

116 - خان للتجارة الدولية KHAN GLOBAL TRADING   شركة سبق قيدها برقم :   116123  قيدت 

فى  24-01-2018 برقم ايداع   3947 وفى تاريخ  04-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/01/2028  12:00:00ص

117 - الكترم للهندسه والتجاره ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   9  قيدت فى  03-02-1998 برقم ايداع   

16 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/02/2028  12:00:00ص

118 - مصر لخدمة المعلومات والتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   145  قيدت فى  25-02-1998 برقم ايداع   

341 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/02/2028  12:00:00ص

119 - شركه النيل للصناعات البتروليه "نيبكو"   شركة سبق قيدها برقم :   295  قيدت فى  1997-11-30 

برقم ايداع   325 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/11/2027  

12:00:00ص

120 - شركه صحرا اكسبريس للتنميه والمشروعات السياحيه   شركة سبق قيدها برقم :   816  قيدت فى  

27-09-2005 برقم ايداع   1000080 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/09/2025  12:00:00ص

121 - شركه نماء للستشارات الهندسيه ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   2208  قيدت فى  2010-01-11 

برقم ايداع   636 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/01/2025  

12:00:00ص
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122 - شركه نماء للستشارات الهندسيه   شركة سبق قيدها برقم :   2208  قيدت فى  28-09-2010 برقم 

ايداع   21148 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/09/2025  

12:00:00ص

123 - سيناء للستثمارات السياحيه ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   2226  قيدت فى  12-07-1998 برقم 

ايداع   464 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/07/2023  12:00:00

ص

124 - شركه سيناء للستثمارات السياحيه ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   2226  قيدت فى  2005-09-13 

برقم ايداع   13033 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/09/2025  

12:00:00ص

RAYA FOR TELECOMMUCATION  )0125 - شركه رايه للتصالت )رايه تليكوم ش0م0م

RAYA TELECOM   شركة سبق قيدها برقم :   2594  قيدت فى  28-04-2001 برقم ايداع   1000039 

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/04/2026  12:00:00ص

126 - محمود احمد عبد العزيز وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   4218  قيدت فى  18-02-2003 برقم 

ايداع   181 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/02/2028  12:00:00

ص

127 - بيبسى بقشان للستثمار   شركة سبق قيدها برقم :   4447  قيدت فى  03-06-2002 برقم ايداع   385 

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/06/2027  12:00:00ص

128 - الرائد جيت ماستر للصناعه احمد شوقى حسن سلمان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   6306  قيدت 

فى  20-01-2016 برقم ايداع   2173 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/01/2026  12:00:00ص

129 - الرائد جيت ماستر للصناعه احمد شوقى حسن سلمان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   6306  قيدت 

فى  17-09-2015 برقم ايداع   26486 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/09/2025  12:00:00ص

130 - شركه نورجيت ايجيبت للستيراد   شركة سبق قيدها برقم :   9174  قيدت فى  28-10-2002 برقم 

ايداع   5144 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/10/2027  

12:00:00ص

131 - شركه ) تكنولوجيا النظم الهندسيه سيستك (   شركة سبق قيدها برقم :   9502  قيدت فى  2003-02-02 

برقم ايداع   538 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/02/2028  

12:00:00ص

132 - ارابيكوم للتوريدات والتجاره   شركة سبق قيدها برقم :   10088  قيدت فى  27-10-2010 برقم ايداع   

23442 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/10/2025  12:00:00ص

133 - شركه ارابكوم للتوريد التجاره ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   10088  قيدت فى  2008-12-04 

برقم ايداع   25765 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/12/2023  

12:00:00ص

134 - اليكترولكس مصر للجهزة المنزلية ) اليكترولكس مصر ( ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   20615  

قيدت فى  24-09-2006 برقم ايداع   14966 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  23/09/2026  12:00:00ص

135 - شركة الفؤاد للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية والتوريدات العمومية ش ذ م م   شركة سبق قيدها 

برقم :   22902  قيدت فى  26-02-2007 برقم ايداع   3479 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  25/02/2027  12:00:00ص
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136 - مطاحن المهندس الحديثة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   28234  قيدت فى  05-11-2007 برقم 

ايداع   22533 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/11/2022  

12:00:00ص

137 - مطاحن المهدس الحديثة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   28234  قيدت فى  05-11-2007 برقم 

ايداع   22534 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/11/2022  

12:00:00ص

138 - المركز الطبى لسكك حديد مصر ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   28310  قيدت فى  2007-11-07 

برقم ايداع   22825 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/11/2027  

12:00:00ص

139 - المركز الطبى لسكك حديد مصر ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   28310  قيدت فى  2007-11-07 

برقم ايداع   22826 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/11/2027  

12:00:00ص

140 - برمييه ليموزين ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   28810  قيدت فى  02-12-2007 برقم ايداع   

24694 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/12/2027  12:00:00ص

141 - امباير لدارة المنتجعات السياحية ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   30273  قيدت فى  

07-02-2008 برقم ايداع   2734 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/02/2028  12:00:00ص

142 - حورس للحبوب ومنتجاتها ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   30386  قيدت فى  14-02-2008 برقم 

ايداع   3194 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/02/2028  

12:00:00ص

143 - الديرة العقارية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   30497  قيدت فى  19-02-2008 برقم ايداع   

3670 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/02/2028  12:00:00ص

144 - شركه ام اس ار للكيماويات المعالجه والخدمات البتروليه والهندسيه )ش.ذ.م.م(

M S R  Treating Chemicals And Oil Engineering Services   شركة سبق قيدها برقم :   

30677  قيدت فى  27-02-2008 برقم ايداع   4311 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  26/02/2028  12:00:00ص

145 - التوفيق للرخام والجرانيت عيد توفيق احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   33660  قيدت فى  

18-05-1998 برقم ايداع   2454 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/05/2023  12:00:00ص

146 - محمد حسين محمود الغمرى ورامى صلح الدين يوسف   شركة سبق قيدها برقم :   48517  قيدت فى  

14-10-2010 برقم ايداع   22351 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/10/2025  12:00:00ص

147 - سامي عادل مختار ابراهيم و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   52175  قيدت فى  05-06-2011 برقم 

ايداع   9679 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/06/2026  

12:00:00ص

148 - الجابر لدارة الفنادق و المنشات السياحيه   شركة سبق قيدها برقم :   57051  قيدت فى  2012-03-07 

برقم ايداع   5104 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/03/2027  

12:00:00ص

149 - أو سى اس انترناشيونال للتجارة ) Ocs (  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   59901  قيدت فى  

08-08-2012 برقم ايداع   16444 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/08/2027  12:00:00ص
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150 - كور ستوديوز Core Studios )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   63137  قيدت فى  

02-01-2013 برقم ايداع   196 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/01/2028  12:00:00ص

151 - ممدوح محمد احمد احمد رجب وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   63201  قيدت فى  2013-01-08 

برقم ايداع   434 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/01/2028  

12:00:00ص

152 - برفكت فود جروب لدارة المطاعمPFG  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   63759  قيدت فى  

05-03-2013 برقم ايداع   4842 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/03/2028  12:00:00ص

153 - برفكت فود جروب لدارة المطاعمPFG  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   63759  قيدت فى  

05-03-2013 برقم ايداع   4843 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/03/2028  12:00:00ص

154 - برفكت فود جروب للستثمارات السياحية   شركة سبق قيدها برقم :   63759  قيدت فى  2018-02-19 

برقم ايداع   8280 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/02/2028  

12:00:00ص

155 - برفكت فود جروب للستثمارات السياحية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   63759  قيدت فى  

30-01-2013 برقم ايداع   12441 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/01/2028  12:00:00ص

156 - ريفامب كونسلتينج Revamp Consulting )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   64080  قيدت فى  

13-02-2013 برقم ايداع   3452 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/02/2028  12:00:00ص

157 - برفكت فود جروب للستثمارات السياحية   شركة سبق قيدها برقم :   74080  قيدت فى  2018-02-19 

برقم ايداع   8278 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/02/2028  

12:00:00ص

158 - برفكت فود جروب للستثمارات السياحية   شركة سبق قيدها برقم :   74080  قيدت فى  2018-02-19 

برقم ايداع   8279 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/02/2028  

12:00:00ص

159 - برفكت فود جروب للستثمارات السياحية )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   74080  قيدت فى  

25-05-2014 برقم ايداع   12441 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/05/2024  12:00:00ص

160 - شركة مجموعة باربيرا   شركة سبق قيدها برقم :   74556  قيدت فى  15-06-2014 برقم ايداع   

14629 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/06/2024  12:00:00ص

161 - القاده الوطنية للتجارة و الستثمار   شركة سبق قيدها برقم :   93625  قيدت فى  17-05-2016 برقم 

ايداع   15729 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/05/2026  

12:00:00ص

162 - مكسيم للخرسانة الجاهزة ومواد البناء   شركة سبق قيدها برقم :   95808  قيدت فى  2016-08-04 

برقم ايداع   24022 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/08/2026  

12:00:00ص

163 - راية وصفارة )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   96647  قيدت فى  29-08-2016 برقم ايداع   

27007 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/08/2026  12:00:00ص
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164 - اتش كونسبت لتصنيع وتجميع الثاث   شركة سبق قيدها برقم :   96843  قيدت فى  2017-02-07 

برقم ايداع   4612 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/02/2027  

12:00:00ص

165 - المركز المصرى المريكى لتنمية المهارات M.I.T ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   99415  قيدت 

فى  28-11-2016 برقم ايداع   37245 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/11/2026  12:00:00ص

166 - اسطول للتوريدات العموميه   شركة سبق قيدها برقم :   103124  قيدت فى  08-03-2017 برقم ايداع   

8778 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/03/2027  12:00:00ص

167 - وورلد بوومينج World Booming )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   103194  قيدت فى  

09-03-2017 برقم ايداع   9032 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/03/2027  12:00:00ص

168 - بازار بيزار ستوديو BAZAAR BIZARRE STUDIO   شركة سبق قيدها برقم :   103280  

قيدت فى  13-03-2017 برقم ايداع   9103 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  12/03/2027  12:00:00ص

169 - بيليت للمقاولت والتوريدات العموميه BILLET   شركة سبق قيدها برقم :   106411  قيدت فى  

05-06-2017 برقم ايداع   20322 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/06/2027  12:00:00ص

170 - سارية عبد القادر عبد القادر و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   112785  قيدت فى  2017-11-15 

برقم ايداع   44501 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/11/2027  

12:00:00ص

171 - الشرفيه للتنميه السياحيه ) للونا بيتش ( ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   114983  قيدت فى  

06-08-1997 برقم ايداع   9225 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/08/2027  12:00:00ص

172 - فاليو للعمال المتكامله   شركة سبق قيدها برقم :   116039  قيدت فى  23-01-2018 برقم ايداع   

3695 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/01/2028  12:00:00ص

173 - برتاية لتصنيع المنتجات الغذائية   شركة سبق قيدها برقم :   116252  قيدت فى  29-01-2018 برقم 

ايداع   4432 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/01/2028  

12:00:00ص

174 - الدرة لتصنيع المنتجات الغذائية   شركة سبق قيدها برقم :   116289  قيدت فى  29-01-2018 برقم 

ايداع   4495 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/01/2028  

12:00:00ص

175 - ادم جرين ADAM GRAIN  ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   116303  قيدت فى  

29-01-2018 برقم ايداع   4590 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/01/2028  12:00:00ص

176 - برومو كليكس للتسويق اللكترونى Promo Clicks   شركة سبق قيدها برقم :   116563  قيدت فى  

04-02-2018 برقم ايداع   5500 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/02/2028  12:00:00ص

177 - شيتوزان ايجيبت )الشركة المصرية لمنتجات الشيتوزان(   شركة سبق قيدها برقم :   116808  قيدت فى  

08-02-2018 برقم ايداع   6436 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/02/2028  12:00:00ص
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178 - سيفيور للتوريدات العمومية SAVIOR FOR GENERAL SUPPLIES   شركة سبق قيدها برقم 

:   117121  قيدت فى  14-02-2018 برقم ايداع   7497 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  13/02/2028  12:00:00ص

ASCO FOR ENGINEERING  179 - اسكو للستشارات الهندسية والفنية والبيئية

CONSULTANCY   شركة سبق قيدها برقم :   117185  قيدت فى  15-02-2018 برقم ايداع   7709 

وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/02/2028  12:00:00ص

180 - ميسترال للصناعات المتطوره   شركة سبق قيدها برقم :   118225  قيدت فى  06-03-2018 برقم 

ايداع   11034 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/03/2028  

12:00:00ص

181 - سيناء للستثمارات السياحيه   شركة سبق قيدها برقم :   121697  قيدت فى  22-05-2017 برقم ايداع   

18442 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/05/2027  12:00:00ص

182 - الشركه الدوليه مصر للمشروعات السياحيه والفندقيه فنادق ريجينا   شركة سبق قيدها برقم :   85  قيدت 

فى  18-02-1998 برقم ايداع   217 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/02/2028  12:00:00ص

183 - اندماج شركه الدوليه مصر للمشروعات السياحيه والفندقيه ش ذ م م سجل تجاري 25808 فى شركة 

الدولية مصر للمشروعات السياحية والفندقية )فنادق ريجينا(ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   85  قيدت فى  

18-02-1998 برقم ايداع   217 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/02/2028  12:00:00ص

184 - بون شو } خالد عبدالمنعم محمد مصطفي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   2278  قيدت فى  

15-12-1999 برقم ايداع   796 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/12/2024  12:00:00ص

185 - ماف لتجهيز وادارة الهايبر ماركت   شركة سبق قيدها برقم :   4145  قيدت فى  12-03-2015 برقم 

ايداع   6979 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/03/2025  

12:00:00ص

186 - ايه بى كير للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   8856  قيدت فى  13-03-2005 برقم ايداع   

1795 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/03/2025  12:00:00ص

187 - شركه ايه -بي كير للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   8856  قيدت فى  2002-08-07 

برقم ايداع   3688 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/08/2027  

12:00:00ص

188 - ايهاب شكري رياض داوود سليمان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   14701  قيدت فى  

08-10-2002 برقم ايداع   1830 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/10/2027  12:00:00ص

189 - جلوبال للهندسه والمقاولت G. E. C   شركة سبق قيدها برقم :   19987  قيدت فى  2011-08-07 

برقم ايداع   14540 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/08/2026  

12:00:00ص

190 - سوستيه تورستيك دوكير - فرع شركة اجنبية )مساهمة فرنسية(   شركة سبق قيدها برقم :   29417  

قيدت فى  31-12-2007 برقم ايداع   26820 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  30/12/2027  12:00:00ص

191 - جلوبال تريد كوربوريشن للتجارة ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   29842  قيدت فى  

21-01-2008 برقم ايداع   1320 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/01/2028  12:00:00ص
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192 - بى او تو لتجارة السيارات  ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   30851  قيدت فى  05-03-2008 برقم 

ايداع   4883 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/03/2028  

12:00:00ص

193 - البحر الحمر للمشروبات الغازيه وغير الغازيه ش م مصريه   شركة سبق قيدها برقم :   31642  قيدت 

فى  16-09-1997 برقم ايداع   4863 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/09/2027  12:00:00ص

194 - كويك تونتى فور للغذية المميزة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   32994  قيدت فى  2010-06-10 

برقم ايداع   13172 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/06/2025  

12:00:00ص

195 - كويك تونتى فور للغذية المميزة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   32994  قيدت فى  2015-08-03 

برقم ايداع   21515 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/08/2025  

12:00:00ص

196 - كويك تونتى فور للغذية المميزة   شركة سبق قيدها برقم :   32994  قيدت فى  26-07-2017 برقم 

ايداع   26249 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/07/2027  

12:00:00ص

197 - الكترو دريم للنظمة المتقدمة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   37067  قيدت فى  09-11-2014 برقم 

ايداع   26637 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/11/2024  

12:00:00ص

198 - الدولية للتكنولوجيا والتجارة اللكترونية ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   45678  قيدت فى  

11-05-2010 برقم ايداع   10125 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/05/2025  12:00:00ص

199 - جلوبال تريد كوروبريشن للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   45678  قيدت فى  11-05-2010 برقم 

ايداع   10125 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/05/2025  

12:00:00ص

200 - نول للمخبوزات NOLA ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   46436  قيدت فى  01-01-2015 برقم 

ايداع   47 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/12/2024  12:00:00

ص

201 - فيرست للشراف على تنفيذ المشروعات الهندسيه   شركة سبق قيدها برقم :   48424  قيدت فى  

11-10-2010 برقم ايداع   21928 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/10/2025  12:00:00ص

202 - كارما ايجيبت ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   58038  قيدت فى  24-04-2012 برقم ايداع   

8860 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/04/2027  12:00:00ص

203 - الشركه العالميه للصلب انكو ستيل   شركة سبق قيدها برقم :   59962  قيدت فى  10-02-1983 برقم 

ايداع   887 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/02/2028  12:00:00

ص

204 - انكو ستيل   شركة سبق قيدها برقم :   59962  قيدت فى  10-02-1983 برقم ايداع   887 وفى تاريخ  

06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/02/2028  12:00:00ص

205 - الشركه العالميه للصلب الكوستيل   شركة سبق قيدها برقم :   59962  قيدت فى  10-02-1983 برقم 

ايداع   888 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/02/2028  12:00:00

ص
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206 - شركة أسترا الزراعية السعودية الردنية   شركة سبق قيدها برقم :   60417  قيدت فى  2012-09-09 

برقم ايداع   18337 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/09/2027  

12:00:00ص

207 - كيان للتطوير العمراني   شركة سبق قيدها برقم :   63149  قيدت فى  03-01-2013 برقم ايداع   254 

وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/01/2028  12:00:00ص

208 - شركة أ . أس أم للستثمار A . S . M FOR INVESTMENT )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   

63888  قيدت فى  05-02-2013 برقم ايداع   2777 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  04/02/2028  12:00:00ص

209 - تعديل السم ليصبح / تك - ميرج مقاولون و مطورون  TEC-MERGE   شركة سبق قيدها برقم :   

63929  قيدت فى  07-02-2013 برقم ايداع   2956 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  06/02/2028  12:00:00ص

210 - اوتو ماركت للتجارة )الغلبان جروب(  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   63953  قيدت فى  

07-02-2013 برقم ايداع   3026 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/02/2028  12:00:00ص

211 - اوتو ماركت للتجارة )الغلبان جروب(  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   63953  قيدت فى  

07-02-2016 برقم ايداع   3959 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/02/2026  12:00:00ص

212 - اوتو ماركت للتجارة )الغلبان جروب(   شركة سبق قيدها برقم :   63953  قيدت فى  2014-05-19 

برقم ايداع   11925 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/05/2024  

12:00:00ص

213 - وايت جولد للصناعات الغذائية والمطاحن   شركة سبق قيدها برقم :   64059  قيدت فى  2013-02-12 

برقم ايداع   3346 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/02/2028  

12:00:00ص

214 - اوتو ماركت للتجارة )الغلبان جروب(   شركة سبق قيدها برقم :   74768  قيدت فى  2016-08-21 

برقم ايداع   25909 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/08/2026  

12:00:00ص

215 - ماف لتجهيز وادارة الهايبر ماركت   شركة سبق قيدها برقم :   80957  قيدت فى  12-03-2015 برقم 

ايداع   6980 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/03/2025  

12:00:00ص

( Momentum Real Estate Marketing & Trading 216 - مومنتم ريل استات ماركتينج اند تريدنج

ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   86613  قيدت فى  30-09-2015 برقم ايداع   27326 وفى تاريخ  

06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/09/2025  12:00:00ص

217 - شركة الطاقة العامة للصناعة   شركة سبق قيدها برقم :   95577  قيدت فى  28-07-2016 برقم ايداع   

23197 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/07/2026  12:00:00ص

218 - الهدى لمنتجات الكاوتشوك عبد الكريم حسن عبد الحق وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   97672  قيدت 

فى  10-12-2002 برقم ايداع   6939 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/12/2027  12:00:00ص

219 - مصر المنصورة للستيراد والتصدير والتوريدات )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   101855  قيدت 

فى  06-02-2017 برقم ايداع   4595 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/02/2027  12:00:00ص

220 - أوبتموس Optimus   شركة سبق قيدها برقم :   105080  قيدت فى  02-05-2017 برقم ايداع   

15626 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/05/2027  12:00:00ص
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221 - تقنيات العصر الحديث ) NEW ERA TECHNOLOGIES ) NET   شركة سبق قيدها برقم :   

105633  قيدت فى  16-05-2017 برقم ايداع   17486 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  15/05/2027  12:00:00ص

222 - شركة نمبر وان لتجارة اكسسوار الملبس و مستلزمتها   شركة سبق قيدها برقم :   107255  قيدت فى  

06-07-2017 برقم ايداع   23656 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/07/2027  12:00:00ص

223 - عطر الجبل لتجارة العطور   شركة سبق قيدها برقم :   108918  قيدت فى  21-08-2017 برقم ايداع   

30326 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/08/2027  12:00:00ص

224 - الساحة للتجارة والتوريدات العمومية   شركة سبق قيدها برقم :   109240  قيدت فى  2017-08-29 

برقم ايداع   31880 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/08/2027  

12:00:00ص

225 - الهرام للصناعات البلستيكيه المتطوره   شركة سبق قيدها برقم :   109942  قيدت فى  

25-09-2017 برقم ايداع   34972 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/09/2027  12:00:00ص

226 - صن فوود للتصدير و التوكيلت التجارية  SUN FOOD   شركة سبق قيدها برقم :   112309  قيدت 

فى  06-11-2017 برقم ايداع   42730 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/11/2027  12:00:00ص

227 - الوطنيه تكنولوجى NTC   شركة سبق قيدها برقم :   113113  قيدت فى  22-11-2017 برقم ايداع   

45827 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/11/2027  12:00:00ص

228 - ويتشوفا للمنتجات الغذائية   شركة سبق قيدها برقم :   113861  قيدت فى  11-12-2017 برقم ايداع   

48723 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/12/2027  12:00:00ص

229 - حسام نبيل للستشارات الهندسية   شركة سبق قيدها برقم :   114387  قيدت فى  19-12-2017 برقم 

ايداع   50768 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/12/2027  

12:00:00ص

GOLDEN RATIO FOR CONSTRUCTION AND 230 - جولدن رشيو للهندسه و النشاءات

ENGINEERING   شركة سبق قيدها برقم :   114472  قيدت فى  21-12-2017 برقم ايداع   51096 

وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/12/2027  12:00:00ص

231 - إكلكتك للتجارة و التصنيع Eclectic   شركة سبق قيدها برقم :   114516  قيدت فى  2017-12-21 

برقم ايداع   51288 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/12/2027  

12:00:00ص

232 - المطعم الصيني المصري لدارة المطاعم والكافتيريات   شركة سبق قيدها برقم :   116045  قيدت فى  

23-01-2018 برقم ايداع   3701 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/01/2028  12:00:00ص

233 - سعودى ديزاين   شركة سبق قيدها برقم :   116126  قيدت فى  24-01-2018 برقم ايداع   3950 

وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/01/2028  12:00:00ص

234 - الفالوجا للسياحة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   116264  قيدت فى  03-02-2008 برقم ايداع   

2207 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/02/2028  12:00:00ص

235 - الفالوجا للسياحه   شركة سبق قيدها برقم :   116264  قيدت فى  05-10-1997 برقم ايداع   12126 

وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/10/2027  12:00:00ص

Trust for construction and  ) 236 - شركه ثقه للتشيد والبناء والمقاولت العموميه.)ش . ذ . م .م

general contraction   شركة سبق قيدها برقم :   116423  قيدت فى  31-01-2018 برقم ايداع   

5059 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/01/2028  12:00:00ص
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237 - ش رادوبيس للتنميه العقاريه   شركة سبق قيدها برقم :   116590  قيدت فى  21-10-1997 برقم ايداع   

12962 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/10/2027  12:00:00ص

238 - مهند قاسم الحماده وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   116666  قيدت فى  06-02-2018 برقم ايداع   

5952 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/02/2028  12:00:00ص

239 - هاى ايجى للستثمار العقارى Hi Egy Real Estate Investment   شركة سبق قيدها برقم :   

116835  قيدت فى  08-02-2018 برقم ايداع   6505 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  07/02/2028  12:00:00ص

240 - ايمامكو للتجارة و التوريدات   شركة سبق قيدها برقم :   117168  قيدت فى  15-02-2018 برقم ايداع   

7586 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/02/2028  12:00:00ص

241 - ريل مارك للتطوير العقاري REAL MARK ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   117210  قيدت فى  

15-02-2018 برقم ايداع   7757 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/02/2028  12:00:00ص

242 - شركة دهب لتجارة وتصنيع خامات البلستيك   شركة سبق قيدها برقم :   117348  قيدت فى  

19-02-2018 برقم ايداع   8215 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/02/2028  12:00:00ص

243 - بيور تك للخدمات الهندسية Pure Tech   شركة سبق قيدها برقم :   117636  قيدت فى  

26-02-2018 برقم ايداع   9160 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/02/2028  12:00:00ص

244 - عاليه -الخطوط الجويه الملكيه الردنيه ) مساهمة أردنية (   شركة سبق قيدها برقم :   119685  قيدت 

فى  05-10-1993 برقم ايداع   1000008 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  04/10/2023  12:00:00ص

245 - الكترا لتكنولوجيا البطاريات ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   179  قيدت فى  02-03-1998 برقم 

ايداع   425 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/03/2028  12:00:00

ص

246 - الدولية كازينز ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   805  قيدت فى  13-06-1998 برقم ايداع   2059 

وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/06/2023  12:00:00ص

247 - الشركة الدولية للبلستيك   شركة سبق قيدها برقم :   805  قيدت فى  13-06-1998 برقم ايداع   

2059 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/06/2023  12:00:00ص

248 - الفجر لتصنيع الملبس الجاهزه   شركة سبق قيدها برقم :   899  قيدت فى  05-08-1999 برقم ايداع   

4291 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/08/2019  12:00:00ص

249 - الفجر لتصنيع الملبس ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   899  قيدت فى  01-11-2006 برقم ايداع   

16607 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/10/2021  12:00:00ص

250 - الفجر لتصنيع الملبس ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   899  قيدت فى  31-07-2008 برقم ايداع   

16828 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/07/2018  12:00:00ص

251 - مصر للمنتجات الخرسانية EGY Concrete   شركة سبق قيدها برقم :   1494  قيدت فى  

29-10-1997 برقم ايداع   1174 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/10/2027  12:00:00ص

252 - مايرا مصر   شركة سبق قيدها برقم :   9221  قيدت فى  12-11-2002 برقم ايداع   5351 وفى تاريخ  

07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/11/2027  12:00:00ص

253 - ام انداس تريد m&s trade   شركة سبق قيدها برقم :   17730  قيدت فى  13-02-2006 برقم ايداع   

1800 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/02/2026  12:00:00ص
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254 - شركه دار الستشارات التسويقية والهندسية ش ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   20137  قيدت فى  

22-08-2006 برقم ايداع   12979 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/08/2026  12:00:00ص

255 - يونايتد جروب سيرفيس سنتر UNITED GROUP SERVICE   شركة سبق قيدها برقم :   

25091  قيدت فى  06-06-2007 برقم ايداع   11030 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  05/06/2027  12:00:00ص

256 - كى اى دى واى KADY للملبس الجاهزة ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   29744  قيدت فى  

16-01-2008 برقم ايداع   954 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/01/2028  12:00:00ص

257 - كى اى دى واى KADY للملبس الجاهزة ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   29744  قيدت فى  

14-11-2013 برقم ايداع   24174 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/11/2023  12:00:00ص

258 - شركة القاهره الدولية للستثمار العقاري السياحي   شركة سبق قيدها برقم :   31791  قيدت فى  

23-09-2001 برقم ايداع   5116 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/09/2026  12:00:00ص

259 - شركه القاهره الدوليه للستثمار العقاري والسياحي   شركة سبق قيدها برقم :   31791  قيدت فى  

01-10-1997 برقم ايداع   5197 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/09/2027  12:00:00ص

260 - الشقفى للتجاره والتوزيع والتوكيلت التجاريه ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   39619  قيدت فى  

09-10-2011 برقم ايداع   18809 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/10/2021  12:00:00ص

261 - الشقفى للتجاره والتوزيع والتوكيلت التجاريه ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   39619  قيدت فى  

09-10-2011 برقم ايداع   18810 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/10/2021  12:00:00ص

262 - يونيفرسال لنتاج الخرسانة الجاهزة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   56741  قيدت فى  

21-02-2012 برقم ايداع   3817 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/02/2027  12:00:00ص

263 - يونيفرسال لنتاج الخرسانة الجاهزة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   56742  قيدت فى  

21-02-2012 برقم ايداع   3818 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/02/2027  12:00:00ص

264 - شركة مصر للنظم المتطورة )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   62344  قيدت فى  2012-12-03 

برقم ايداع   25538 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/12/2027  

12:00:00ص

265 - تى سى ام للتجارة و التوزيعTCM  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   62861  قيدت فى  

24-12-2012 برقم ايداع   27320 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/12/2027  12:00:00ص

266 - شركة ايه سى بويلرز المساهمة A C BOILERS S P A   شركة سبق قيدها برقم :   63581  قيدت 

فى  22-01-2013 برقم ايداع   1747 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/01/2028  12:00:00ص

267 - مهيب درويش درويش عبد الرحمن وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   63862  قيدت فى  

05-02-2013 برقم ايداع   2681 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/02/2028  12:00:00ص
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268 - واي انترناشيونال )إيجيبت ( )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   64516  قيدت فى  2013-03-03 

برقم ايداع   4606 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/03/2028  

12:00:00ص

Teknobir Industrial Engineering  269 - تكنوبير للصناعات والستشارات الهندسية والتجارة ايجيبت

Consulting & TRD LTD EGYPT )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   70813  قيدت فى  

01-01-2014 برقم ايداع   112 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/12/2023  12:00:00ص

270 - ايه ام ايه A M A )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   72370  قيدت فى  12-03-2014 برقم ايداع   

6093 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/03/2024  12:00:00ص

271 - فريدج Fridge لنشاء وتشغيل وادارة المطاعم ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   78663  قيدت فى  

23-06-2015 برقم ايداع   17158 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/06/2025  12:00:00ص

272 - شركة خليج السويس للستثمار الصناعى   شركة سبق قيدها برقم :   79284  قيدت فى  2015-01-11 

برقم ايداع   764 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/01/2025  

12:00:00ص

273 - محمد اقبال عبد الرزاق عبد الجبار و شريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   80193  قيدت فى  

12-02-2015 برقم ايداع   3923 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/02/2025  12:00:00ص

274 - شركه البحرين للستثمارات التجاريه والعقاريه   شركة سبق قيدها برقم :   81413  قيدت فى  

01-04-1997 برقم ايداع   2042 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/03/2027  12:00:00ص

275 - شركه البحرين للستثمارات التجاريه والعقاريه   شركة سبق قيدها برقم :   81413  قيدت فى  

14-08-2005 برقم ايداع   11394 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/08/2015  12:00:00ص

276 - شركة دى اند دى تريد D&D Trade   شركة سبق قيدها برقم :   89934  قيدت فى  2016-01-20 

برقم ايداع   2075 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/01/2026  

12:00:00ص

277 - محمود احمد محمد محمد وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   90883  قيدت فى  21-02-2016 برقم 

ايداع   5684 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/02/2026  

12:00:00ص

278 - شركة ييس ويب YISWEB )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   98185  قيدت فى  

25-10-2016 برقم ايداع   32204 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/10/2026  12:00:00ص

279 - الكترا لتكنولوجيا البطاريات ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   99412  قيدت فى  2016-11-28 

برقم ايداع   37226 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/11/2026  

12:00:00ص

280 - شركة يونيتد جروسرز   شركة سبق قيدها برقم :   99736  قيدت فى  21-02-2017 برقم ايداع   

6533 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/02/2027  12:00:00ص

281 - شركة يونيتد جروسرز   شركة سبق قيدها برقم :   99736  قيدت فى  21-02-2017 برقم ايداع   

6534 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/02/2027  12:00:00ص

282 - شركة يونيتد جروسرز   شركة سبق قيدها برقم :   99736  قيدت فى  21-02-2017 برقم ايداع   

6535 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/02/2027  12:00:00ص
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283 - شركة يونيتد جروسرز   شركة سبق قيدها برقم :   99736  قيدت فى  21-02-2017 برقم ايداع   

6536 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/02/2027  12:00:00ص

284 - شركة يونيتد جروسرز   شركة سبق قيدها برقم :   99736  قيدت فى  21-02-2017 برقم ايداع   

6537 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/02/2027  12:00:00ص

285 - شركة يونيتد جروسرز   شركة سبق قيدها برقم :   99736  قيدت فى  21-02-2017 برقم ايداع   

6538 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/02/2027  12:00:00ص

286 - يونيتد جروسرز   شركة سبق قيدها برقم :   99736  قيدت فى  08-03-2017 برقم ايداع   8667 وفى 

تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/03/2027  12:00:00ص

287 - بلونايل سيرفيز للخدمات  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   100514  قيدت فى  2016-12-29 

برقم ايداع   42474 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/12/2026  

12:00:00ص

288 - فرع انيرجومونتاج اس ايه ) فرع شركة مساهمة - مؤسسة طبقا لقانون رومانيا (   شركة سبق قيدها برقم :   

101243  قيدت فى  19-01-2017 برقم ايداع   2419 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  18/01/2027  12:00:00ص

289 - شركة يونيتد جروسرز   شركة سبق قيدها برقم :   102378  قيدت فى  21-02-2017 برقم ايداع   

6539 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/02/2027  12:00:00ص

290 - يونيتد جروسرز   شركة سبق قيدها برقم :   102378  قيدت فى  27-02-2017 برقم ايداع   7410 

وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/02/2027  12:00:00ص

291 - يونيتد جروسرز   شركة سبق قيدها برقم :   102378  قيدت فى  27-02-2017 برقم ايداع   7411 

وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/02/2027  12:00:00ص

292 - يونيتد جروسرز   شركة سبق قيدها برقم :   102378  قيدت فى  27-02-2017 برقم ايداع   7412 

وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/02/2027  12:00:00ص

293 - يونيتد جروسرز   شركة سبق قيدها برقم :   102378  قيدت فى  27-02-2017 برقم ايداع   7413 

وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/02/2027  12:00:00ص

294 - يونيتد جروسرز   شركة سبق قيدها برقم :   102378  قيدت فى  27-02-2017 برقم ايداع   7414 

وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/02/2027  12:00:00ص

INNOVATORS FOR INFORMATION 295 - انوفيتورز لتكنولوجيا المعلومات

TECHNOLOGY   شركة سبق قيدها برقم :   106250  قيدت فى  31-05-2017 برقم ايداع   19743 

وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/05/2027  12:00:00ص

296 - الرض الخضراء للستصلح والستثمار الزراعى   شركة سبق قيدها برقم :   106694  قيدت فى  

14-06-2017 برقم ايداع   21511 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/06/2027  12:00:00ص

297 - رضا محمد احمد وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   111305  قيدت فى  24-10-2017 برقم ايداع   

40052 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/10/2027  12:00:00ص

298 - باستا باستا PASTA BASTA   شركة سبق قيدها برقم :   112659  قيدت فى  13-11-2017 برقم 

ايداع   44028 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/11/2027  

12:00:00ص

299 - كادابرا Kadabra   شركة سبق قيدها برقم :   113409  قيدت فى  29-11-2017 برقم ايداع   

46975 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/11/2027  12:00:00ص

300 - التقدم والمعرفة للخدمات التعليمية   شركة سبق قيدها برقم :   114453  قيدت فى  20-12-2017 برقم 

ايداع   51070 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/12/2027  

12:00:00ص
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301 - المتحدة جروب لدارة و تشغيل المحاجر   شركة سبق قيدها برقم :   115184  قيدت فى  

03-01-2018 برقم ايداع   564 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/01/2028  12:00:00ص

302 - سوفت فيجن Soft Vision   شركة سبق قيدها برقم :   115368  قيدت فى  09-01-2018 برقم 

ايداع   1326 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/01/2028  

12:00:00ص

303 - زاهر طه ادريس و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   115484  قيدت فى  11-01-2018 برقم ايداع   

1691 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/01/2028  12:00:00ص

304 - سنتر اوف انتجريتف وزدم       center of integrative wisdom   شركة سبق قيدها برقم :   

115612  قيدت فى  15-01-2018 برقم ايداع   2206 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  14/01/2028  12:00:00ص

305 - الفيرا ELVIRA   شركة سبق قيدها برقم :   116482  قيدت فى  01-02-2018 برقم ايداع   5260 

وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/01/2028  12:00:00ص

306 - محمد رياض عبد النبي و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   116507  قيدت فى  04-02-2018 برقم 

ايداع   5370 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/02/2028  

12:00:00ص

307 - شركة المملكة المتحدة للخدمات الطبية ويلفير   Welfare ) ش.م.م (   شركة سبق قيدها برقم :   

116621  قيدت فى  05-02-2018 برقم ايداع   5723 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  04/02/2028  12:00:00ص

308 - الجود تكس لتجارةالقمشة والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   116650  قيدت فى  2018-02-06 

برقم ايداع   5863 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/02/2028  

12:00:00ص

309 - المصرية الخليجية الدولية للصناعات و الغذية الخفيفة   شركة سبق قيدها برقم :   116651  قيدت فى  

06-02-2018 برقم ايداع   5864 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/02/2028  12:00:00ص

310 - الميس لتجارة القمشة جملة و التصدير   شركة سبق قيدها برقم :   116824  قيدت فى  2018-02-08 

برقم ايداع   6494 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/02/2028  

12:00:00ص

311 - حسام بديع محمد المتولي و شركاه - شركه توصيه بسيطه   شركة سبق قيدها برقم :   116916  قيدت فى  

11-02-2018 برقم ايداع   6751 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/02/2028  12:00:00ص

312 - فينشر ليف ستايل Venture Life Style   شركة سبق قيدها برقم :   117063  قيدت فى  

13-02-2018 برقم ايداع   7261 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/02/2028  12:00:00ص

313 - بيرل كربون مصر شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة   شركة سبق قيدها برقم :   

134021  قيدت فى  06-03-1993 برقم ايداع   1580 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  05/03/2028  12:00:00ص

314 - ليدرز للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   301535  قيدت فى  15-01-1997 برقم ايداع   

1002 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/01/2027  12:00:00ص

315 - شركه كاريزما للسياحه مصر   شركة سبق قيدها برقم :   309529  قيدت فى  23-11-1997 برقم 

ايداع   23303 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/11/2027  

12:00:00ص
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316 - المكتب الهندسي الصناعي المصري لتوريدات الفنادق ف فايز جندي   شركة سبق قيدها برقم :   83  

قيدت فى  17-02-1998 برقم ايداع   208 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  16/02/2028  12:00:00ص

317 - المكتب المصرى للستشارات   شركة سبق قيدها برقم :   1054  قيدت فى  18-07-1998 برقم ايداع   

3163 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/07/2023  12:00:00ص

318 - الشركه المصريه لتصنيع الثاث والموبيليا ومستلزمات الديكور ) قبنوري للثاث والموبيليا الراقيه ( ش م 

م   شركة سبق قيدها برقم :   1619  قيدت فى  15-04-2010 برقم ايداع   8115 وفى تاريخ  2023-02-08  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/04/2025  12:00:00ص

319 - الشركه المصريه لتصنيع الثاث والموبيليا ومستلزمات الديكور ) قبنوري للثاث والموبيليا الراقيه ( ش م 

م   شركة سبق قيدها برقم :   1619  قيدت فى  15-04-2010 برقم ايداع   1000035 وفى تاريخ  

08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/04/2025  12:00:00ص

320 - الشركه المتحده الطبيه   شركة سبق قيدها برقم :   2100  قيدت فى  13-12-1998 برقم ايداع   6167 

وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/12/2023  12:00:00ص

321 - الزين للتوريدات والتوكيلت التجاريه   شركة سبق قيدها برقم :   2343  قيدت فى  26-01-1999 برقم 

ايداع   328 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/01/2024  12:00:00

ص

322 - شركة الكمونى لللت الزارعية والسيارات   شركة سبق قيدها برقم :   3269  قيدت فى  2017-12-27 

برقم ايداع   53275 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/12/2027  

12:00:00ص

323 - المغربي للبصريات   شركة سبق قيدها برقم :   3973  قيدت فى  12-10-1999 برقم ايداع   5592 

وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/10/2024  12:00:00ص

324 - مغربى للبصريات ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   3973  قيدت فى  28-10-2009 برقم ايداع   

21775 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/10/2024  12:00:00ص

325 - شركة مغربى للبصريات   شركة سبق قيدها برقم :   3973  قيدت فى  25-10-2016 برقم ايداع   

32692 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/10/2026  12:00:00ص

326 - شركه مغربي للبصريات   شركة سبق قيدها برقم :   3974  قيدت فى  28-01-2001 برقم ايداع   528 

وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/01/2026  12:00:00ص

327 - شركه مغربي للبصريات   شركة سبق قيدها برقم :   3974  قيدت فى  28-01-2001 برقم ايداع   529 

وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/01/2026  12:00:00ص

328 - شركه مغربي للبصريات   شركة سبق قيدها برقم :   3974  قيدت فى  10-04-2000 برقم ايداع   

1841 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/04/2025  12:00:00ص

329 - مغربي للبصريات   شركة سبق قيدها برقم :   3974  قيدت فى  10-05-2001 برقم ايداع   2239 

وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/05/2026  12:00:00ص

330 - مغربي للبصريات   شركة سبق قيدها برقم :   3975  قيدت فى  12-10-1999 برقم ايداع   5595 

وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/10/2024  12:00:00ص

331 - مغربي للبصريات   شركة سبق قيدها برقم :   3994  قيدت فى  12-10-1999 برقم ايداع   5594 

وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/10/2024  12:00:00ص

332 - الشركه المتحده الطبيه المغربي للبصريات   شركة سبق قيدها برقم :   4569  قيدت فى  2000-01-20 

برقم ايداع   315 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/01/2025  

12:00:00ص
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333 - الكمونى لللت الزارعية والسيارات ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   6146  قيدت فى  

17-02-2009 برقم ايداع   3269 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/02/2024  12:00:00ص

334 - شركة الكمونى لللت الزراعية والسيارات ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   6146  قيدت فى  

31-10-2007 برقم ايداع   22196 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/10/2027  12:00:00ص

335 - شركه الكموني للت الزراعيه والسيارات   شركة سبق قيدها برقم :   6458  قيدت فى  2001-01-28 

برقم ايداع   494 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/01/2026  

12:00:00ص

336 - شركه الكمونى لللت الزراعيه والسيارات   شركة سبق قيدها برقم :   6458  قيدت فى  2001-01-28 

برقم ايداع   495 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/01/2026  

12:00:00ص

337 - شركه الكموني لللت الزراعيه والسيارات   شركة سبق قيدها برقم :   6459  قيدت فى  2001-01-28 

برقم ايداع   496 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/01/2026  

12:00:00ص

338 - شركة الكمونى لللت الزارعية والسيارات   شركة سبق قيدها برقم :   6459  قيدت فى  2016-09-08 

برقم ايداع   28356 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/09/2026  

12:00:00ص

339 - شركة الكمونى لللت الزارعية والسيارات   شركة سبق قيدها برقم :   6459  قيدت فى  2016-09-08 

برقم ايداع   28357 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/09/2026  

12:00:00ص

340 - الكموني لللت الزراعيه والسيارات   شركة سبق قيدها برقم :   6460  قيدت فى  28-01-2001 برقم 

ايداع   497 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/01/2026  12:00:00

ص

341 - الكمومى لللت الزراعية والسيارات   شركة سبق قيدها برقم :   6764  قيدت فى  24-07-2007 برقم 

ايداع   14317 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/07/2027  

12:00:00ص

342 - شركه مغربي للبصريات   شركة سبق قيدها برقم :   11778  قيدت فى  29-08-2004 برقم ايداع   

6129 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/08/2024  12:00:00ص

343 - الكموني لللت الزراعيه والسيارات ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   17537  قيدت فى  

25-01-2006 برقم ايداع   947 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/01/2026  12:00:00ص

344 - الكمونى لللت الزارعية والسيارات   شركة سبق قيدها برقم :   17537  قيدت فى  2017-05-09 

برقم ايداع   16557 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/05/2027  

12:00:00ص

345 - بريميير لتداول الوراق الماليه   شركة سبق قيدها برقم :   18928  قيدت فى  03-04-2017 برقم ايداع   

12180 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/04/2027  12:00:00ص

346 - الجونه ايمبوليين ELGOUNA IMMOBILIEN   شركة سبق قيدها برقم :   19301  قيدت فى  

20-06-2006 برقم ايداع   9022 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/06/2026  12:00:00ص
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347 - محمد على محمد على عماشه وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   19917  قيدت فى  2006-08-07 

برقم ايداع   11903 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/08/2026  

12:00:00ص

348 - مغربى للبصريات   شركة سبق قيدها برقم :   24612  قيدت فى  03-02-2013 برقم ايداع   2506 

وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/02/2028  12:00:00ص

349 - شركة مغربى للبصريات   شركة سبق قيدها برقم :   24612  قيدت فى  26-07-2007 برقم ايداع   

14585 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/07/2027  12:00:00ص

350 - شركة مغربى للبصريات   شركة سبق قيدها برقم :   24612  قيدت فى  26-07-2007 برقم ايداع   

14586 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/07/2027  12:00:00ص

351 - مغربي للبصريات   شركة سبق قيدها برقم :   24612  قيدت فى  14-11-2012 برقم ايداع   23788 

وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/11/2027  12:00:00ص

352 - كونتراك لدارة الخدمات العامة   شركة سبق قيدها برقم :   25248  قيدت فى  16-02-2017 برقم 

ايداع   6038 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/02/2027  

12:00:00ص

353 - شركة اوركيدا للستيراد والتصدير ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   27338  قيدت فى  

19-09-2007 برقم ايداع   19562 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/09/2027  12:00:00ص

354 - اوركيدا للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية والتوريدات ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   

27338  قيدت فى  19-11-2007 برقم ايداع   23731 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  18/11/2027  12:00:00ص

355 - انتر جروب للخدمات التقنية ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   28942  قيدت فى  2007-12-05 

برقم ايداع   25156 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/12/2027  

12:00:00ص

356 - ايجبت تون ميلون مصر للتوريدات العامة   شركة سبق قيدها برقم :   29300  قيدت فى  

25-12-2007 برقم ايداع   26359 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/12/2027  12:00:00ص

357 - اندلسية هليوبوليس للخدمات الطبية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   30011  قيدت فى  

29-01-2008 برقم ايداع   1892 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/01/2028  12:00:00ص

358 - احمد صلح الدين محمود عبد الباقي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   30272  قيدت فى  

07-02-2008 برقم ايداع   2732 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/02/2028  12:00:00ص

359 - احمد صلح الدين محمود عبد الباقي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   30272  قيدت فى  

07-02-2008 برقم ايداع   2733 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/02/2028  12:00:00ص

360 - انيرجيا لكابلت الطاقة - السويدى   شركة سبق قيدها برقم :   30405  قيدت فى  17-02-2008 برقم 

ايداع   3245 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/02/2028  

12:00:00ص

361 - المركز المصرى للتسويق العقارى ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   30478  قيدت فى  

19-02-2008 برقم ايداع   3611 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/02/2028  12:00:00ص
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362 - السراء لصناعة وطباعة عبوات الكرتون والبلستيك ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   30613  قيدت 

فى  25-02-2008 برقم ايداع   4093 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/02/2028  12:00:00ص

363 - كاترو للصناعات الغذائية ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   30776  قيدت فى  03-03-2008 برقم 

ايداع   4634 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/03/2028  

12:00:00ص

364 - جاما جروب للمقاولت والصناعات التخصصيه ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   40129  قيدت فى  

15-07-2009 برقم ايداع   14960 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/07/2024  12:00:00ص

365 - المنارة للتجارة والتوريدات ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   43513  قيدت فى  20-01-2010 برقم 

ايداع   1338 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/01/2025  

12:00:00ص

366 - بنك القاهره بي ان بي باريبا ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   45117  قيدت فى  24-12-2002 برقم 

ايداع   5813 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/12/2027  

12:00:00ص

367 - الشركه المصريه لتصنيع الثاث والموبيليا ومستلزمات الديكور ) قبنوري للثاث والموبيليا الراقيه ( ش م 

م   شركة سبق قيدها برقم :   45233  قيدت فى  15-04-2010 برقم ايداع   8120 وفى تاريخ  

08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/04/2025  12:00:00ص

368 - الكمونى لللت الزارعية والسيارات   شركة سبق قيدها برقم :   46639  قيدت فى  2010-06-28 

برقم ايداع   14299 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/06/2025  

12:00:00ص

369 - شركة أسامة عبدا السيد سيد احمد هيكل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   62722  قيدت فى  

18-12-2012 برقم ايداع   26858 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/12/2027  12:00:00ص

370 - شركة الجزيرة العالمية للتجارة والتوزيع ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   67087  قيدت فى  

17-06-2013 برقم ايداع   13770 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/06/2023  12:00:00ص

371 - الجزيرة العالمية للتجارة والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   67087  قيدت فى  22-12-2016 برقم 

ايداع   41303 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/12/2026  

12:00:00ص

372 - فرصة للحاق العمالة المصرية بالخارج )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   72117  قيدت فى  

03-03-2014 برقم ايداع   5153 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/03/2024  12:00:00ص

373 - ايمن عبد المنعم عبد اللطيف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   79100  قيدت فى  22-09-2015 برقم 

ايداع   1000083 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/09/2025  

12:00:00ص

374 - الدوليه الرائده للتجاره و التوريدات   شركة سبق قيدها برقم :   90415  قيدت فى  04-02-2016 برقم 

ايداع   3839 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/02/2026  

12:00:00ص

375 - شركة اليثرب لتصنيع وتجارة الملبس الجاهزه   شركة سبق قيدها برقم :   93573  قيدت فى  

03-01-2017 برقم ايداع   322 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/01/2027  12:00:00ص
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376 - شركة اليثرب لتصنيع وتجارة الملبس الجاهزه   شركة سبق قيدها برقم :   93573  قيدت فى  

03-01-2017 برقم ايداع   323 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/01/2027  12:00:00ص

377 - اى فلى رد سى للتنمية و الستثمار السياحى   شركة سبق قيدها برقم :   97157  قيدت فى  

20-09-2016 برقم ايداع   28802 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/09/2026  12:00:00ص

378 - الشركة الدوليه للصناعات الزجاجيه   شركة سبق قيدها برقم :   102279  قيدت فى  2017-02-19 

برقم ايداع   6196 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/02/2027  

12:00:00ص

379 - عبدالرحيم محمد تامر اسماعيل و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   102967  قيدت فى  

05-03-2017 برقم ايداع   8176 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/03/2027  12:00:00ص

380 - اكسترا بلستيك ) بترا فوم مصر (   شركة سبق قيدها برقم :   104753  قيدت فى  19-04-2017 برقم 

ايداع   14384 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/04/2027  

12:00:00ص

381 - شركة جيميما بدل دك JEMIMA PUDDLEDUCK ) ش.ذ.م.م.(   شركة سبق قيدها برقم :   

105206  قيدت فى  04-05-2017 برقم ايداع   16055 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  03/05/2027  12:00:00ص

382 - شركة الجزيرة العالمية للتجارة والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   105356  قيدت فى  

09-05-2017 برقم ايداع   16530 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/05/2027  12:00:00ص

383 - الشركه الدوليه للبصريات   شركة سبق قيدها برقم :   105525  قيدت فى  18-01-1996 برقم ايداع   

649 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/01/2026  12:00:00ص

384 - دورز لحلول التسويقDoors Marketing Communications   شركة سبق قيدها برقم :   

105866  قيدت فى  21-05-2017 برقم ايداع   18366 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  20/05/2027  12:00:00ص

385 - المدينة للتسويق وإدارة الفنادق   شركة سبق قيدها برقم :   108516  قيدت فى  09-08-2017 برقم 

ايداع   28505 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/08/2027  

12:00:00ص

386 - القصر الذهبي للتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   109318  قيدت فى  05-09-2017 برقم ايداع   

32237 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/09/2027  12:00:00ص

387 - نهاد عبد الغني طعمه وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   109337  قيدت فى  05-09-2017 برقم 

ايداع   32301 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/09/2027  

12:00:00ص

   AEROSKY FOR TRAINING AND CONSULTING 388 - ايروسكاي للتدريب و الستشارات

شركة سبق قيدها برقم :   112459  قيدت فى  08-11-2017 برقم ايداع   43260 وفى تاريخ  

08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/11/2027  12:00:00ص

389 - كليو للتجميل CLEO   شركة سبق قيدها برقم :   113700  قيدت فى  06-12-2017 برقم ايداع   

48096 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/12/2027  12:00:00ص

390 - حابى للفنادق - فندق حابى اسوان   شركة سبق قيدها برقم :   114102  قيدت فى  14-12-2017 برقم 

ايداع   49582 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/12/2027  

12:00:00ص
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391 - قهوة للستثمارات السياحية   شركة سبق قيدها برقم :   114520  قيدت فى  21-12-2017 برقم ايداع   

51292 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/12/2027  12:00:00ص

392 - باريس للستيراد و التصدير   شركة سبق قيدها برقم :   115043  قيدت فى  01-01-2018 برقم ايداع   

94 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/12/2027  12:00:00ص

393 - عامر محمد الطحان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   115593  قيدت فى  15-01-2018 برقم ايداع   

2120 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/01/2028  12:00:00ص

394 - نيو ميديا سيتي NEW MEDIA CITY   شركة سبق قيدها برقم :   115769  قيدت فى  

17-01-2018 برقم ايداع   62811 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/01/2028  12:00:00ص

395 - فيلدز للتجارة والصناعة   شركة سبق قيدها برقم :   116199  قيدت فى  28-01-2018 برقم ايداع   

4205 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/01/2028  12:00:00ص

396 - ليتل ميرميد لدارة و إنشاء و تطوير القري السياحية   شركة سبق قيدها برقم :   116310  قيدت فى  

29-01-2018 برقم ايداع   4517 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/01/2028  12:00:00ص

397 - البدر للخدمات الصناعيه   شركة سبق قيدها برقم :   116389  قيدت فى  31-01-2018 برقم ايداع   

4997 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/01/2028  12:00:00ص

398 - ميدل ايست انظمة Middle East Systems - MES - MES   شركة سبق قيدها برقم :   

116836  قيدت فى  08-02-2018 برقم ايداع   6506 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  07/02/2028  12:00:00ص

399 - اكتيف جروب للستثمار والتنمية العقارية Active Group   شركة سبق قيدها برقم :   117032  

قيدت فى  13-02-2018 برقم ايداع   7197 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  12/02/2028  12:00:00ص

400 - ستراسكو لتجاره الجمله و التجزئه   شركة سبق قيدها برقم :   117234  قيدت فى  15-02-2018 برقم 

ايداع   7810 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/02/2028  

12:00:00ص

401 - ايجيبت جرين لخدمات البيئة وانتاج الطاقة النظيفة والتنمية   شركة سبق قيدها برقم :   117407  قيدت 

فى  20-02-2018 برقم ايداع   8419 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/02/2028  12:00:00ص

402 - تاون مكس للخرسانه الجاهزة TOWN MIX   شركة سبق قيدها برقم :   117761  قيدت فى  

27-02-2018 برقم ايداع   9699 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/02/2028  12:00:00ص

403 - اعمل بزنس للتدريب   شركة سبق قيدها برقم :   118109  قيدت فى  05-03-2018 برقم ايداع   

10691 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/03/2028  12:00:00ص

404 - محمود عبدالرحيم عسكر و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   118209  قيدت فى  06-03-2018 برقم 

ايداع   11011 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/03/2028  

12:00:00ص

405 - عرب بزنس ماشين   شركة سبق قيدها برقم :   118338  قيدت فى  08-03-2018 برقم ايداع   

11393 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/03/2028  12:00:00ص

406 - شركة صافيه للصناعات الغذائيه ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   130293  قيدت فى  

15-09-1999 برقم ايداع   10977 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/09/2024  12:00:00ص
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407 - الدوله للصناعات التغذيئه ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   163002  قيدت فى  17-10-2004 برقم 

ايداع   11369 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/10/2024  

12:00:00ص

408 - الدولية للصناعات التعدينية   شركة سبق قيدها برقم :   163002  قيدت فى  06-12-2007 برقم ايداع   

25270 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/12/2027  12:00:00ص

409 - ستار وود مصر للدارة star wood egypt mangement company   شركة سبق قيدها برقم :   

165282  قيدت فى  26-12-2013 برقم ايداع   28217 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  25/12/2023  12:00:00ص

410 - ستار وود مصر للدارة star wood egypt mangement company   شركة سبق قيدها برقم :   

165282  قيدت فى  26-12-2013 برقم ايداع   28218 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  25/12/2023  12:00:00ص

411 - التنمية الرئيسية للمنطقة القتصادية لقناة السويس   شركة سبق قيدها برقم :   200952  قيدت فى  

19-02-2013 برقم ايداع   1000045 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/02/2028  12:00:00ص

412 - التنمية الرئيسية للمنطقة القتصادية لقناة السويس   شركة سبق قيدها برقم :   200952  قيدت فى  

06-02-2008 برقم ايداع   1000073 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/02/2028  12:00:00ص

413 - اوليمبيك ستورز للتجارة والتوزيع ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   302446  قيدت فى  

22-01-2007 برقم ايداع   903 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/01/2027  12:00:00ص

414 - شركه نهضه مصر للطباعه والنشر والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   461  قيدت فى  2010-04-26 

برقم ايداع   8810 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/04/2020  

12:00:00ص

415 - شركه نهضه مصر للطباعه والنشر والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   461  قيدت فى  2010-08-02 

برقم ايداع   17189 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/08/2020  

12:00:00ص

416 - شركه ابرها نديلستشار السياحي والعقار والتسويق العقاري   شركة سبق قيدها برقم :   2252  قيدت فى  

04-01-1999 برقم ايداع   59 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/01/2024  12:00:00ص

417 - زنكو غراف التراقي للكلشيهات ) عزة سيد ابراهيم البقري وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   4206  

قيدت فى  09-02-2003 برقم ايداع   160 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  08/02/2028  12:00:00ص

418 - شركه رويال روز لمستحضرات التجميل ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   5453  قيدت فى  

04-10-2003 برقم ايداع   1210 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/10/2023  12:00:00ص

419 - جاما للصناعات الدقيقة   شركة سبق قيدها برقم :   6608  قيدت فى  08-05-2013 برقم ايداع   

10283 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/05/2023  12:00:00ص

420 - جاما للصناعات الدقيقة   شركة سبق قيدها برقم :   6608  قيدت فى  08-05-2013 برقم ايداع   

10286 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/05/2023  12:00:00ص

421 - جاما للصناعات الدقيقة وسام على احمد بدوى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   6608  قيدت فى  

08-11-2010 برقم ايداع   24348 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/11/2025  12:00:00ص
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422 - شركه بريميير البحر الحمر للستثمار السياحي ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   6830  قيدت فى  

10-09-1996 برقم ايداع   897 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/09/2026  12:00:00ص

423 - اوراسكوم للمشروعات والتنمية السياحية   شركة سبق قيدها برقم :   8716  قيدت فى  1997-12-16 

برقم ايداع   2286 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/12/2027  

12:00:00ص

424 - ال واصف العالميه للفضيات   شركة سبق قيدها برقم :   8994  قيدت فى  08-09-2002 برقم ايداع   

4322 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/09/2027  12:00:00ص

425 - شركه بيكو انترناشيونال ايجيبت   شركة سبق قيدها برقم :   9309  قيدت فى  10-12-2002 برقم 

ايداع   5737 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/12/2027  

12:00:00ص

426 - ايهاب بطرس اسكندر بطرس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   13340  قيدت فى  2009-07-08 

برقم ايداع   14311 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/07/2024  

12:00:00ص

427 - شركه جاما للصناعات الدقيقه - وسام علي احمد بدوي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   13941  قيدت 

فى  11-05-2005 برقم ايداع   5148 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/05/2025  12:00:00ص

428 - مركز الغردقه للسعافات البحريه )محمد احمد محمد حسنين وشريكيه(   شركة سبق قيدها برقم :   

14917  قيدت فى  25-12-2002 برقم ايداع   2334 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  24/12/2027  12:00:00ص

429 - محمد عبد ا هاشم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   17541  قيدت فى  25-01-2006 برقم ايداع   

973 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/01/2026  12:00:00ص

430 - شركة ميراتكس للغزل والنسيج ) مقار الياس عوض وشريكيته (   شركة سبق قيدها برقم :   22406  

قيدت فى  01-02-2007 برقم ايداع   1739 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  31/01/2027  12:00:00ص

431 - على عبد ا وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   24382  قيدت فى  09-05-2007 برقم ايداع   8511 

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/05/2022  12:00:00ص

432 - الصغير للستيراد والتسويق ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   24944  قيدت فى  03-06-2007 برقم 

ايداع   10463 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/06/2027  

12:00:00ص

433 - الشركة المصرية المتحدة للنشاءات ) ش م م (   شركة سبق قيدها برقم :   26619  قيدت فى  

19-08-2007 برقم ايداع   17307 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/08/2027  12:00:00ص

434 - قنا لصناعة الورق   شركة سبق قيدها برقم :   27300  قيدت فى  18-09-2007 برقم ايداع   19402 

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/09/2017  12:00:00ص

435 - جرافيك لينك كريشن ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   30400  قيدت فى  14-02-2008 برقم ايداع   

3230 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/02/2028  12:00:00ص

436 - ينابيع الخير للستثمار الزراعى والعقارى ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   30501  قيدت فى  

20-02-2008 برقم ايداع   3685 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/02/2028  12:00:00ص
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437 - محمد ملك السيد عبد الرحمن وهبه وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   30547  قيدت فى  

21-02-2008 برقم ايداع   3866 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/02/2028  12:00:00ص

438 - مصنع نحو الشمس للحجار الملحيه والضافات العلفيه - محمود عبدا احمد ابراهيم وشركاه   شركة سبق 

قيدها برقم :   32632  قيدت فى  13-02-2002 برقم ايداع   442 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  12/02/2027  12:00:00ص

439 - بنك باركليز مصر ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   37288  قيدت فى  23-02-2009 برقم ايداع   

3728 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/02/2024  12:00:00ص

440 - بنك باركليز مصر ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   37290  قيدت فى  23-02-2009 برقم ايداع   

3730 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/02/2024  12:00:00ص

441 - بنك باركليز مصر ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   37291  قيدت فى  23-02-2009 برقم ايداع   

3731 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/02/2024  12:00:00ص

442 - بنك باركليز مصر ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   37292  قيدت فى  23-02-2009 برقم ايداع   

3732 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/02/2024  12:00:00ص

443 - آر كى دبليو ايجيبت RKW Egypt Ltd ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   42808  قيدت فى  

14-09-2011 برقم ايداع   16979 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/09/2026  12:00:00ص

444 - المصرية السويسرية للمكرونة   شركة سبق قيدها برقم :   48500  قيدت فى  23-05-2013 برقم ايداع   

11712 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/05/2023  12:00:00ص

445 - سوليمانز ديكوريتيف اندستريز Solimans Decorative Industries   شركة سبق قيدها برقم :   

49294  قيدت فى  29-11-2010 برقم ايداع   25587 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  28/11/2025  12:00:00ص

446 - شركة بوتشر هاوس BUTCHER HOUSE   شركة سبق قيدها برقم :   58922  قيدت فى  

12-06-2012 برقم ايداع   12470 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/06/2027  12:00:00ص

447 - الشركة الهلية للتنمية الصناعية   شركة سبق قيدها برقم :   59718  قيدت فى  23-09-2014 برقم 

ايداع   22814 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/09/2024  

12:00:00ص

448 - ووتر سيتى تكنولوجى )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   63538  قيدت فى  21-01-2013 برقم 

ايداع   1607 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/01/2028  

12:00:00ص

449 - ميجا فلكس للتجارة العامة والستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   63819  قيدت فى  

03-02-2013 برقم ايداع   2542 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/02/2028  12:00:00ص

450 - هانى محمود احمد ابو المجد و شريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   64009  قيدت فى  2013-02-11 

برقم ايداع   3189 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/02/2028  

12:00:00ص

451 - ابنى للستثمارات العقارية و التجارة والمقاولت  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   64402  قيدت فى  

25-02-2013 برقم ايداع   4204 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/02/2028  12:00:00ص

452 - مربل تك لنشر الرخام   شركة سبق قيدها برقم :   74679  قيدت فى  06-04-2017 برقم ايداع   

12813 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/04/2027  12:00:00ص
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453 - ريدموندRedmond   شركة سبق قيدها برقم :   87375  قيدت فى  29-10-2015 برقم ايداع   

30873 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/10/2025  12:00:00ص

454 - الفا للوناش و مستلزمات النقل   شركة سبق قيدها برقم :   90312  قيدت فى  16-11-2016 برقم 

ايداع   35843 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/11/2026  

12:00:00ص

455 - اماني جابر عبد المقصود و شريكها   شركة سبق قيدها برقم :   96601  قيدت فى  28-08-2016 برقم 

ايداع   26825 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/08/2026  

12:00:00ص

456 - شركة ايس برودكشنزACE Productions   شركة سبق قيدها برقم :   97590  قيدت فى  

05-10-2016 برقم ايداع   30481 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/10/2026  12:00:00ص

457 - امجاد المستقبل للصناعة و التجارة   شركة سبق قيدها برقم :   102724  قيدت فى  28-02-2017 برقم 

ايداع   7637 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/02/2027  

12:00:00ص

458 - ايجيبت فورمنج ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   103461  قيدت فى  27-01-2005 برقم ايداع   

1174 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/01/2025  12:00:00ص

459 - فرونيري ايس كريم مصر   شركة سبق قيدها برقم :   105142  قيدت فى  03-05-2017 برقم ايداع   

15818 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/05/2027  12:00:00ص

460 - فرونيري ايس كريم مصر   شركة سبق قيدها برقم :   105142  قيدت فى  03-05-2017 برقم ايداع   

15819 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/05/2027  12:00:00ص

461 - فرونيرى ايس كريم مصر Froneri Ice Cream Egypt   شركة سبق قيدها برقم :   105142  

قيدت فى  03-05-2017 برقم ايداع   1000003 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  02/05/2027  12:00:00ص

462 - فرونيرى ايس كريم مصر Froneri Ice Cream Egypt   شركة سبق قيدها برقم :   105142  

قيدت فى  03-05-2017 برقم ايداع   1000004 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  02/05/2027  12:00:00ص

463 - فرونيرى ايس كريم مصر Froneri Ice Cream Egypt   شركة سبق قيدها برقم :   105142  

قيدت فى  03-05-2017 برقم ايداع   1000014 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  02/05/2027  12:00:00ص

464 - اى جى واى ايفنتسEgy Events )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   105177  قيدت فى  

03-05-2017 برقم ايداع   15915 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/05/2027  12:00:00ص

465 - بانه هاوس   شركة سبق قيدها برقم :   105485  قيدت فى  11-05-2017 برقم ايداع   17032 وفى 

تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/05/2027  12:00:00ص

466 - رويال جروب للتوكيلت التجارية   شركة سبق قيدها برقم :   106869  قيدت فى  19-06-2017 برقم 

ايداع   22151 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/06/2027  

12:00:00ص

467 - واحه الكهرمانة للستثمار واستصلح الراضى الزراعية Kahramana Oasis )وفقا لحكام قانون 2 

7 لسنة 2017(   شركة سبق قيدها برقم :   107122  قيدت فى  03-07-2017 برقم ايداع   23143 وفى 

تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/07/2027  12:00:00ص
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468 - محمود وائل محمد كربوج وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   108704  قيدت فى  2017-08-15 

برقم ايداع   29244 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/08/2027  

12:00:00ص

469 - جراند فيجن للتجارة والستثمار GRAND VISION   شركة سبق قيدها برقم :   113217  قيدت فى  

23-11-2017 برقم ايداع   46187 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/11/2027  12:00:00ص

470 - سيركوتكس للغزل و النسيج ش.م.م sercotexs pinny and wearing   شركة سبق قيدها برقم :   

113961  قيدت فى  12-12-2017 برقم ايداع   49073 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  11/12/2027  12:00:00ص

471 - بى ام بى للنتاج الفنى BMP   شركة سبق قيدها برقم :   114961  قيدت فى  31-12-2017 برقم 

ايداع   53796 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/12/2027  

12:00:00ص

472 - نقاوه لفساتين الفراح والسواريه   شركة سبق قيدها برقم :   115135  قيدت فى  03-01-2018 برقم 

ايداع   453 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/01/2028  12:00:00

ص

473 - صيانه للكفاءة النتاجية   شركة سبق قيدها برقم :   115166  قيدت فى  03-01-2018 برقم ايداع   

546 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/01/2028  12:00:00ص

474 - دي - لينيو DI - LEGNO   شركة سبق قيدها برقم :   115233  قيدت فى  04-01-2018 برقم 

ايداع   799 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/01/2028  12:00:00

ص

475 - التكنولوجيه المتخصصه لصناعة الكابلت ) بروتك - مصر ( PROTECH   شركة سبق قيدها برقم :   

115521  قيدت فى  11-01-2018 برقم ايداع   1788 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  10/01/2028  12:00:00ص

476 - وليد سعيد عبد الحميد العدوى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   115767  قيدت فى  2018-01-17 

برقم ايداع   2804 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/01/2028  

12:00:00ص

477 - شركه رعايه للمستشفيات   شركة سبق قيدها برقم :   115813  قيدت فى  18-01-2018 برقم ايداع   

3007 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/01/2028  12:00:00ص

478 - برايد كابيتال للخدمات PRIDE CAPITAL   شركة سبق قيدها برقم :   115843  قيدت فى  

18-01-2018 برقم ايداع   3053 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/01/2028  12:00:00ص

479 - هوستنج للستثمار والتنمية الزراعية   شركة سبق قيدها برقم :   116178  قيدت فى  2018-01-28 

برقم ايداع   4105 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/01/2028  

12:00:00ص

480 - يونايتد برازرز للصناعات الهندسية   شركة سبق قيدها برقم :   116510  قيدت فى  2018-02-04 

برقم ايداع   5373 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/02/2028  

12:00:00ص

ORCHIDIA ADVANCED SYSTEMS AND  481 - أوركيديا للنظمة المتقدمة والتكنولوجيا

TECHNOLOGY   شركة سبق قيدها برقم :   116564  قيدت فى  04-02-2018 برقم ايداع   5501 

وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/02/2028  12:00:00ص
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482 - ريدى ميكس لصناعه مواد البناء سيمنتو ) ش.م.م (   شركة سبق قيدها برقم :   116577  قيدت فى  

05-02-2018 برقم ايداع   5528 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/02/2028  12:00:00ص

483 - الناقه الشامية لصناعه الملبس الجاهزة ELEGANCE   شركة سبق قيدها برقم :   116991  قيدت 

فى  12-02-2018 برقم ايداع   7022 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/02/2028  12:00:00ص

484 - تكنو سيرفيس للتوريدات الطبية والهندسية Techno Service For Trading   شركة سبق قيدها 

برقم :   117000  قيدت فى  12-02-2018 برقم ايداع   7032 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  11/02/2028  12:00:00ص

485 - جرين بيراميدز لتدوير المخلفات   شركة سبق قيدها برقم :   117064  قيدت فى  13-02-2018 برقم 

ايداع   7262 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/02/2028  

12:00:00ص

486 - جى فور اس للمن و الحراسه ) مصر ( G4S Security Services Egypt   شركة سبق قيدها 

برقم :   117361  قيدت فى  19-02-2018 برقم ايداع   8266 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  18/02/2028  12:00:00ص

487 - شركة إي. دي. إف. رينيوابلز إيچيبت           E D F Renewables Egypt   شركة سبق قيدها 

برقم :   117492  قيدت فى  22-02-2018 برقم ايداع   8727 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  21/02/2028  12:00:00ص

488 - فيجن كونستركشن VISION CONSTRUCTION   شركة سبق قيدها برقم :   118301  قيدت 

فى  07-03-2018 برقم ايداع   11269 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/03/2028  12:00:00ص

489 - بنك باركليز مصر ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   172383  قيدت فى  23-02-2009 برقم ايداع   

3727 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/02/2024  12:00:00ص

490 - بنك القاهره باركليز الدولي ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   172383  قيدت فى  21-07-1993 برقم 

ايداع   9276 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/07/2023  

12:00:00ص

491 - بنك القاهره باركليز الدولي ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   172383  قيدت فى  02-05-2017 برقم 

ايداع   15528 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/05/2027  

12:00:00ص

492 - بنك القاهره باركليز الدولي   شركة سبق قيدها برقم :   172383  قيدت فى  02-05-2017 برقم ايداع   

15529 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/05/2027  12:00:00ص

493 - بنك القاهره باركليز الدولي   شركة سبق قيدها برقم :   172383  قيدت فى  02-05-2017 برقم ايداع   

15530 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/05/2027  12:00:00ص

494 - بنك القاهره باركليز الدولي   شركة سبق قيدها برقم :   172383  قيدت فى  02-05-2017 برقم ايداع   

15531 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/05/2027  12:00:00ص

495 - بنك القاهره باركليز الدولي   شركة سبق قيدها برقم :   172383  قيدت فى  02-05-2017 برقم ايداع   

15532 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/05/2027  12:00:00ص

496 - بنك القاهره باركليز الدولي   شركة سبق قيدها برقم :   172383  قيدت فى  02-05-2017 برقم ايداع   

15533 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/05/2027  12:00:00ص

497 - بنك القاهره باركليز الدولي   شركة سبق قيدها برقم :   172383  قيدت فى  02-05-2017 برقم ايداع   

15534 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/05/2027  12:00:00ص
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498 - بنك القاهره باركليز الدولي   شركة سبق قيدها برقم :   172383  قيدت فى  02-05-2017 برقم ايداع   

15535 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/05/2027  12:00:00ص

499 - بنك القاهره باركليز الدولي   شركة سبق قيدها برقم :   172383  قيدت فى  02-05-2017 برقم ايداع   

15536 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/05/2027  12:00:00ص

500 - بنك القاهره باركليز الدولي   شركة سبق قيدها برقم :   172383  قيدت فى  02-05-2017 برقم ايداع   

15537 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/05/2027  12:00:00ص

501 - بنك القاهره باركليز الدولي   شركة سبق قيدها برقم :   172383  قيدت فى  02-05-2017 برقم ايداع   

15538 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/05/2027  12:00:00ص

502 - بنك القاهره باركليز الدولي   شركة سبق قيدها برقم :   172383  قيدت فى  02-05-2017 برقم ايداع   

15539 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/05/2027  12:00:00ص

503 - بنك القاهره باركليز الدولي   شركة سبق قيدها برقم :   172383  قيدت فى  02-05-2017 برقم ايداع   

15540 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/05/2027  12:00:00ص

504 - بنك القاهره باركليز الدولي   شركة سبق قيدها برقم :   172383  قيدت فى  02-05-2017 برقم ايداع   

15541 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/05/2027  12:00:00ص

505 - بنك القاهره باركليز الدولي   شركة سبق قيدها برقم :   172383  قيدت فى  02-05-2017 برقم ايداع   

15542 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/05/2027  12:00:00ص

506 - بنك القاهره باركليز الدولي   شركة سبق قيدها برقم :   172383  قيدت فى  02-05-2017 برقم ايداع   

15543 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/05/2027  12:00:00ص

507 - بنك القاهره باركليز الدولي   شركة سبق قيدها برقم :   172383  قيدت فى  02-05-2017 برقم ايداع   

15544 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/05/2027  12:00:00ص

508 - بنك القاهره باركليز الدولي   شركة سبق قيدها برقم :   172383  قيدت فى  02-05-2017 برقم ايداع   

15545 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/05/2027  12:00:00ص

509 - بنك القاهره باركليز الدولي   شركة سبق قيدها برقم :   172383  قيدت فى  02-05-2017 برقم ايداع   

15546 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/05/2027  12:00:00ص

510 - بنك القاهره باركليز الدولي   شركة سبق قيدها برقم :   172383  قيدت فى  02-05-2017 برقم ايداع   

15547 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/05/2027  12:00:00ص

511 - بنك القاهره باركليز الدولي   شركة سبق قيدها برقم :   172383  قيدت فى  02-05-2017 برقم ايداع   

15548 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/05/2027  12:00:00ص

512 - بنك القاهره باركليز الدولي   شركة سبق قيدها برقم :   172383  قيدت فى  02-05-2017 برقم ايداع   

15549 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/05/2027  12:00:00ص

513 - بنك القاهره باركليز الدولي   شركة سبق قيدها برقم :   172383  قيدت فى  02-05-2017 برقم ايداع   

15550 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/05/2027  12:00:00ص

514 - بنك القاهره باركليز الدولي   شركة سبق قيدها برقم :   172383  قيدت فى  02-05-2017 برقم ايداع   

15551 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/05/2027  12:00:00ص

515 - شركه جاما للصناعات الدقيقه وسام علي احمد بدوي و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   364341  قيدت 

فى  29-11-2004 برقم ايداع   20366 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/11/2024  12:00:00ص

516 - المصريه للمنسوجات } الفرعونيه { محمد وعلى محمود عطيه البرهمتوشى وشريكيهما   شركة سبق قيدها 

برقم :   2043  قيدت فى  16-03-2003 برقم ايداع   1000041 وفى تاريخ  11-02-2023  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  15/03/2013  12:00:00ص
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517 - خدمات استشارات الميكروتمويل ) مشروعى (   شركة سبق قيدها برقم :   69586  قيدت فى  

21-05-2017 برقم ايداع   18174 وفى تاريخ  11-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/05/2027  12:00:00ص

518 - خدمات استشارات الميكروتمويل ) مشروعى (   شركة سبق قيدها برقم :   69586  قيدت فى  

21-05-2017 برقم ايداع   18175 وفى تاريخ  11-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/05/2027  12:00:00ص

519 - خدمات استشارات الميكروتمويل ) مشروعى (   شركة سبق قيدها برقم :   69586  قيدت فى  

21-05-2017 برقم ايداع   18176 وفى تاريخ  11-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/05/2027  12:00:00ص

520 - خدمات استشارات الميكروتمويل ) مشروعى (   شركة سبق قيدها برقم :   69586  قيدت فى  

21-05-2017 برقم ايداع   18177 وفى تاريخ  11-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/05/2027  12:00:00ص

521 - خدمات استشارات الميكروتمويل ) مشروعى (   شركة سبق قيدها برقم :   69586  قيدت فى  

21-05-2017 برقم ايداع   18178 وفى تاريخ  11-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/05/2027  12:00:00ص

522 - خدمات استشارات الميكروتمويل ) مشروعى (   شركة سبق قيدها برقم :   69586  قيدت فى  

12-07-2015 برقم ايداع   19841 وفى تاريخ  11-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/07/2025  12:00:00ص

523 - خدمات استشارات الميكروتمويل ) مشروعى (   شركة سبق قيدها برقم :   69586  قيدت فى  

20-12-2015 برقم ايداع   36623 وفى تاريخ  11-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/12/2025  12:00:00ص

524 - خدمات استشارات الميكروتمويل ) مشروعى (   شركة سبق قيدها برقم :   69586  قيدت فى  

20-12-2015 برقم ايداع   36624 وفى تاريخ  11-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/12/2025  12:00:00ص

525 - خدمات استشارات الميكروتمويل ) مشروعى (   شركة سبق قيدها برقم :   69586  قيدت فى  

20-12-2015 برقم ايداع   36625 وفى تاريخ  11-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/12/2025  12:00:00ص

526 - خدمات استشارات الميكروتمويل ) مشروعى (   شركة سبق قيدها برقم :   69586  قيدت فى  

20-12-2015 برقم ايداع   36626 وفى تاريخ  11-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/12/2025  12:00:00ص

527 - خدمات استشارات الميكروتمويل ) مشروعى (   شركة سبق قيدها برقم :   69586  قيدت فى  

20-12-2015 برقم ايداع   36627 وفى تاريخ  11-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/12/2025  12:00:00ص

528 - خدمات استشارات الميكروتمويل ) مشروعى (   شركة سبق قيدها برقم :   69586  قيدت فى  

20-12-2015 برقم ايداع   36628 وفى تاريخ  11-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/12/2025  12:00:00ص

529 - خدمات استشارات الميكروتمويل ) مشروعى (   شركة سبق قيدها برقم :   69586  قيدت فى  

20-12-2015 برقم ايداع   36629 وفى تاريخ  11-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/12/2025  12:00:00ص

530 - خدمات استشارات الميكروتمويل ) مشروعى (   شركة سبق قيدها برقم :   69586  قيدت فى  

20-12-2015 برقم ايداع   36630 وفى تاريخ  11-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/12/2025  12:00:00ص
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531 - خدمات استشارات الميكروتمويل ) مشروعى (   شركة سبق قيدها برقم :   69586  قيدت فى  

20-12-2015 برقم ايداع   36631 وفى تاريخ  11-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/12/2025  12:00:00ص

532 - خدمات استشارات الميكروتمويل ) مشروعى (   شركة سبق قيدها برقم :   88947  قيدت فى  

20-12-2015 برقم ايداع   36632 وفى تاريخ  11-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/12/2025  12:00:00ص

533 - خدمات استشارات الميكروتمويل ) مشروعى (   شركة سبق قيدها برقم :   88947  قيدت فى  

20-12-2015 برقم ايداع   36633 وفى تاريخ  11-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/12/2025  12:00:00ص

534 - خدمات استشارات الميكروتمويل ) مشروعى (   شركة سبق قيدها برقم :   88947  قيدت فى  

20-12-2015 برقم ايداع   36634 وفى تاريخ  11-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/12/2025  12:00:00ص

535 - خدمات استشارات الميكروتمويل ) مشروعى (   شركة سبق قيدها برقم :   88948  قيدت فى  

20-12-2015 برقم ايداع   33637 وفى تاريخ  11-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/12/2025  12:00:00ص

536 - خدمات استشارات الميكروتمويل ) مشروعى (   شركة سبق قيدها برقم :   88948  قيدت فى  

20-12-2015 برقم ايداع   36635 وفى تاريخ  11-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/12/2025  12:00:00ص

537 - خدمات استشارات الميكروتمويل ) مشروعى (   شركة سبق قيدها برقم :   88948  قيدت فى  

20-12-2015 برقم ايداع   36636 وفى تاريخ  11-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/12/2025  12:00:00ص

538 - خدمات استشارات الميكروتمويل ) مشروعى (   شركة سبق قيدها برقم :   88950  قيدت فى  

20-01-2016 برقم ايداع   2009 وفى تاريخ  11-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/01/2026  12:00:00ص

539 - خدمات استشارات الميكروتمويل ) مشروعى (   شركة سبق قيدها برقم :   88950  قيدت فى  

20-01-2016 برقم ايداع   2010 وفى تاريخ  11-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/01/2026  12:00:00ص

540 - خدمات استشارات الميكروتمويل ) مشروعى (   شركة سبق قيدها برقم :   88950  قيدت فى  

20-01-2016 برقم ايداع   2011 وفى تاريخ  11-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/01/2026  12:00:00ص

541 - خدمات استشارات الميكروتمويل ) مشروعى (   شركة سبق قيدها برقم :   88950  قيدت فى  

21-05-2017 برقم ايداع   18179 وفى تاريخ  11-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/05/2027  12:00:00ص

542 - خدمات استشارات الميكروتمويل ) مشروعى (   شركة سبق قيدها برقم :   88950  قيدت فى  

21-05-2017 برقم ايداع   18180 وفى تاريخ  11-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/05/2027  12:00:00ص

543 - خدمات استشارات الميكروتمويل ) مشروعى (   شركة سبق قيدها برقم :   88950  قيدت فى  

21-05-2017 برقم ايداع   18181 وفى تاريخ  11-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/05/2027  12:00:00ص

544 - خدمات استشارات الميكروتمويل ) مشروعى (   شركة سبق قيدها برقم :   88950  قيدت فى  

21-05-2017 برقم ايداع   18182 وفى تاريخ  11-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/05/2027  12:00:00ص
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545 - خدمات استشارات الميكروتمويل ) مشروعى (   شركة سبق قيدها برقم :   88950  قيدت فى  

20-12-2015 برقم ايداع   36639 وفى تاريخ  11-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/12/2025  12:00:00ص

546 - خدمات استشارات الميكروتمويل ) مشروعى (   شركة سبق قيدها برقم :   89922  قيدت فى  

20-01-2016 برقم ايداع   2012 وفى تاريخ  11-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/01/2026  12:00:00ص

547 - خدمات استشارات الميكروتمويل ) مشروعى (   شركة سبق قيدها برقم :   89922  قيدت فى  

20-01-2016 برقم ايداع   2013 وفى تاريخ  11-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/01/2026  12:00:00ص

548 - خدمات استشارات الميكروتمويل ) مشروعى (   شركة سبق قيدها برقم :   89923  قيدت فى  

20-01-2016 برقم ايداع   2014 وفى تاريخ  11-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/01/2026  12:00:00ص

549 - خدمات استشارات الميكروتمويل ) مشروعى (   شركة سبق قيدها برقم :   89923  قيدت فى  

20-01-2016 برقم ايداع   2015 وفى تاريخ  11-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/01/2026  12:00:00ص

550 - خدمات استشارات الميكروتمويل ) مشروعى (   شركة سبق قيدها برقم :   89923  قيدت فى  

20-01-2016 برقم ايداع   2016 وفى تاريخ  11-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/01/2026  12:00:00ص

551 - خدمات استشارات الميكروتمويل ) مشروعى (   شركة سبق قيدها برقم :   89923  قيدت فى  

20-01-2016 برقم ايداع   2017 وفى تاريخ  11-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/01/2026  12:00:00ص

552 - خدمات استشارات الميكروتمويل ) مشروعى (   شركة سبق قيدها برقم :   89923  قيدت فى  

20-01-2016 برقم ايداع   2018 وفى تاريخ  11-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/01/2026  12:00:00ص

553 - خدمات استشارات الميكروتمويل ) مشروعى (   شركة سبق قيدها برقم :   89923  قيدت فى  

20-01-2016 برقم ايداع   2184 وفى تاريخ  11-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/01/2026  12:00:00ص

554 - بلو بلنت اوف ايجيبت للفنادق العائمه ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   8871  قيدت فى  

16-02-1998 برقم ايداع   166 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/02/2028  12:00:00ص

555 - شركه ينبع للحاق العماله المصريه للعمل بالخارج   شركة سبق قيدها برقم :   9521  قيدت فى  

05-02-2003 برقم ايداع   596 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/02/2028  12:00:00ص

556 - حراء للتجاره والستثمار العقاري   شركة سبق قيدها برقم :   9524  قيدت فى  06-02-2003 برقم 

ايداع   615 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/02/2028  12:00:00

ص

557 - شركه سيستم وان   شركة سبق قيدها برقم :   9530  قيدت فى  09-02-2003 برقم ايداع   463 وفى 

تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/02/2028  12:00:00ص

558 - الشركه الهاشمية لستصلح الراضي والثروة الحيوانية   شركة سبق قيدها برقم :   9578  قيدت فى  

26-02-2003 برقم ايداع   887 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/02/2028  12:00:00ص
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559 - شركة الديار القطرية للستثمار العقارى و السياحى   شركة سبق قيدها برقم :   17972  قيدت فى  

30-07-2017 برقم ايداع   26899 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/07/2027  12:00:00ص

560 - بنك بى ان بى باريبا ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   20060  قيدت فى  23-12-2008 برقم ايداع   

26596 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/12/2023  12:00:00ص

561 - الهنا للمقاولت العامة والتوريدات ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   23383  قيدت فى  2007-03-19 

برقم ايداع   5162 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/03/2027  

12:00:00ص

562 - المكتب المصرى للستشارات المالية والدارية )E .T. O( ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   23484  

قيدت فى  22-03-2007 برقم ايداع   5442 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  21/03/2027  12:00:00ص

563 - المصرية لرعاية الطفل ) اكاديمية الطفل (   شركة سبق قيدها برقم :   29221  قيدت فى  

22-01-2008 برقم ايداع   1424 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/01/2028  12:00:00ص

564 - المصرية لرعاية الطفل ) T B A (   شركة سبق قيدها برقم :   29221  قيدت فى  22-01-2008 برقم 

ايداع   1425 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/01/2028  

12:00:00ص

565 - المصرية لرعاية الطفل ) T B A (   شركة سبق قيدها برقم :   29221  قيدت فى  12-08-2008 برقم 

ايداع   17656 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/08/2023  

12:00:00ص

566 - المصرية لرعاية الطفل ) T B A (   شركة سبق قيدها برقم :   29221  قيدت فى  23-12-2007 برقم 

ايداع   26113 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/12/2027  

12:00:00ص

567 - المصرية لرعاية الطفل ) TBA (   شركة سبق قيدها برقم :   29869  قيدت فى  22-01-2008 برقم 

ايداع   1426 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/01/2028  

12:00:00ص

568 - المصرية لرعاية الطفل ) اكاديمية الطفل (   شركة سبق قيدها برقم :   29869  قيدت فى  

29-08-2010 برقم ايداع   19262 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/08/2025  12:00:00ص

569 - النافع للتنمية الزراعية واستصلح الراضى ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   30014  قيدت فى  

29-01-2008 برقم ايداع   1927 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/01/2028  12:00:00ص

570 - الستشارات التجارية الدولية International Trade Cnsuluting ITC ش ذ م م   شركة سبق 

قيدها برقم :   30101  قيدت فى  03-02-2008 برقم ايداع   2213 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  02/02/2028  12:00:00ص

571 - فيرتكس للتجارة والمقاولت ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   30303  قيدت فى  11-02-2008 برقم 

ايداع   2846 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/02/2028  

12:00:00ص

572 - بى تى للستيراد BT Import L.L.C ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   30961  قيدت فى  

11-03-2008 برقم ايداع   5296 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/03/2028  12:00:00ص
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573 - الدار المصري للعقارات   شركة سبق قيدها برقم :   31081  قيدت فى  08-07-1997 برقم ايداع   

3437 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/07/2027  12:00:00ص

574 - شركه موسي للتجاره الدوليه ش.م.م بنظام المناطق الحره العامه بالسكندرية   شركة سبق قيدها برقم :   

33003  قيدت فى  21-02-1998 برقم ايداع   894 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  20/02/2028  12:00:00ص

575 - ميدى فيكس لتصنيع المستلزمات الطبية " Medi Fix " ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   40945  

قيدت فى  02-09-2009 برقم ايداع   18396 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  01/09/2019  12:00:00ص

576 - الشركه السعوديه المصريه للستثمارات الصناعيه ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   43111  قيدت 

فى  12-11-1977 برقم ايداع   6291 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/11/2027  12:00:00ص

577 - سيسكو ترانس للوجستيات المتطورة   شركة سبق قيدها برقم :   47993  قيدت فى  24-06-2014 برقم 

ايداع   15627 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/06/2024  

12:00:00ص

578 - سيسكو ترانس للوجستيات المتطورة   شركة سبق قيدها برقم :   48220  قيدت فى  28-09-2010 برقم 

ايداع   21134 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/09/2025  

12:00:00ص

579 - سيسكو ترانس للوجستيات المتطورة   شركة سبق قيدها برقم :   48220  قيدت فى  21-07-2016 برقم 

ايداع   22426 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/07/2026  

12:00:00ص

580 - الشركة المصرية السعودية للتجارة والصناعات الغذائية - ديوكس  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   

55045  قيدت فى  13-02-2017 برقم ايداع   5488 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  12/02/2027  12:00:00ص

581 - المركز العربى للتدريب و الستشارات ) اميتراك ( )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   58770  قيدت 

فى  04-06-2012 برقم ايداع   11804 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/06/2027  12:00:00ص

582 - تراست جروب للمقاولت و التجارة )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   59298  قيدت فى  

03-07-2012 برقم ايداع   13974 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/07/2027  12:00:00ص

583 - شركة اكسبرتس للستشارات الدارية والفنيةExperts   شركة سبق قيدها برقم :   63353  قيدت فى  

14-01-2013 برقم ايداع   980 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/01/2028  12:00:00ص

584 - شموس مصر للسياحة   شركة سبق قيدها برقم :   64278  قيدت فى  21-02-2013 برقم ايداع   

3492 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/02/2028  12:00:00ص

585 - ديفاكتو ايجيبت للتجارة DEFACTO )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   64680  قيدت فى  

07-03-2013 برقم ايداع   5187 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/03/2028  12:00:00ص

586 - عصام عبدالحميد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   64814  قيدت فى  13-03-2013 برقم ايداع   

5706 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/03/2028  12:00:00ص

587 - اليت للطاقه المتجدده  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   79304  قيدت فى  12-01-2015 برقم 

ايداع   851 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/01/2025  12:00:00

ص
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588 - أبيكس بيونير للستيراد والتصدير Apex Pioneer )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   80215  

قيدت فى  15-02-2015 برقم ايداع   3980 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  14/02/2025  12:00:00ص

589 - الماسية انترناشيونال للتجارة و المقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   84427  قيدت فى  2016-12-04 

برقم ايداع   39017 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/12/2026  

12:00:00ص

590 - الشركة المصرية السعودية للتجارة والصناعات الغذائية - ديوكس  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   

85982  قيدت فى  06-09-2015 برقم ايداع   25088 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  05/09/2025  12:00:00ص

591 - اوبو ايجيبت للتجارة و التوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   86394  قيدت فى  22-11-2017 برقم 

ايداع   45655 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/11/2027  

12:00:00ص

592 - ديفيكس برو للحلول المتكامله DEVXPRO INTEGRATED SOLUTIONS   شركة سبق 

قيدها برقم :   87644  قيدت فى  08-11-2015 برقم ايداع   31829 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  07/11/2025  12:00:00ص

593 - العتماد للتقنية AL Etimad Technologies   شركة سبق قيدها برقم :   90913  قيدت فى  

21-02-2016 برقم ايداع   5726 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/02/2026  12:00:00ص

594 - سى ستار للتوكيلت الملحية والخدمات البترولية SEA STAR   شركة سبق قيدها برقم :   94126  

قيدت فى  01-06-2016 برقم ايداع   17653 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  31/05/2026  12:00:00ص

595 - مكسيم للمراكز التجارية و الترفيهية   شركة سبق قيدها برقم :   95767  قيدت فى  03-08-2016 برقم 

ايداع   23866 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/08/2026  

12:00:00ص

596 - مدارات للتجارةوالصناعة والمقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   97041  قيدت فى  2016-09-07 

برقم ايداع   28283 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/09/2026  

12:00:00ص

597 - أكا إيجيبت إل تي دي  AKKA Egypt LTD   شركة سبق قيدها برقم :   99445  قيدت فى  

28-11-2016 برقم ايداع   37361 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/11/2026  12:00:00ص

598 - رجال العمال المصريين )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   100655  قيدت فى  2017-01-03 

برقم ايداع   422 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/01/2027  

12:00:00ص

599 - عمر محمود كاتب وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   100797  قيدت فى  08-01-2017 برقم ايداع   

936 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/01/2027  12:00:00ص

600 - سمارت هوم تكنولوجى )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   100950  قيدت فى  11-01-2017 برقم 

ايداع   1456 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/01/2027  

12:00:00ص

601 - اروماتيكس جروب   شركة سبق قيدها برقم :   102687  قيدت فى  27-02-2017 برقم ايداع   7534 

وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/02/2027  12:00:00ص
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602 - الواحات الريفية للستثمار العقارى واستصلح الراضى الزراعيه   شركة سبق قيدها برقم :   105472  

قيدت فى  11-05-2017 برقم ايداع   16993 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  10/05/2027  12:00:00ص

603 - الشركة المصرية السعودية للتجارة والصناعات الغذائية   شركة سبق قيدها برقم :   105673  قيدت فى  

16-05-2017 برقم ايداع   17678 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/05/2027  12:00:00ص

604 - شركة بولريس كايرو لخدمات التصالت والنترنت   شركة سبق قيدها برقم :   110389  قيدت فى  

08-10-2017 برقم ايداع   36855 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/10/2027  12:00:00ص

605 - مون برودكشن هاوس Moon Production House   شركة سبق قيدها برقم :   110472  قيدت 

فى  10-10-2017 برقم ايداع   37275 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/10/2027  12:00:00ص

606 - مصنع مون ليت للمنظفات  ) سامح محى سعد وشركاه(   شركة سبق قيدها برقم :   111832  قيدت فى  

30-10-2017 برقم ايداع   41287 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/10/2027  12:00:00ص

607 - شركة اتحاد المقاولون الماسية UNITED DIAMOND CONTRACTORS   شركة سبق قيدها 

برقم :   112193  قيدت فى  05-11-2017 برقم ايداع   42430 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  04/11/2027  12:00:00ص

608 - إم إف إس للخدمات اللوجستية MFS FOR LOGISTIC SERVIES   شركة سبق قيدها برقم :   

112628  قيدت فى  13-11-2017 برقم ايداع   43806 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  12/11/2027  12:00:00ص

609 - محب مكرم ساويرس و شريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   113347  قيدت فى  28-11-2017 برقم 

ايداع   46768 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/11/2027  

12:00:00ص

610 - تيكساوي للوساطة في بيع التذاكر للحفلت ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   113819  قيدت فى  

10-12-2017 برقم ايداع   48525 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/12/2027  12:00:00ص

611 - توباز لخدمات تكنولوجيا المعلومات و الحلول المتكاملة   شركة سبق قيدها برقم :   115859  قيدت فى  

18-01-2018 برقم ايداع   3069 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/01/2028  12:00:00ص

612 - يونيسيرف للمقاولت و الستثمار و التنمية   شركة سبق قيدها برقم :   116457  قيدت فى  

01-02-2018 برقم ايداع   5183 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/01/2028  12:00:00ص

613 - كابيتال لند مارك للتطوير العقارى   شركة سبق قيدها برقم :   116673  قيدت فى  2018-02-06 

برقم ايداع   5983 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/02/2028  

12:00:00ص

house of invention                                       614 - دار الختراع الدولية للتصالت

international for telecommunications   شركة سبق قيدها برقم :   116748  قيدت فى  

07-02-2018 برقم ايداع   6247 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/02/2028  12:00:00ص
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615 - شركة الريحانة للرعايه الصحية   شركة سبق قيدها برقم :   116752  قيدت فى  07-02-2018 برقم 

ايداع   6252 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/02/2028  

12:00:00ص

616 - خوري استاند   شركة سبق قيدها برقم :   116833  قيدت فى  08-02-2018 برقم ايداع   6503 وفى 

تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/02/2028  12:00:00ص

617 - شركة غاز مصر   شركة سبق قيدها برقم :   117267  قيدت فى  18-02-2018 برقم ايداع   7954 

وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/02/2028  12:00:00ص

618 - شركة غاز مصر   شركة سبق قيدها برقم :   117267  قيدت فى  18-02-2018 برقم ايداع   7955 

وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/02/2028  12:00:00ص

619 - شركة غاز مصر   شركة سبق قيدها برقم :   117267  قيدت فى  18-02-2018 برقم ايداع   7956 

وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/02/2028  12:00:00ص

620 - شركة غاز مصر   شركة سبق قيدها برقم :   117267  قيدت فى  18-02-2018 برقم ايداع   7957 

وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/02/2028  12:00:00ص

621 - شركة غاز مصر   شركة سبق قيدها برقم :   117267  قيدت فى  18-02-2018 برقم ايداع   7958 

وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/02/2028  12:00:00ص

622 - شركة غاز مصر   شركة سبق قيدها برقم :   117267  قيدت فى  18-02-2018 برقم ايداع   7959 

وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/02/2028  12:00:00ص

623 - شركة غاز مصر   شركة سبق قيدها برقم :   117268  قيدت فى  18-02-2018 برقم ايداع   7960 

وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/02/2028  12:00:00ص

624 - شركة غاز مصر   شركة سبق قيدها برقم :   117268  قيدت فى  18-02-2018 برقم ايداع   7961 

وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/02/2028  12:00:00ص

625 - شركة غاز مصر   شركة سبق قيدها برقم :   117269  قيدت فى  18-02-2018 برقم ايداع   7962 

وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/02/2028  12:00:00ص

626 - شركة غاز مصر   شركة سبق قيدها برقم :   117269  قيدت فى  18-02-2018 برقم ايداع   7964 

وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/02/2028  12:00:00ص

627 - شركة غاز مصر   شركة سبق قيدها برقم :   117269  قيدت فى  18-02-2018 برقم ايداع   7965 

وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/02/2028  12:00:00ص

628 - ايجبت هيلث كير للخدمات والرعاية الصحية   شركة سبق قيدها برقم :   117332  قيدت فى  

19-02-2018 برقم ايداع   8147 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/02/2028  12:00:00ص

629 - شركة السكب للمقاولت           AL SAKAB FOR CONTRACTING   شركة سبق قيدها برقم 

:   117383  قيدت فى  19-02-2018 برقم ايداع   8311 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  18/02/2028  12:00:00ص

630 - تشيز سوليوشن للتصنيع و التعبئة Cheese Solution For Production &Packing   شركة 

سبق قيدها برقم :   117774  قيدت فى  27-02-2018 برقم ايداع   9713 وفى تاريخ  12-02-2023  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/02/2028  12:00:00ص

631 - شركة امان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر   شركة سبق قيدها برقم :   117958  قيدت فى  

01-03-2018 برقم ايداع   10231 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/02/2028  12:00:00ص

632 - المني لستزراع الصحراء   شركة سبق قيدها برقم :   118048  قيدت فى  04-03-2018 برقم ايداع   

10526 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/03/2028  12:00:00ص
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   Features for Renewable Energy systems 633 - فيتشرز لنظمة الطاقة الجديدة و المتجددة

شركة سبق قيدها برقم :   118475  قيدت فى  11-03-2018 برقم ايداع   11859 وفى تاريخ  

12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/03/2028  12:00:00ص

634 - ايمن جميل راغب و شركاه مجموعه الجبلوي لللومنيوم   شركة سبق قيدها برقم :   323284  قيدت فى  

08-06-1999 برقم ايداع   10206 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/06/2024  12:00:00ص

635 - الشركه المصريه اللمانيه لصناعات البناء }هوك ماك ماكس ايجيبت{   شركة سبق قيدها برقم :   197  

قيدت فى  04-03-1998 برقم ايداع   476 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  03/03/2028  12:00:00ص

636 - كنجز اوف فارو ترافيل   شركة سبق قيدها برقم :   212  قيدت فى  07-03-1998 برقم ايداع   499 

وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/03/2023  12:00:00ص

637 - شركه المتحده للمشروبات والغذيه   شركة سبق قيدها برقم :   9517  قيدت فى  04-02-2003 برقم 

ايداع   586 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/02/2028  12:00:00

ص

638 - طيبة للتوريدات والهندسة   شركة سبق قيدها برقم :   9641  قيدت فى  13-03-2003 برقم ايداع   

1175 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/03/2028  12:00:00ص

639 - بنك قناة السويس ) شركة مساهمه مصريه( و يعبر عنها في هذا النظام بكلمة ) البنك(   شركة سبق قيدها 

برقم :   9709  قيدت فى  12-03-1978 برقم ايداع   190 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  11/03/2028  12:00:00ص

640 - -   شركة سبق قيدها برقم :   10889  قيدت فى  08-06-2009 برقم ايداع   11644 وفى تاريخ  

13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/06/2024  12:00:00ص

641 - تاي هاوس للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   10889  قيدت فى  19-07-2017 برقم 

ايداع   25457 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/07/2027  

12:00:00ص

642 - تاى هاوس للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   10889  قيدت فى  26-12-2012 برقم 

ايداع   27564 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/12/2027  

12:00:00ص

643 - تاى هاوس للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   10889  قيدت فى  26-12-2012 برقم 

ايداع   27565 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/12/2027  

12:00:00ص

644 - تاى هاوس للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   10889  قيدت فى  11-10-2017 برقم 

ايداع   37558 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/10/2027  

12:00:00ص

645 - تاى هاوس للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   10889  قيدت فى  11-10-2017 برقم 

ايداع   37559 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/10/2027  

12:00:00ص

646 - شركة تاى هاوس للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   10889  قيدت فى  2017-11-06 

برقم ايداع   42665 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/11/2027  

12:00:00ص

647 - الخلص للحلويات   شركة سبق قيدها برقم :   11968  قيدت فى  21-12-2004 برقم ايداع   

10453 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/12/2019  12:00:00ص
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648 - الخلص للحلويات   شركة سبق قيدها برقم :   11968  قيدت فى  12-12-2004 برقم ايداع   

10454 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/12/2024  12:00:00ص

649 - الخلص للحلويات   شركة سبق قيدها برقم :   11968  قيدت فى  09-12-2004 برقم ايداع   

10455 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/12/2024  12:00:00ص

650 - العربيه للمواد العازلة والتعبئة   شركة سبق قيدها برقم :   13177  قيدت فى  06-04-2005 برقم ايداع   

1000082 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/04/2025  12:00:00

ص

651 - بنك بى ان بى باريبا ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   16823  قيدت فى  02-07-2008 برقم ايداع   

14497 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/07/2023  12:00:00ص

652 - شركه تاي هاوس للستيراد و التصدير   شركة سبق قيدها برقم :   16985  قيدت فى  2005-12-01 

برقم ايداع   16684 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/11/2025  

12:00:00ص

653 - المتحدة للمشروبات والغذية   شركة سبق قيدها برقم :   20031  قيدت فى  28-01-2007 برقم ايداع   

1324 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/01/2027  12:00:00ص

654 - المتحده للمشروعات والغذيه   شركة سبق قيدها برقم :   20031  قيدت فى  21-04-2011 برقم ايداع   

6624 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/04/2026  12:00:00ص

655 - بنك بي ان بي باريباش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   20060  قيدت فى  16-08-2006 برقم ايداع   

12657 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2026  12:00:00ص

656 - بنك بى ان بى باريبا ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   20060  قيدت فى  02-07-2008 برقم ايداع   

14498 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/07/2023  12:00:00ص

657 - سفيان غالب طالب سلهب وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   21220  قيدت فى  19-11-2006 برقم 

ايداع   17617 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/11/2026  

12:00:00ص

658 - شركة بروج لدارة العقارات   شركة سبق قيدها برقم :   27055  قيدت فى  04-09-2007 برقم ايداع   

18406 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/09/2027  12:00:00ص

659 - شركه تاي هاوس للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   27531  قيدت فى  2007-10-01 

برقم ايداع   20240 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/09/2027  

12:00:00ص

660 - شركة تاى هاوس للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   28418  قيدت فى  2012-12-30 

برقم ايداع   27897 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/12/2027  

12:00:00ص

661 - ابو شامه للحاق المصريين للعمل بالخارج ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   28710  قيدت فى  

26-11-2007 برقم ايداع   24313 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/11/2027  12:00:00ص

662 - الحكيم للخدمات الهندسية ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   30416  قيدت فى  17-02-2008 برقم 

ايداع   3287 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/02/2028  

12:00:00ص

663 - وى رفريش للستيراد والتصدير ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   30445  قيدت فى  2008-02-18 

برقم ايداع   3383 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/02/2028  

12:00:00ص
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664 - اندماج شركة اوراسكوم لصيانة مصانع السمده والمنشاه وفقا لحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 

ولئحتة التنفيذية كشركة مندمجة في الشركه المصريه للسمده والمنشاة   شركة سبق قيدها برقم :   32506  

قيدت فى  15-02-1998 برقم ايداع   371 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  14/02/2028  12:00:00ص

665 - الشركه المصريه للسمده   شركة سبق قيدها برقم :   32962  قيدت فى  15-02-1998 برقم ايداع   

785 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/02/2028  12:00:00ص

666 - فرع شركة بورجيوفيزيقا ) فرع شركة ذات مسئولية محدودة روسية (   شركة سبق قيدها برقم :   38928  

قيدت فى  26-05-2009 برقم ايداع   10612 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  25/05/2024  12:00:00ص

667 - بنك بى ان بى باربيا   شركة سبق قيدها برقم :   45983  قيدت فى  25-05-2010 برقم ايداع   

11405 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/05/2025  12:00:00ص

668 - شركه كونسوقره للتوكيلت التجاريه والستشارات الفنيه }كونسوقره { ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   

47408  قيدت فى  03-08-2010 برقم ايداع   17416 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  02/08/2025  12:00:00ص

669 - شركة دى ال ان جى سيرفيس شركة مساهمة مؤسسة وفقا لحكام القانون المصري بنظام المناطق الحرة 

الخاصة   شركة سبق قيدها برقم :   54292  قيدت فى  12-11-2007 برقم ايداع   23119 وفى تاريخ  

13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/11/2027  12:00:00ص

670 - الشركة المصرية المتحدة لمراكز اللعاب و النشطة البحرية   شركة سبق قيدها برقم :   56587  قيدت 

فى  16-05-2012 برقم ايداع   10371 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/05/2027  12:00:00ص

671 - اليكترو جيبل للمقاولت الكهروميكانيكية و الشبكات   شركة سبق قيدها برقم :   59282  قيدت فى  

02-07-2012 برقم ايداع   13859 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/07/2027  12:00:00ص

672 - تمدين العقارية Tamdeen Properties )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   62924  قيدت فى  

25-12-2012 برقم ايداع   27487 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/12/2027  12:00:00ص

673 - الشركة الوطنية للخدمات الهندسية - انجاز )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   63672  قيدت فى  

28-01-2013 برقم ايداع   2003 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/01/2028  12:00:00ص

INTERNATIONAL SMART FOR EDUCATION  674 - انترناشونال سمارت للخدمات التعليمية

SERVICES  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   64231  قيدت فى  20-02-2013 برقم ايداع   3956 

وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/02/2028  12:00:00ص

675 - مهند صبحى طه وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   64720  قيدت فى  11-03-2013 برقم ايداع   

5354 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/03/2028  12:00:00ص

676 - العربية الخليجية لعصر وتكرير وتعبئة الزيوت النباتية   شركة سبق قيدها برقم :   72668  قيدت فى  

15-12-2015 برقم ايداع   36012 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/12/2025  12:00:00ص

677 - العربية الخليجية لعصر وتكرير وتعبئة الزيوت النباتية   شركة سبق قيدها برقم :   72668  قيدت فى  

19-12-2016 برقم ايداع   40841 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/12/2026  12:00:00ص

678 - بنك بى ان بى باريبا ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   84276  قيدت فى  23-12-2008 برقم ايداع   

26589 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/12/2023  12:00:00ص
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679 - سعد حسن عبد الجليل و شريكتة   شركة سبق قيدها برقم :   91761  قيدت فى  17-03-2016 برقم 

ايداع   903 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/03/2026  12:00:00

ص

680 - الشركة الدولية للتعدين والستثمارش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   92201  قيدت فى  

12-03-1992 برقم ايداع   1886 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/03/2027  12:00:00ص

681 - الدوليه للتعدين والستثمار ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   92201  قيدت فى  26-08-2014 برقم 

ايداع   20116 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/08/2024  

12:00:00ص

682 - بنك القاهره باريس   شركة سبق قيدها برقم :   107054  قيدت فى  07-03-1983 برقم ايداع   1853 

وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/03/2028  12:00:00ص

Corplease Automotive Rental(             )683 - كوربليس لتأجير و صيانه و اصلح السيارات)كار

Repair)CARR &    شركة سبق قيدها برقم :   107206  قيدت فى  05-07-2017 برقم ايداع   23471 

وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/07/2027  12:00:00ص

684 - ام ام للمعادن   شركة سبق قيدها برقم :   107494  قيدت فى  13-07-2017 برقم ايداع   24748 وفى 

تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/07/2027  12:00:00ص

685 - بنك بى ان بى باريبا   شركة سبق قيدها برقم :   108232  قيدت فى  01-06-2011 برقم ايداع   

9374 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/05/2026  12:00:00ص

686 - منتجع سوليدير للسياحة العلجية   شركة سبق قيدها برقم :   108909  قيدت فى  21-08-2017 برقم 

ايداع   30279 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/08/2027  

12:00:00ص

687 - منتجع سوليدر للسياحة العلجية   شركة سبق قيدها برقم :   108909  قيدت فى  21-08-2017 برقم 

ايداع   30280 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/08/2027  

12:00:00ص

688 - شركه البحريه للتنميه السياحيه   شركة سبق قيدها برقم :   112554  قيدت فى  02-04-1997 برقم 

ايداع   3830 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/04/2027  

12:00:00ص

689 - جورج صليب زكى حنا وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   114010  قيدت فى  13-12-2017 برقم 

ايداع   49296 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/12/2027  

12:00:00ص

690 - تشيلي تشوكليت chilichocolate   شركة سبق قيدها برقم :   114487  قيدت فى  2017-12-21 

برقم ايداع   51111 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/12/2027  

12:00:00ص

691 - ايمن احمد عبد العال علي حرحش وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   114600  قيدت فى  

24-12-2017 برقم ايداع   52526 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/12/2027  12:00:00ص

692 - مينت سبيسيز للدعاية والعلن   شركة سبق قيدها برقم :   115075  قيدت فى  01-01-2018 برقم 

ايداع   189 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/12/2027  12:00:00

ص

693 - إيباكسو فارما للدويه EPAXO PHARMA   شركة سبق قيدها برقم :   115231  قيدت فى  

04-01-2018 برقم ايداع   797 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/01/2028  12:00:00ص
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694 - المصرية الكورية للتوكيلت التجارية   شركة سبق قيدها برقم :   115904  قيدت فى  2018-01-21 

برقم ايداع   3261 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/01/2028  

12:00:00ص

Pharaoh Touch                  695 - فيروتاتش وورلدويد لتنظيم المعارض و المؤتمرات و العلقات العامة

World Wide For Event Managemant& PR    شركة سبق قيدها برقم :   116440  قيدت فى  

31-01-2018 برقم ايداع   5077 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/01/2028  12:00:00ص

696 - كمسزس جروب  kmszs group   شركة سبق قيدها برقم :   116854  قيدت فى  2018-02-08 

برقم ايداع   6524 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/02/2028  

12:00:00ص

697 - الفا للنشاء والتعمير   شركة سبق قيدها برقم :   116925  قيدت فى  11-02-2018 برقم ايداع   

6760 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/02/2028  12:00:00ص

698 - شركة غاز مصر   شركة سبق قيدها برقم :   117267  قيدت فى  18-02-2018 برقم ايداع   7953 

وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/02/2028  12:00:00ص

699 - شركة غاز مصر   شركة سبق قيدها برقم :   117270  قيدت فى  18-02-2018 برقم ايداع   7967 

وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/02/2028  12:00:00ص

700 - شركة غاز مصر   شركة سبق قيدها برقم :   117271  قيدت فى  18-02-2018 برقم ايداع   7968 

وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/02/2028  12:00:00ص

701 - شركة غاز مصر   شركة سبق قيدها برقم :   117271  قيدت فى  18-02-2018 برقم ايداع   7969 

وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/02/2028  12:00:00ص

702 - شركة غاز مصر   شركة سبق قيدها برقم :   117272  قيدت فى  18-02-2018 برقم ايداع   7970 

وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/02/2028  12:00:00ص

703 - جولدن روز GOLDEN ROSE   شركة سبق قيدها برقم :   117439  قيدت فى  2018-02-21 

برقم ايداع   8498 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/02/2028  

12:00:00ص

704 - بورتنوس ) شمال افريقيا و شرق المتوسط ( Portunus NAEM   شركة سبق قيدها برقم :   

117612  قيدت فى  26-02-2018 برقم ايداع   9056 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  25/02/2028  12:00:00ص

705 - ابر ايجيبت للصلب   شركة سبق قيدها برقم :   117648  قيدت فى  26-02-2018 برقم ايداع   9276 

وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/02/2028  12:00:00ص

706 - طيبة للتوريدات والهندسة   شركة سبق قيدها برقم :   126099  قيدت فى  11-01-2018 برقم ايداع   

42595 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/01/2028  12:00:00ص

707 - شركة ايتاج للتنميه والستثمارات السياحيه )نايل دولفين ريزيدنس( ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   

158960  قيدت فى  01-06-2014 برقم ايداع   12978 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  31/05/2024  12:00:00ص

708 - شركة ايتاج للتنميه والستثمارات السياحيه )نايل دولفين ريزيدنس( ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   

158960  قيدت فى  01-06-2014 برقم ايداع   12979 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  31/05/2024  12:00:00ص

709 - شركة ايتاج للتنميه والستثمارات السياحيه )نايل دولفين ريزيدنس( ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   

158960  قيدت فى  01-06-2014 برقم ايداع   12980 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  31/05/2024  12:00:00ص
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710 - شركة ايتاج للتنميه والستثمارات السياحيه )نايل دولفين ريزيدنس( ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   

158960  قيدت فى  01-06-2014 برقم ايداع   12981 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  31/05/2024  12:00:00ص

711 - بنك المارات دبى الوطنى   شركة سبق قيدها برقم :   184276  قيدت فى  01-06-2011 برقم ايداع   

1000023 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/05/2026  12:00:00

ص

712 - بنك المارات دبى الوطنى   شركة سبق قيدها برقم :   184276  قيدت فى  29-06-2006 برقم ايداع   

1000030 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/06/2026  12:00:00

ص

713 - بنك المارات دبى الوطنى   شركة سبق قيدها برقم :   184276  قيدت فى  08-05-2007 برقم ايداع   

1000041 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/05/2027  12:00:00

ص

714 - بنك المارات دبى الوطنى   شركة سبق قيدها برقم :   184276  قيدت فى  08-05-2007 برقم ايداع   

1000042 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/05/2027  12:00:00

ص

715 - بنك المارات دبى الوطنى   شركة سبق قيدها برقم :   184276  قيدت فى  08-05-2007 برقم ايداع   

1000043 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/05/2027  12:00:00

ص

716 - بنك المارات دبى الوطنى   شركة سبق قيدها برقم :   184276  قيدت فى  14-06-2007 برقم ايداع   

1000044 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/06/2027  12:00:00

ص

717 - بنك قناه السويس   شركة سبق قيدها برقم :   188726  قيدت فى  11-03-1988 برقم ايداع   4212 

وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/03/2028  12:00:00ص

718 - بنك قناة السويس   شركة سبق قيدها برقم :   188726  قيدت فى  09-03-1983 برقم ايداع   4510 

وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/03/2028  12:00:00ص

719 - بنك فيصل السلمي المصري   شركة سبق قيدها برقم :   197055  قيدت فى  10-01-1983 برقم 

ايداع   687 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/01/2028  12:00:00

ص

720 - بنك فيصل السلمي المصري   شركة سبق قيدها برقم :   197055  قيدت فى  07-08-2012 برقم 

ايداع   16289 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/08/2027  

12:00:00ص

721 - بنك فيصل السلمي المصري   شركة سبق قيدها برقم :   197055  قيدت فى  07-08-2012 برقم 

ايداع   16290 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/08/2027  

12:00:00ص

722 - بنك فيصل السلمي المصري   شركة سبق قيدها برقم :   197055  قيدت فى  07-08-2012 برقم 

ايداع   16291 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/08/2027  

12:00:00ص

723 - بنك فيصل السلمي المصري   شركة سبق قيدها برقم :   197055  قيدت فى  07-08-2012 برقم 

ايداع   16292 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/08/2027  

12:00:00ص
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724 - بنك فيصل السلمي المصري   شركة سبق قيدها برقم :   197055  قيدت فى  07-08-2012 برقم 

ايداع   16294 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/08/2027  

12:00:00ص

725 - بنك فيصل السلمي المصري   شركة سبق قيدها برقم :   197055  قيدت فى  20-12-2017 برقم 

ايداع   50868 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/12/2027  

12:00:00ص

726 - شركه خدمات البترول الجويه شركه مساهمه مصريه   شركة سبق قيدها برقم :   223777  قيدت فى  

27-02-1983 برقم ايداع   3673 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/02/2028  12:00:00ص

727 - شركه المركز الحديث للدراسات المتكامله للرض والبيئه   شركة سبق قيدها برقم :   6091  قيدت فى  

25-10-2000 برقم ايداع   5935 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/10/2025  12:00:00ص

728 - شركه سوتاكو العالميه للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   7536  قيدت فى  2001-09-05 

برقم ايداع   4774 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/09/2026  

12:00:00ص

729 - شركه بروجكت لتكييف الهواء   شركة سبق قيدها برقم :   8010  قيدت فى  27-12-2001 برقم ايداع   

6941 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/12/2026  12:00:00ص

730 - شركه مجوهرات ارض الذهب   شركة سبق قيدها برقم :   9306  قيدت فى  10-12-2002 برقم ايداع   

5718 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/12/2027  12:00:00ص

731 - شركه المنصور للتجاره والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   10670  قيدت فى  11-11-2012 برقم 

ايداع   23409 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/11/2027  

12:00:00ص

732 - شركه فريش اليكتريك الجهزه المنزليه   شركة سبق قيدها برقم :   15570  قيدت فى  2005-07-14 

برقم ايداع   9802 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/07/2025  

12:00:00ص

733 - شركه فريش اليكتريك للجهزه المنزليه ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   16949  قيدت فى  

29-11-2005 برقم ايداع   16510 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/11/2025  12:00:00ص

734 - شركه فريش اليكتريك للجهزه المنزليه ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   16949  قيدت فى  

29-11-2005 برقم ايداع   16511 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/11/2025  12:00:00ص

735 - شركه المنصور للتجاره والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   18381  قيدت فى  28-08-2017 برقم 

ايداع   31427 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/08/2027  

12:00:00ص

736 - شركة فريش اليكتريك للجهزة المنزليه   شركة سبق قيدها برقم :   22242  قيدت فى  2010-11-03 

برقم ايداع   23994 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/11/2025  

12:00:00ص

737 - شركة فريش اليكتريك للجهزة المنزلية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   22242  قيدت فى  

30-08-2004 برقم ايداع   1000003 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/08/2024  12:00:00ص
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738 - شركة فريش اليكتريك للجهزة المنزلية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   22242  قيدت فى  

29-08-2012 برقم ايداع   1000010 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/08/2027  12:00:00ص

739 - سامى بهنام ونى زخارى وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   22259  قيدت فى  07-09-2011 برقم 

ايداع   16471 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/09/2026  

12:00:00ص

740 - اصبح اسم الشركة ليصبح شركة مصطفى شوقى للستشارات )مزارز( -

Mostafa Shawki Consulting )Mazars(   شركة سبق قيدها برقم :   32864  قيدت فى  

02-02-1998 برقم ايداع   516 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/02/2028  12:00:00ص

741 - فريش اليكتريك للجهزة المنزلية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   34376  قيدت فى  2008-08-26 

برقم ايداع   18726 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/08/2023  

12:00:00ص

742 - الطباء المتحدون للخدمات الطبية والعلجية   شركة سبق قيدها برقم :   35660  قيدت فى  

23-11-2010 برقم ايداع   25188 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/11/2025  12:00:00ص

743 - دريم للستثمار التجارى والعقارى ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   38725  قيدت فى  2009-05-13 

برقم ايداع   9681 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/05/2024  

12:00:00ص

744 - ايه جى بى ال ايجيبت للخدمات الطبية   شركة سبق قيدها برقم :   39405  قيدت فى  2010-05-25 

برقم ايداع   11386 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/05/2025  

12:00:00ص

745 - فريش اليكتريك للجهزه المنزليه )منير ابراهيم خليل وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   42490  

قيدت فى  28-03-2004 برقم ايداع   1691 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  27/03/2024  12:00:00ص

746 - شركة الجزيرة العالمية للتجارة والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   48435  قيدت فى  2015-07-06 

برقم ايداع   19256 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/07/2025  

12:00:00ص

747 - شركة الجزيرة العالمية للتجارة والتوزيع ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   48435  قيدت فى  

30-07-2017 برقم ايداع   26680 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/07/2027  12:00:00ص

748 - الجزيرة العالمية للتجارة والتوزيع ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   48435  قيدت فى  

30-07-2017 برقم ايداع   26681 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/07/2027  12:00:00ص

749 - شركة الجزيرة العالمية للتجارة والتوزيع ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   48435  قيدت فى  

30-07-2017 برقم ايداع   26682 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/07/2027  12:00:00ص

750 - الجزيرة العالمية للتجارة والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   48435  قيدت فى  15-12-2016 برقم 

ايداع   40392 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/12/2026  

12:00:00ص

Page 1578 of 1644 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

751 - طاقة لتسويق المنتجات البترولية ) طاقة للتسويق (   شركة سبق قيدها برقم :   50858  قيدت فى  

31-12-2012 برقم ايداع   27989 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/12/2027  12:00:00ص

752 - فنارا للستيراد والتصدير )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   54814  قيدت فى  2011-10-31 

برقم ايداع   20906 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/10/2026  

12:00:00ص

753 - ديبر للهندسة والتجارة DEEBR )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   55024  قيدت فى  

17-11-2011 برقم ايداع   21856 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/11/2026  12:00:00ص

754 - بنيامين جورج عبد الملك رياض وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   58257  قيدت فى  2012-05-08 

برقم ايداع   9733 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/05/2027  

12:00:00ص

755 - الغربية للتطوير العقاري   شركة سبق قيدها برقم :   58949  قيدت فى  12-06-2012 برقم ايداع   

12540 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/06/2027  12:00:00ص

756 - ايه ايه ايه للستشارات A A A cost consultancy )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   62714  

قيدت فى  18-12-2012 برقم ايداع   26838 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  17/12/2027  12:00:00ص

757 - أبعاد المعلومات - ديموفنف DIMOFINF  - DIMENSIONS OF INFORMATION   شركة 

سبق قيدها برقم :   63297  قيدت فى  10-01-2013 برقم ايداع   784 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  09/01/2028  12:00:00ص

758 - ايه اي جي ايجيبت للتامين ) AIG Egypt Insurance Company SAE (   شركة سبق قيدها 

برقم :   63482  قيدت فى  20-01-2013 برقم ايداع   1412 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  19/01/2028  12:00:00ص

759 - زاج للستشارات التسويقيةZAG )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   63598  قيدت فى  

23-01-2013 برقم ايداع   1795 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/01/2028  12:00:00ص

760 - جلورى للتدريب وتنمية المهارات البشرية GLORY ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   64025  قيدت 

فى  11-02-2013 برقم ايداع   3244 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/02/2028  12:00:00ص

761 - تشارتس ايجيبت للتامين   شركة سبق قيدها برقم :   64054  قيدت فى  12-02-2013 برقم ايداع   

3331 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/02/2028  12:00:00ص

762 - جمال هلل و محمد هلل   شركة سبق قيدها برقم :   64484  قيدت فى  28-02-2013 برقم ايداع   

4474 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/02/2028  12:00:00ص

763 - جوب ماستر للحلول الستشارية JOBMASTER H R SOLUTIONS  )ش.م.م(   شركة سبق 

قيدها برقم :   64501  قيدت فى  28-02-2013 برقم ايداع   4553 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  27/02/2028  12:00:00ص

764 - شركة الجزيرة العالمية للتجارة والتوزيع ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   67087  قيدت فى  

19-02-2014 برقم ايداع   4171 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/02/2024  12:00:00ص

765 - شركة الجزيرة العالمية للتجارة والتوزيع ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   67087  قيدت فى  

18-02-2015 برقم ايداع   4472 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/02/2025  12:00:00ص
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766 - شركة الجزيرة العالمية للتجارة والتوزيع ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   67087  قيدت فى  

18-02-2015 برقم ايداع   4473 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/02/2025  12:00:00ص

767 - شركة الجزيرة العالمية للتجارة والتوزيع ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   67087  قيدت فى  

18-02-2015 برقم ايداع   4474 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/02/2025  12:00:00ص

768 - شركة الجزيرة العالمية للتجارة والتوزيع ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   67087  قيدت فى  

18-02-2015 برقم ايداع   4475 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/02/2025  12:00:00ص

769 - شركة الجزيرة العالمية للتجارة والتوزيع ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   67087  قيدت فى  

18-02-2015 برقم ايداع   4476 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/02/2025  12:00:00ص

770 - الجزيرة العالمية للتجارة والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   67087  قيدت فى  22-12-2016 برقم 

ايداع   41305 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/12/2026  

12:00:00ص

771 - الجزيرة العالمية للتجارة والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   67087  قيدت فى  22-12-2016 برقم 

ايداع   41306 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/12/2026  

12:00:00ص

772 - شركة الجزيرة العالمية للتجارة والتوزيع ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   67535  قيدت فى  

14-07-2013 برقم ايداع   15638 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/07/2023  12:00:00ص

773 - شركة الجزيرة العالمية للتجارة والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   84502  قيدت فى  2015-07-06 

برقم ايداع   19255 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/07/2025  

12:00:00ص

774 - شركة الجزيرة العالمية للتجارة والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   84502  قيدت فى  2015-07-06 

برقم ايداع   19257 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/07/2025  

12:00:00ص

775 - الجزيرة العالمية للتجارة والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   84502  قيدت فى  15-12-2016 برقم 

ايداع   40393 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/12/2026  

12:00:00ص

776 - النسور المصرية للصناعات الغذائية ) مطاعم البغل الكبرى (   شركة سبق قيدها برقم :   84771  قيدت 

فى  15-07-2015 برقم ايداع   20349 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/07/2025  12:00:00ص

777 - كينج ستون للستثمار و التنمية   شركة سبق قيدها برقم :   92027  قيدت فى  27-03-2016 برقم 

ايداع   10131 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/03/2026  

12:00:00ص

778 - تو اس للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   92768  قيدت فى  18-02-2018 برقم ايداع   7949 وفى 

تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/02/2028  12:00:00ص

779 - الجزيرة العالمية للتجارة والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   94791  قيدت فى  26-06-2016 برقم 

ايداع   20128 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/06/2026  

12:00:00ص
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780 - الجزيرة العالمية للتجارة والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   94791  قيدت فى  26-06-2016 برقم 

ايداع   20129 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/06/2026  

12:00:00ص

781 - الهرم لصناعة وتجارة المعادن والستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   97428  قيدت فى  

29-09-2016 برقم ايداع   29754 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/09/2026  12:00:00ص

782 - فريش اليكتريك للجهزة المنزلية   شركة سبق قيدها برقم :   97466  قيدت فى  29-09-2016 برقم 

ايداع   29886 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/09/2026  

12:00:00ص

783 - ثري ام تريدينج للتوريدات العمومية و الستيراد و التصدير 3M Trading   شركة سبق قيدها برقم :   

99031  قيدت فى  16-11-2016 برقم ايداع   35900 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  15/11/2026  12:00:00ص

784 - جافكو للحاصلت الزراعيه GAFCO CROPS   شركة سبق قيدها برقم :   102617  قيدت فى  

18-02-2003 برقم ايداع   924 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/02/2028  12:00:00ص

785 - مدرسة ليدز البريطانية Leeds British School )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   102666  

قيدت فى  27-02-2017 برقم ايداع   7459 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  26/02/2027  12:00:00ص

786 - فادوز للستثمار و التنمية   شركة سبق قيدها برقم :   109773  قيدت فى  18-09-2017 برقم ايداع   

34221 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/09/2027  12:00:00ص

787 - تايكوون للستثمار والتسويق العقارى   شركة سبق قيدها برقم :   112435  قيدت فى  2017-11-08 

برقم ايداع   43236 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/11/2027  

12:00:00ص

788 - عطله المسافر )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   112558  قيدت فى  12-11-2017 برقم ايداع   

43601 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/11/2027  12:00:00ص

789 - بيكي باربر لمستحضرات التجميل BEKKY BARBER FOR COSMETICS   شركة سبق 

قيدها برقم :   112977  قيدت فى  20-11-2017 برقم ايداع   45287 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  19/11/2027  12:00:00ص

790 - امتلك المستقبل لستصلح وزراعة الراضى Owning The Future   شركة سبق قيدها برقم :   

114083  قيدت فى  13-12-2017 برقم ايداع   49455 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  12/12/2027  12:00:00ص

791 - بامفست للتجارة BAMFST FOR TRADING   شركة سبق قيدها برقم :   114796  قيدت فى  

26-12-2017 برقم ايداع   53204 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/12/2027  12:00:00ص

792 - دوميستكا للتجارة والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   115305  قيدت فى  08-01-2018 برقم ايداع   

1052 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/01/2028  12:00:00ص

793 - ضيافة للفنادق   شركة سبق قيدها برقم :   115536  قيدت فى  11-01-2018 برقم ايداع   1834 وفى 

تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/01/2028  12:00:00ص

794 - اس تي بي كومنيكيشنز للخدمات العلمية STP   شركة سبق قيدها برقم :   115659  قيدت فى  

16-01-2018 برقم ايداع   2381 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/01/2028  12:00:00ص
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795 - القمم للستثمار الصناعى Heights For Industrial Investments   شركة سبق قيدها برقم :   

115789  قيدت فى  18-01-2018 برقم ايداع   2878 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  17/01/2028  12:00:00ص

796 - أم أتش أيه للستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية M . H . A   شركة سبق قيدها برقم :   115877  

قيدت فى  21-01-2018 برقم ايداع   3163 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  20/01/2028  12:00:00ص

797 - الخماسيه للصناعه والتجاره   شركة سبق قيدها برقم :   116068  قيدت فى  25-09-1997 برقم ايداع   

11689 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/09/2027  12:00:00ص

Six yards for sports and event  798 - سيكسياردز للتسويق الرياضى وادارة الفعاليات

management   شركة سبق قيدها برقم :   116107  قيدت فى  24-01-2018 برقم ايداع   3873 وفى 

تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/01/2028  12:00:00ص

799 - العالمية لقطع غيار السيارات MSK   شركة سبق قيدها برقم :   116119  قيدت فى  2018-01-24 

برقم ايداع   3938 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/01/2028  

12:00:00ص

800 - شركة اورانج لدارة الصيدليات         Orange Pharmacies   شركة سبق قيدها برقم :   

116522  قيدت فى  04-02-2018 برقم ايداع   5385 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  03/02/2028  12:00:00ص

801 - فيجين كيتشين أند مور VISION KITCHEN AND MORE   شركة سبق قيدها برقم :   

117364  قيدت فى  19-02-2018 برقم ايداع   8272 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  18/02/2028  12:00:00ص

802 - مشارق للستثمار العقاري   شركة سبق قيدها برقم :   117583  قيدت فى  25-02-2018 برقم ايداع   

8991 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/02/2028  12:00:00ص

803 - الجيوفيزياء العربية Arabian Geophysical Co.LLC   شركة سبق قيدها برقم :   117778  

قيدت فى  27-02-2018 برقم ايداع   9717 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  26/02/2028  12:00:00ص

804 - ميفنز للستشارات MAVENS CONSULTING   شركة سبق قيدها برقم :   117903  قيدت فى  

01-03-2018 برقم ايداع   10088 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/02/2028  12:00:00ص

805 - هولى سبيريت للستيراد والتصديرHOLY SPIRIT   شركة سبق قيدها برقم :   118017  قيدت فى  

04-03-2018 برقم ايداع   10461 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/03/2028  12:00:00ص

806 - البنك العربي ش . م . ع   شركة سبق قيدها برقم :   182618  قيدت فى  28-03-2016 برقم ايداع   

12071 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/03/2026  12:00:00ص

807 - جو باص للسياحة   شركة سبق قيدها برقم :   311311  قيدت فى  02-02-1998 برقم ايداع   1581 

وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/02/2028  12:00:00ص

808 - فريش اليكتريك للجهزه المنزليه -منير ابراهيم خليل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   359127  

قيدت فى  28-03-2004 برقم ايداع   5051 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  27/03/2024  12:00:00ص

809 - فريش الكتريك للجهزه المنزليه منير ابراهيم خليل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   359127  قيدت 

فى  28-03-2004 برقم ايداع   50051 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/03/2024  12:00:00ص
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810 - شركه تكنيكال سيرفيس كومباني   شركة سبق قيدها برقم :   190  قيدت فى  03-03-1998 برقم ايداع   

446 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/03/2028  12:00:00ص

811 - تكنوجرافيل للمحاجر ايجيبت ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   3693  قيدت فى  20-12-2010 برقم 

ايداع   7654 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/12/2025  

12:00:00ص

812 - العبور لصناعه اليايات ) مينراف ( اشرف فؤاد كامل وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   4259  قيدت 

فى  05-03-2003 برقم ايداع   245 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/03/2028  12:00:00ص

813 - شركه زاروكس ايجيبت لتصنيع الثلج علي حسن سلم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   4906  قيدت 

فى  21-01-2003 برقم ايداع   85 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/01/2028  12:00:00ص

814 - شركه ماس فود انترناشيونال   شركة سبق قيدها برقم :   9626  قيدت فى  11-03-2003 برقم ايداع   

1126 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/03/2028  12:00:00ص

815 - تكنولوجيا الهواء المضغوط   شركة سبق قيدها برقم :   21504  قيدت فى  10-03-2010 برقم ايداع   

5319 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/03/2025  12:00:00ص

816 - الدولية للستثمار والتجارة والتوزيع ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   23616  قيدت فى  

02-01-2013 برقم ايداع   108 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/01/2023  12:00:00ص

817 - الدولية للستثمار والتجارة والتوزيع ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   23616  قيدت فى  

25-03-2008 برقم ايداع   6343 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/03/2023  12:00:00ص

818 - الدولية للستثمار والتجارة والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   23616  قيدت فى  16-05-2007 برقم 

ايداع   9164 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/05/2027  

12:00:00ص

819 - الدولية للستثمار والتجارة والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   23616  قيدت فى  05-07-2012 برقم 

ايداع   14162 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/07/2027  

12:00:00ص

820 - الدولية للستثمار والتجارة والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   23616  قيدت فى  05-07-2012 برقم 

ايداع   14164 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/07/2027  

12:00:00ص

821 - الدولية للستثمار والتجارة والتوزيع ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   23616  قيدت فى  

14-08-2017 برقم ايداع   29157 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/08/2027  12:00:00ص

822 - الدولية للستثمار والتجارة والتوزيع ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   23616  قيدت فى  

14-08-2017 برقم ايداع   29158 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/08/2027  12:00:00ص

823 - شركة تكنولوجيا الهواء المضغوط ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   26448  قيدت فى  2007-08-13 

برقم ايداع   16766 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/08/2027  

12:00:00ص

824 - تكنولوجيا الهواء المضغوط ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   26448  قيدت فى  13-08-2007 برقم 

ايداع   16767 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/08/2027  

12:00:00ص
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825 - شركة تكنولوجيا الهواء المضغوط ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   26449  قيدت فى  2007-08-13 

برقم ايداع   16768 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/08/2027  

12:00:00ص

826 - شركة تكنولوجيا الهواء المضغوط ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   26449  قيدت فى  2007-08-13 

برقم ايداع   16769 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/08/2027  

12:00:00ص

827 - المروج لستصلح واستزراع الراضى ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   29183  قيدت فى  

16-12-2007 برقم ايداع   25994 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/12/2027  12:00:00ص

828 - ردى روكس لمنتجات المحاجر ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   29763  قيدت فى  2008-01-16 

برقم ايداع   1034 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/01/2028  

12:00:00ص

TRUCK HOME         829 - تراك هوم للتوكيلت التجارية والتوريدات العمومية

FORCOMMERCIAL AGNCIES & GENERAL SUPPLIES   شركة سبق قيدها برقم :   

30198  قيدت فى  05-02-2008 برقم ايداع   2500 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  04/02/2028  12:00:00ص

830 - تطوير للستثمار العمرانى ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   30257  قيدت فى  07-02-2008 برقم 

ايداع   2716 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/02/2028  

12:00:00ص

831 - جنرال اروماتيك ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   30594  قيدت فى  24-02-2008 برقم ايداع   

3996 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/02/2028  12:00:00ص

832 - جنرال اروماتيك ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   30594  قيدت فى  24-02-2008 برقم ايداع   

3997 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/02/2028  12:00:00ص

833 - بنك المشرق دولة المارات العربية - مساهمة عامه   شركة سبق قيدها برقم :   40051  قيدت فى  

28-04-2016 برقم ايداع   14036 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/04/2026  12:00:00ص

834 - بنك المشرق دولة المارات العربية - مساهمة عامه   شركة سبق قيدها برقم :   40051  قيدت فى  

10-08-2009 برقم ايداع   16662 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/08/2024  12:00:00ص

835 - بنك المشرق دولة المارات العربية - مساهمة عامه   شركة سبق قيدها برقم :   40051  قيدت فى  

10-08-2009 برقم ايداع   16664 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/08/2024  12:00:00ص

836 - بنك المشرق دولة المارات العربية - مساهمة عامه   شركة سبق قيدها برقم :   40051  قيدت فى  

10-08-2009 برقم ايداع   16665 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/08/2024  12:00:00ص

837 - بنك المشرق دولة المارات العربية - مساهمة عامه   شركة سبق قيدها برقم :   40051  قيدت فى  

10-08-2009 برقم ايداع   16666 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/08/2024  12:00:00ص

838 - بنك المشرق دولة المارات العربية - مساهمة عامه   شركة سبق قيدها برقم :   40051  قيدت فى  

10-08-2009 برقم ايداع   16667 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/08/2024  12:00:00ص
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839 - بنك المشرق دولة المارات العربية - مساهمة عامه   شركة سبق قيدها برقم :   40051  قيدت فى  

27-09-2017 برقم ايداع   35571 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/09/2027  12:00:00ص

840 - بنك المشرق دولة المارات العربية - مساهمة عامه   شركة سبق قيدها برقم :   40547  قيدت فى  

10-08-2009 برقم ايداع   16668 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/08/2024  12:00:00ص

841 - بنك المشرق دولة المارات العربية - مساهمة عامه   شركة سبق قيدها برقم :   40547  قيدت فى  

10-08-2009 برقم ايداع   16669 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/08/2024  12:00:00ص

842 - بنك المشرق دولة المارات العربية - مساهمة عامه   شركة سبق قيدها برقم :   40547  قيدت فى  

10-08-2009 برقم ايداع   16670 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/08/2024  12:00:00ص

843 - بنك المشرق دولة المارات العربية - مساهمة عامه   شركة سبق قيدها برقم :   40547  قيدت فى  

10-08-2009 برقم ايداع   16671 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/08/2024  12:00:00ص

844 - بنك المشرق دولة المارات العربية - مساهمة عامه   شركة سبق قيدها برقم :   40547  قيدت فى  

27-09-2017 برقم ايداع   35572 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/09/2027  12:00:00ص

845 - شركه الصفا والمروه للصابون ومستحضرات التجميل ابراهيم خليل خليل شراره وشركاه   شركة سبق 

قيدها برقم :   40941  قيدت فى  03-03-2003 برقم ايداع   978 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  02/03/2018  12:00:00ص

846 - الهدى والنور للستيراد والتصدير ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   42991  قيدت فى  

24-12-2009 برقم ايداع   26196 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/12/2024  12:00:00ص

847 - السويدى للسمنت   شركة سبق قيدها برقم :   51460  قيدت فى  20-04-2011 برقم ايداع   

1000047 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/04/2026  12:00:00

ص

848 - شركة ماكس لحلول الموارد البشرية   شركة سبق قيدها برقم :   59414  قيدت فى  10-07-2012 برقم 

ايداع   14493 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/07/2027  

12:00:00ص

849 - فارما سيد للصناعات الدوائيةPHARMA CID  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   60581  قيدت 

فى  17-09-2012 برقم ايداع   19027 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/09/2027  12:00:00ص

Advanced International Campany For  850 - الشركة العالميه المتطورة للغزل و النسيج

Spinning And Weaving   شركة سبق قيدها برقم :   62553  قيدت فى  12-12-2012 برقم ايداع   

26270 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/12/2027  12:00:00ص

851 - نبض الحياة لدارة المستشفيات والتوريدات  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   63316  قيدت فى  

13-01-2013 برقم ايداع   881 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/01/2028  12:00:00ص

852 - اليابانية للبويات و الدهانات الحديثة   شركة سبق قيدها برقم :   63574  قيدت فى  22-01-2013 برقم 

ايداع   1725 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/01/2028  

12:00:00ص
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853 - دايموند لدارة المشروعات )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   64097  قيدت فى  2013-02-13 

برقم ايداع   3522 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/02/2028  

12:00:00ص

854 - برونتو لتصنيع المنتجات الجلدية  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   64123  قيدت فى  

14-02-2013 برقم ايداع   3589 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/02/2028  12:00:00ص

855 - برونتو لتصنيع المنتجات الجلدية  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   64123  قيدت فى  

04-11-2013 برقم ايداع   23372 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/11/2023  12:00:00ص

856 - برونتو لتصنيع المنتجات الجلدية  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   64123  قيدت فى  

04-11-2013 برقم ايداع   23377 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/11/2023  12:00:00ص

857 - برونتو لتصنيع المنتجات الجلدية  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   64123  قيدت فى  

04-11-2013 برقم ايداع   23378 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/11/2023  12:00:00ص

858 - برونتو لتصنيع المنتجات الجلدية  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   64123  قيدت فى  

27-12-2016 برقم ايداع   42050 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/12/2026  12:00:00ص

859 - رويال جلوبال للملحة البحرية  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   75659  قيدت فى  2014-08-12 

برقم ايداع   18908 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/08/2024  

12:00:00ص

860 - تطوير مصر للستثمار السياحي واستصلح الراضي   شركة سبق قيدها برقم :   75704  قيدت فى  

01-12-2016 برقم ايداع   37833 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/11/2026  12:00:00ص

861 - فور فريندز لدارة المنشات السياحية   شركة سبق قيدها برقم :   77811  قيدت فى  12-05-2015 برقم 

ايداع   13466 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/05/2025  

12:00:00ص

862 - ابن الشام لنشاء و ادارة المطاعم و الكافيهات )ش.ذ.م.م( - وقف تعامل بموجب خطاب الهيئة رقم 113 فى 

30 3 2015   شركة سبق قيدها برقم :   79430  قيدت فى  15-01-2015 برقم ايداع   1245 وفى تاريخ  

15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/01/2025  12:00:00ص

863 - إخناتون للتجارة والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   82515  قيدت فى  23-02-2016 برقم ايداع   

5952 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/02/2026  12:00:00ص

864 - إخناتون للتجارة والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   82515  قيدت فى  24-02-2016 برقم ايداع   

6146 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/02/2026  12:00:00ص

865 - إخناتون للتجارة والتوزيع )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   82515  قيدت فى  05-05-2015 برقم 

ايداع   12664 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/05/2025  

12:00:00ص

866 - درافت اند كرافت للتجارة Draft&Craft )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   82565  قيدت فى  

06-05-2015 برقم ايداع   12865 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/05/2025  12:00:00ص
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867 - جرين ارووس  GREEN ARROWS   شركة سبق قيدها برقم :   84485  قيدت فى  

05-07-2015 برقم ايداع   19192 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/07/2025  12:00:00ص

868 - دلتاوية كفريدچ للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   90494  قيدت فى  12-12-2017 برقم ايداع   

48923 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/12/2027  12:00:00ص

869 - النسور المصرية للصناعات الغذائية ) مطاعم البغل الكبرى (   شركة سبق قيدها برقم :   90602  قيدت 

فى  11-02-2016 برقم ايداع   4587 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/02/2026  12:00:00ص

870 - بلس ليمتد PLUS )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   100264  قيدت فى  22-12-2016 برقم 

ايداع   41377 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/12/2026  

12:00:00ص

871 - جلوبال ترانس إيريس )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   104274  قيدت فى  05-04-2017 برقم 

ايداع   12685 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/04/2027  

12:00:00ص

872 - ميروتيل للفنادق العائمة   شركة سبق قيدها برقم :   105062  قيدت فى  13-12-1995 برقم ايداع   

12342 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/12/2025  12:00:00ص

873 - إليت للتنميه العقاريه The Elite For Real Estate Development   شركة سبق قيدها برقم :   

106823  قيدت فى  18-06-2017 برقم ايداع   21942 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  17/06/2027  12:00:00ص

874 - سبيد للستثمارات العقارية و السياحية   شركة سبق قيدها برقم :   109589  قيدت فى  2017-09-13 

برقم ايداع   33490 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/09/2027  

12:00:00ص

875 - شركه صناعة البلستيكات الهندسيه ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   109720  قيدت فى  

09-04-2015 برقم ايداع   10452 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/04/2025  12:00:00ص

876 - شركه صناعة البلستيكات الهندسيه ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   109720  قيدت فى  

09-12-2009 برقم ايداع   24834 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/12/2024  12:00:00ص

877 - اخناتون للتجارة والتوزيع ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   109860  قيدت فى  20-09-2017 برقم 

ايداع   34579 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/09/2027  

12:00:00ص

878 - شركة التنمية الصناعية   شركة سبق قيدها برقم :   110629  قيدت فى  12-10-2017 برقم ايداع   

37881 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/10/2027  12:00:00ص

879 - اس اى اف تى ليسنج للبنية التحتية كومبانى SEFT Leasing Company S.A.E   شركة سبق 

قيدها برقم :   111451  قيدت فى  25-10-2017 برقم ايداع   40382 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  24/10/2027  12:00:00ص

LEADER INTEGRATED FOR MANAGEMENT  880 - ليدر انتجريتيد للدارة و الخدمات

AND SERVICES  ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   113334  قيدت فى  28-11-2017 برقم ايداع   

46747 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/11/2027  12:00:00ص

881 - أكس سابليرز X-SUPPLIERS   شركة سبق قيدها برقم :   113574  قيدت فى  2017-12-04 

برقم ايداع   47592 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/12/2027  

12:00:00ص
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882 - الماسة لخدمات السيارات   شركة سبق قيدها برقم :   113986  قيدت فى  12-12-2017 برقم ايداع   

49149 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/12/2027  12:00:00ص

883 - هيدروتك لنظمة الهيدروليك الصناعية   شركة سبق قيدها برقم :   115884  قيدت فى  2018-01-21 

برقم ايداع   3172 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/01/2028  

12:00:00ص

884 - ثينك كابيتال think capital   شركة سبق قيدها برقم :   116038  قيدت فى  23-01-2018 برقم 

ايداع   3694 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/01/2028  

12:00:00ص

885 - السراء للتشييد و البناء   شركة سبق قيدها برقم :   116404  قيدت فى  31-01-2018 برقم ايداع   

5017 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/01/2028  12:00:00ص

886 - شينى ايجيبت تكنولوجى Chenyee Egypt Technology   شركة سبق قيدها برقم :   116421  

قيدت فى  31-01-2018 برقم ايداع   5057 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  30/01/2028  12:00:00ص

887 - موبايلكوم للتجارة والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   116619  قيدت فى  05-02-2018 برقم ايداع   

5721 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/02/2028  12:00:00ص

888 - رضا حمزه أحمد عطاا و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   116819  قيدت فى  08-02-2018 برقم 

ايداع   6489 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/02/2028  

12:00:00ص

889 - بريمويم فوود اندسترز للصناعات الغذائيه Premium Food Industries   شركة سبق قيدها برقم :   

117159  قيدت فى  15-02-2018 برقم ايداع   7550 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  14/02/2028  12:00:00ص

890 - شركة المجموعة الدولية المتقدمة   شركة سبق قيدها برقم :   117446  قيدت فى  22-01-2018 برقم 

ايداع   8545 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/01/2028  

12:00:00ص

891 - بنادر الستثمارية   شركة سبق قيدها برقم :   118123  قيدت فى  05-03-2018 برقم ايداع   10730 

وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/03/2028  12:00:00ص

892 - محمد المهدى و أحمد المهدى ابراهيم عبدالجواد   شركة سبق قيدها برقم :   151628  قيدت فى  

16-02-2003 برقم ايداع   1643 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/02/2028  12:00:00ص

893 - شركه فيرست باور   شركة سبق قيدها برقم :   295336  قيدت فى  23-11-1996 برقم ايداع   

21259 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/11/2026  12:00:00ص

894 - اصبح الشركه الشروق الولي للتنميه العمرانيه   شركة سبق قيدها برقم :   302398  قيدت فى  

15-02-1997 برقم ايداع   3501 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/02/2027  12:00:00ص

895 - المصريه العربيه للتنميه   شركة سبق قيدها برقم :   103  قيدت فى  18-11-2002 برقم ايداع   5454 

وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/11/2027  12:00:00ص

896 - شركه انترناشيونال بروفيشنال للخدمات التجاريه.I . B . G   شركة سبق قيدها برقم :   1065  قيدت فى  

20-07-1998 برقم ايداع   3187 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/07/2023  12:00:00ص

897 - الفيروز لصناعه البويات والمواد الصقه   شركة سبق قيدها برقم :   1921  قيدت فى  2003-11-18 

برقم ايداع   6827 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/11/2023  

12:00:00ص
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898 - الصباركو للصناعه والتجاره   شركة سبق قيدها برقم :   3950  قيدت فى  01-06-2005 برقم ايداع   

6764 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/05/2025  12:00:00ص

899 - شركه ستترا للصناعات واللكترونيه   شركة سبق قيدها برقم :   6991  قيدت فى  27-02-2005 برقم 

ايداع   487 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/02/2025  12:00:00

ص

900 - شركه فارما جرين   شركة سبق قيدها برقم :   9444  قيدت فى  15-01-2003 برقم ايداع   223 وفى 

تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/01/2028  12:00:00ص

901 - شركه طيبه لتجاره و توزيع الدويه   شركة سبق قيدها برقم :   11698  قيدت فى  11-08-2004 برقم 

ايداع   5813 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/08/2024  

12:00:00ص

902 - صلح على غانم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   14695  قيدت فى  12-03-2009 برقم ايداع   

5059 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/03/2024  12:00:00ص

903 - شركه بئر اسل للمشروعات السياحيه )ش0م0م(   شركة سبق قيدها برقم :   14999  قيدت فى  

26-01-2003 برقم ايداع   161 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/01/2028  12:00:00ص

904 - شركه بتر اسل للمشروعات السياحيه   شركة سبق قيدها برقم :   14999  قيدت فى  2006-12-11 

برقم ايداع   19169 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/12/2026  

12:00:00ص

905 - جنات المعادي للتسويق العقاري ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   15692  قيدت فى  2006-09-18 

برقم ايداع   14681 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/09/2026  

12:00:00ص

906 - الخوة للستثمار الزراعى والعقارى   شركة سبق قيدها برقم :   29539  قيدت فى  06-01-2008 برقم 

ايداع   375 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/01/2028  12:00:00

ص

907 - الخوة للستثمار الزراعى والعقارى   شركة سبق قيدها برقم :   29539  قيدت فى  17-05-2011 برقم 

ايداع   8149 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/05/2026  

12:00:00ص

908 - الخوة للستثمار الزراعى والعقارى   شركة سبق قيدها برقم :   29539  قيدت فى  17-05-2011 برقم 

ايداع   8150 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/05/2026  

12:00:00ص

909 - الخوة للستثمار الزراعى ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   29539  قيدت فى  18-05-2008 برقم 

ايداع   10363 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/05/2023  

12:00:00ص

910 - الخوة للستثمار الزراعى ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   29539  قيدت فى  18-05-2008 برقم 

ايداع   10364 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/05/2023  

12:00:00ص

911 - الفيروز للقرى السياحية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   31488  قيدت فى  06-04-2008 برقم 

ايداع   7193 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/04/2023  

12:00:00ص

912 - صموئيل تكس صموئيل حكيم لبيب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   35569  قيدت فى  

14-04-2010 برقم ايداع   7958 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/04/2025  12:00:00ص
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913 - صموئيل تكس صموئيل حكيم لبيب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   35569  قيدت فى  

22-04-2009 برقم ايداع   8096 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/04/2024  12:00:00ص

914 - صموئيل تكس صموئيل حكيم لبيب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   35569  قيدت فى  

27-07-2015 برقم ايداع   20899 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/07/2025  12:00:00ص

915 - صموئيل تكس صموئيل حكيم لبيب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   35569  قيدت فى  

29-11-2017 برقم ايداع   46995 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/11/2027  12:00:00ص

916 - فاين سيلكشن ترافيل   شركة سبق قيدها برقم :   39482  قيدت فى  28-07-2010 برقم ايداع   

16853 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/07/2025  12:00:00ص

917 - فاين سيلكشن ترافيل ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   39482  قيدت فى  28-07-2010 برقم ايداع   

1000074 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/07/2025  12:00:00

ص

918 - الستاذ لتجهيزات المحلت التجارية   شركة سبق قيدها برقم :   50776  قيدت فى  21-04-2013 برقم 

ايداع   9034 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/04/2023  

12:00:00ص

919 - السويدى للسمنت   شركة سبق قيدها برقم :   51460  قيدت فى  21-04-2011 برقم ايداع   6573 

وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/04/2026  12:00:00ص

920 - السويدي للسمنت   شركة سبق قيدها برقم :   51460  قيدت فى  20-04-2011 برقم ايداع   

1000048 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/04/2026  12:00:00

ص

GLOBAL EVENTS  ( 921 - جلوبال ايفينتس بلنرز لتنظيم المؤتمرات و الستيراد و التصدير

PLANNERS (   شركة سبق قيدها برقم :   58702  قيدت فى  30-05-2012 برقم ايداع   11485 وفى 

تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/05/2027  12:00:00ص

922 - هاني عادل صبحي عوض و شريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   59292  قيدت فى  2012-07-03 

برقم ايداع   13950 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/07/2027  

12:00:00ص

923 - توريدات المستهلك S2C SUPPLIER TO CONSUMER )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   

64274  قيدت فى  20-02-2013 برقم ايداع   3482 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  19/02/2028  12:00:00ص

924 - المركز الدولى للستشارات الدارية والتنمية البشرية )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   69643  

قيدت فى  14-11-2013 برقم ايداع   24259 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  13/11/2023  12:00:00ص

925 - غانم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاولت )ش.ذ.م.م(- وقف تعامل بموجب خطاب الهيئة رقم 202 فى 

18 8 2014   شركة سبق قيدها برقم :   73543  قيدت فى  04-05-2014 برقم ايداع   10516 وفى تاريخ  

16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/05/2024  12:00:00ص

926 - نفس NAFAS للنشطة الرياضية   شركة سبق قيدها برقم :   79123  قيدت فى  01-01-2015 برقم 

ايداع   126 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/12/2024  12:00:00

ص

927 - الحلموشى للعطاره   شركة سبق قيدها برقم :   89087  قيدت فى  24-12-2015 برقم ايداع   37204 

وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/12/2025  12:00:00ص
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928 - الطيب لصناعه اللبان رضا ابراهيم محمد عبد النبى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   102589  

قيدت فى  09-02-2003 برقم ايداع   831 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  08/02/2028  12:00:00ص

929 - الطيب لصناعه اللبان رضا ابراهيم محمد عبد النبى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   102589  

قيدت فى  09-02-2003 برقم ايداع   832 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  08/02/2028  12:00:00ص

930 - ايمن يوسف رخا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   102839  قيدت فى  01-03-2017 برقم ايداع   

7960 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/02/2027  12:00:00ص

931 - نور عبد ربه عبد ربه بسيونى و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   103251  قيدت فى  2017-03-12 

برقم ايداع   9256 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/03/2027  

12:00:00ص

932 - الخرافى للطاقة الشمسية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   103658  قيدت فى  21-03-2017 برقم 

ايداع   10491 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/03/2027  

12:00:00ص

933 - ميديا كونيكت )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   106240  قيدت فى  30-05-2017 برقم ايداع   

19693 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/05/2027  12:00:00ص

934 - محمود عزازي احمد عبده و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   109721  قيدت فى  2017-09-17 

برقم ايداع   33983 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/09/2027  

12:00:00ص

935 - عبد الحميد علي عبد الحميد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   111903  قيدت فى  2017-10-31 

برقم ايداع   41510 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/10/2027  

12:00:00ص

936 - فود اند كومباني لداره المطاعم FOOD & COMPANY ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   

112851  قيدت فى  16-11-2017 برقم ايداع   44758 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  15/11/2027  12:00:00ص

937 - المعمار العربى MEMAAR ARABI   شركة سبق قيدها برقم :   113446  قيدت فى  

29-11-2017 برقم ايداع   47110 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/11/2027  12:00:00ص

938 - يوكا للصناعات الغذائية UKA   شركة سبق قيدها برقم :   114594  قيدت فى  24-12-2017 برقم 

ايداع   52508 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/12/2027  

12:00:00ص

939 - برو للتجارة والتوريدات -PRO   شركة سبق قيدها برقم :   115517  قيدت فى  11-01-2018 برقم 

ايداع   1784 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/01/2028  

12:00:00ص

940 - مصر الحرة للستثمار العقارى   شركة سبق قيدها برقم :   115632  قيدت فى  15-01-2018 برقم 

ايداع   2288 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/01/2028  

12:00:00ص

941 - مصطفي احمد عبد الحكم رضا و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   115792  قيدت فى  2018-01-18 

برقم ايداع   2881 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/01/2028  

12:00:00ص
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942 - برنتكس . اى . جى للصناعة   شركة سبق قيدها برقم :   116033  قيدت فى  23-01-2018 برقم 

ايداع   3681 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/01/2028  

12:00:00ص

943 - اس دى ام للتطوير والدارة   شركة سبق قيدها برقم :   116205  قيدت فى  28-01-2018 برقم ايداع   

4219 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/01/2028  12:00:00ص

944 - غالكسى لينجوا GALAXY LINGUA   شركة سبق قيدها برقم :   116283  قيدت فى  

29-01-2018 برقم ايداع   4489 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/01/2028  12:00:00ص

945 - ايه تربل سى للعمال الهندسية ECCC   شركة سبق قيدها برقم :   116304  قيدت فى  

29-01-2018 برقم ايداع   4510 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/01/2028  12:00:00ص

946 - احمد محمد كاسم زمار وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   116332  قيدت فى  30-01-2018 برقم 

ايداع   4673 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/01/2028  

12:00:00ص

947 - ار ايه اند ايه للتجارة و الستيراد و التوكيلت التجارية RA & A   شركة سبق قيدها برقم :   116361  

قيدت فى  30-01-2018 برقم ايداع   4804 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  29/01/2028  12:00:00ص

948 - ستريم للستشارات وإدارة المشروعات STREAM   شركة سبق قيدها برقم :   116383  قيدت فى  

31-01-2018 برقم ايداع   4932 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/01/2028  12:00:00ص

949 - اي جي سي للصناعات التكنولوجية AGC   شركة سبق قيدها برقم :   116467  قيدت فى  

01-02-2018 برقم ايداع   5210 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/01/2028  12:00:00ص

950 - الجلله بلزا للمراكز التجارية   شركة سبق قيدها برقم :   116764  قيدت فى  08-02-2018 برقم 

ايداع   6322 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/02/2028  

12:00:00ص

951 - فتاح حمزة فتاح حمزة وشريكتيه   شركة سبق قيدها برقم :   116956  قيدت فى  12-02-2018 برقم 

ايداع   6881 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/02/2028  

12:00:00ص

952 - ال فؤاد ستون للرخام و الجرانيت   شركة سبق قيدها برقم :   117147  قيدت فى  14-02-2018 برقم 

ايداع   7523 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/02/2028  

12:00:00ص

953 - صموئيل تكس صموئيل حكيم لبيب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   117706  قيدت فى  

27-02-2018 برقم ايداع   9457 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/02/2028  12:00:00ص

954 - صموئيل تكس صموئيل حكيم لبيب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   117707  قيدت فى  

27-02-2018 برقم ايداع   9458 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/02/2028  12:00:00ص

955 - الفق للمشروعات الكهروميكانيكيه   شركة سبق قيدها برقم :   117748  قيدت فى  27-02-2018 برقم 

ايداع   9639 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/02/2028  

12:00:00ص
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956 - جو اكسبريس للشحن   شركة سبق قيدها برقم :   118695  قيدت فى  14-03-2018 برقم ايداع   

12602 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/03/2028  12:00:00ص

957 - شركه سنترا للصناعات الليكترونيه ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   165790  قيدت فى  

01-03-2005 برقم ايداع   2862 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/02/2025  12:00:00ص

Schneider Electric Engineering and  958 - شركة شنيدر الكتريك للهندسة والخدمات - منطقه حرة

Services Free Zone   شركة سبق قيدها برقم :   197647  قيدت فى  13-02-2018 برقم ايداع   298 

وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/02/2028  12:00:00ص

Egyptian Cooperation For  959 - ايجيبشن كوربريشن فور كونستركشن للمقاولت العامة

Construction ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   203303  قيدت فى  15-03-2018 برقم ايداع   1437 

وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/03/2028  12:00:00ص

960 - العربية لصناعة المستلزمات الطبية ) اميكو (   شركة سبق قيدها برقم :   223643  قيدت فى  

21-02-1983 برقم ايداع   3265 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/02/2008  12:00:00ص

961 - شركه كراون للسياحه   شركة سبق قيدها برقم :   309844  قيدت فى  02-12-1997 برقم ايداع   

54145 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/12/2027  12:00:00ص

962 - شركه سنترا للصناعات اللكترونيه   شركة سبق قيدها برقم :   366446  قيدت فى  2005-03-01 

برقم ايداع   3643 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/02/2025  

12:00:00ص

963 - شركه الدلتا للسكر   شركة سبق قيدها برقم :   27437  قيدت فى  30-12-1986 برقم ايداع   3430 

وفى تاريخ  18-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/12/2026  12:00:00ص

964 - بايونيرز لتداول الوراق المالية   شركة سبق قيدها برقم :   31431  قيدت فى  15-07-2007 برقم 

ايداع   13858 وفى تاريخ  18-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/07/2022  

12:00:00ص

965 - شركه مصر امريكا لصناعه السجاد الموكيت } ماك {   شركة سبق قيدها برقم :   46768  قيدت فى  

18-01-1994 برقم ايداع   344 وفى تاريخ  18-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/01/2024  12:00:00ص

966 - تعديل السم ليكون شركة موكيت ماك ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   46768  قيدت فى  

18-01-1994 برقم ايداع   345 وفى تاريخ  18-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/01/2024  12:00:00ص

967 - ماك   شركة سبق قيدها برقم :   46768  قيدت فى  18-01-1994 برقم ايداع   345 وفى تاريخ  

18-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/01/2024  12:00:00ص

968 - اندماج شركة الياف النساجون الشرقيون ش.م.م )مندمجه(خاضعه لحكام القانون 159 لسنة 1981 فى 

شركة موكيت ماك ش.م.م ) دامجه (   شركة سبق قيدها برقم :   46768  قيدت فى  19-02-1983 برقم ايداع   

663 وفى تاريخ  18-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/02/2028  12:00:00ص

969 - موكيت ماك   شركة سبق قيدها برقم :   46768  قيدت فى  20-08-2015 برقم ايداع   23272 وفى 

تاريخ  18-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/08/2025  12:00:00ص

970 - موكيت ماك   شركة سبق قيدها برقم :   46768  قيدت فى  20-08-2015 برقم ايداع   23273 وفى 

تاريخ  18-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/08/2025  12:00:00ص

971 - شركة موكيت ماك   شركة سبق قيدها برقم :   46768  قيدت فى  26-11-2014 برقم ايداع   28453 

وفى تاريخ  18-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/11/2024  12:00:00ص
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972 - موكيت ماك   شركة سبق قيدها برقم :   46768  قيدت فى  19-02-1983 برقم ايداع   1000004 

وفى تاريخ  18-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/02/2028  12:00:00ص

973 - موكيت ماك   شركة سبق قيدها برقم :   46768  قيدت فى  19-02-1983 برقم ايداع   1000005 

وفى تاريخ  18-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/02/2028  12:00:00ص

974 - موكيت ماك   شركة سبق قيدها برقم :   46768  قيدت فى  26-10-1992 برقم ايداع   1000015 

وفى تاريخ  18-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/10/2027  12:00:00ص

975 - موكيت ماك   شركة سبق قيدها برقم :   46768  قيدت فى  26-10-1992 برقم ايداع   1000016 

وفى تاريخ  18-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/10/2027  12:00:00ص

976 - موكيت ماك   شركة سبق قيدها برقم :   46768  قيدت فى  20-04-2010 برقم ايداع   1000076 

وفى تاريخ  18-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/04/2025  12:00:00ص

977 - موكيت ماك   شركة سبق قيدها برقم :   46768  قيدت فى  21-11-2016 برقم ايداع   1000113 

وفى تاريخ  18-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/11/2026  12:00:00ص

978 - موكيت ماك   شركة سبق قيدها برقم :   46768  قيدت فى  10-09-2017 برقم ايداع   1000139 

وفى تاريخ  18-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/09/2027  12:00:00ص

979 - موكيت ماك   شركة سبق قيدها برقم :   46768  قيدت فى  15-03-2018 برقم ايداع   1758070 

وفى تاريخ  18-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/03/2028  12:00:00ص

980 - موكيت ماك   شركة سبق قيدها برقم :   46768  قيدت فى  15-03-2018 برقم ايداع   1758071 

وفى تاريخ  18-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/03/2028  12:00:00ص

981 - شركة موكيت ماك   شركة سبق قيدها برقم :   65729  قيدت فى  21-04-2013 برقم ايداع   9011 

وفى تاريخ  18-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/04/2023  12:00:00ص

982 - شركة موكيت ماك   شركة سبق قيدها برقم :   65731  قيدت فى  21-04-2013 برقم ايداع   9013 

وفى تاريخ  18-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/04/2023  12:00:00ص

983 - موكيت ماك   شركة سبق قيدها برقم :   65732  قيدت فى  20-08-2015 برقم ايداع   23270 وفى 

تاريخ  18-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/08/2025  12:00:00ص

984 - شركة موكيت ماك   شركة سبق قيدها برقم :   65733  قيدت فى  21-04-2013 برقم ايداع   9015 

وفى تاريخ  18-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/04/2023  12:00:00ص

985 - شركة موكيت ماك   شركة سبق قيدها برقم :   65734  قيدت فى  21-04-2013 برقم ايداع   9016 

وفى تاريخ  18-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/04/2023  12:00:00ص

986 - شركة موكيت ماك   شركة سبق قيدها برقم :   65734  قيدت فى  21-04-2013 برقم ايداع   9017 

وفى تاريخ  18-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/04/2023  12:00:00ص

987 - شركة موكيت ماك   شركة سبق قيدها برقم :   65734  قيدت فى  21-04-2013 برقم ايداع   9018 

وفى تاريخ  18-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/04/2023  12:00:00ص

988 - شركه الدلتا للسكر   شركة سبق قيدها برقم :   72516  قيدت فى  22-09-2011 برقم ايداع   17697 

وفى تاريخ  18-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/09/2026  12:00:00ص

989 - شركة موكيت ماك   شركة سبق قيدها برقم :   78130  قيدت فى  26-11-2014 برقم ايداع   28454 

وفى تاريخ  18-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/11/2024  12:00:00ص

990 - موكيت ماك   شركة سبق قيدها برقم :   78130  قيدت فى  10-09-2017 برقم ايداع   32743 وفى 

تاريخ  18-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/09/2027  12:00:00ص

991 - شركة موكيت ماك   شركة سبق قيدها برقم :   99140  قيدت فى  15-03-2018 برقم ايداع   12760 

وفى تاريخ  18-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/03/2028  12:00:00ص

992 - موكيت ماك ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   99140  قيدت فى  21-11-2016 برقم ايداع   36260 

وفى تاريخ  18-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/11/2026  12:00:00ص
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993 - شركه ميديكالب الجمل للتجاره التوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   11404  قيدت فى  2004-06-17 

برقم ايداع   4376 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/06/2024  

12:00:00ص

994 - بنك بى ان بى باريبا ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   16823  قيدت فى  02-07-2008 برقم ايداع   

14495 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/07/2023  12:00:00ص

995 - بنك بى ان بى باريبا ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   16823  قيدت فى  02-07-2008 برقم ايداع   

14496 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/07/2023  12:00:00ص

996 - بنك بى ان بى باريبا ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   16823  قيدت فى  23-12-2008 برقم ايداع   

26597 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/12/2023  12:00:00ص

997 - هرمس فارما ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   26005  قيدت فى  25-07-2007 برقم ايداع   

14498 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/07/2027  12:00:00ص

998 - الوطنية للستثماروالزراعة ) جذور ( ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   26202  قيدت فى  

01-08-2007 برقم ايداع   15042 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/07/2027  12:00:00ص

999 - ضيوف الرحمن للتسويق العقارى والتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   27054  قيدت فى  

04-09-2007 برقم ايداع   18404 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/09/2027  12:00:00ص

1000 - عبد القادر عبد التواب محمود سودان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   29324  قيدت فى  

26-12-2007 برقم ايداع   26422 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/12/2027  12:00:00ص

1001 - المكاوى للسياحة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   29395  قيدت فى  30-12-2007 برقم ايداع   

26735 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/12/2027  12:00:00ص

1002 - مونتانيا للمقاولت والستثمار التجارى ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   29730  قيدت فى  

15-01-2008 برقم ايداع   928 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/01/2028  12:00:00ص

1003 - النيل للمصنوعات الجلدية ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   29960  قيدت فى  2008-01-27 

برقم ايداع   1734 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/01/2028  

12:00:00ص

1004 - المبانى مصر للتنمية العقارية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   30054  قيدت فى  2008-01-30 

برقم ايداع   2074 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/01/2028  

12:00:00ص

1005 - توب كوزمتيك للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   30506  

قيدت فى  20-02-2008 برقم ايداع   3707 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  19/02/2028  12:00:00ص

1006 - اركوس للمقاولت ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   30509  قيدت فى  20-02-2008 برقم ايداع   

3733 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/02/2028  12:00:00ص

1007 - فارما كريدو ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   30530  قيدت فى  21-02-2008 برقم ايداع   3797 

وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/02/2028  12:00:00ص

1008 - كايرو ثرى ايه للنتاج الزراعى والحيوانى ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   30663  قيدت فى  

27-02-2008 برقم ايداع   4222 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/02/2028  12:00:00ص
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1009 - المدارس اللمانية بالغردقة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   31040  قيدت فى  13-03-2008 برقم 

ايداع   5557 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/03/2028  

12:00:00ص

1010 - الخوة المتحدون لتصنيع الروابط U.B.F.I ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   40001  قيدت فى  

09-07-2009 برقم ايداع   14498 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/07/2024  12:00:00ص

1011 - بنك بى ان بى باربيا   شركة سبق قيدها برقم :   45982  قيدت فى  25-05-2010 برقم ايداع   

11404 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/05/2025  12:00:00ص

1012 - او اهـ اس اهـ ايجيبت OASA EGYPT   شركة سبق قيدها برقم :   57463  قيدت فى  

27-03-2012 برقم ايداع   6702 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/03/2027  12:00:00ص

1013 - بريدج تريد للستيراد و التصدير bridge trade )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   59789  

قيدت فى  02-08-2012 برقم ايداع   16065 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  01/08/2027  12:00:00ص

1014 - اى بى اس تكنولوجى E P S TECHNOLOGY   شركة سبق قيدها برقم :   60579  قيدت فى  

17-09-2012 برقم ايداع   19015 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/09/2027  12:00:00ص

1015 - نينار السورى لصناعة الحلويات )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   62813  قيدت فى  

23-12-2012 برقم ايداع   27152 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/12/2027  12:00:00ص

(  D .E . G Industrial Services & Solutions1016 - دى . اى . چى للخدمات و الحلول الصناعية

ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   63100  قيدت فى  01-01-2013 برقم ايداع   79 وفى تاريخ  

19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/12/2027  12:00:00ص

1017 - تكتس مارشيه للبرمجيات   شركة سبق قيدها برقم :   63143  قيدت فى  03-01-2013 برقم ايداع   

210 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/01/2028  12:00:00ص

1018 - ماجنتيس لخدمات تكنولوجيا المعلومات Magints for services of information   شركة سبق 

قيدها برقم :   63852  قيدت فى  04-02-2013 برقم ايداع   2651 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  03/02/2028  12:00:00ص

1019 - انترناشيونال كابيتال للدوية والتوكيلت التجارية  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   64042  قيدت 

فى  12-02-2013 برقم ايداع   3301 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/02/2028  12:00:00ص

1020 - خالد محمد التهامى محمد الفقى و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   64144  قيدت فى  2013-02-17 

برقم ايداع   3676 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/02/2028  

12:00:00ص

1021 - هايبر تكنو لتجارة الجهزة الكهربائية و الدوات المنزلية و الستيراد )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم 

:   64272  قيدت فى  20-02-2013 برقم ايداع   3480 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  19/02/2028  12:00:00ص

1022 - سايد واكس ايجيبت   شركة سبق قيدها برقم :   64303  قيدت فى  21-02-2013 برقم ايداع   3570 

وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/02/2028  12:00:00ص

1023 - شركة ايجيبت كار لتجارة السيارات   شركة سبق قيدها برقم :   64958  قيدت فى  2013-03-19 

برقم ايداع   6217 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/03/2028  

12:00:00ص
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1024 - شركة ايجيبت كار لتجارة السيارات   شركة سبق قيدها برقم :   64958  قيدت فى  2016-11-17 

برقم ايداع   35966 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/11/2026  

12:00:00ص

1025 - شركة ايجيبت كار لتجارة السيارات   شركة سبق قيدها برقم :   64958  قيدت فى  2016-11-17 

برقم ايداع   35967 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/11/2026  

12:00:00ص

1026 - احمد كمال عبد العزيز فهمى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   71177  قيدت فى  2014-01-22 

برقم ايداع   1555 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/01/2024  

12:00:00ص

1027 - صنى جروب للصناعة و الثاث   شركة سبق قيدها برقم :   72683  قيدت فى  21-01-2016 برقم 

ايداع   2238 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/01/2026  

12:00:00ص

1028 - مزايا فودز للتجارة  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   74230  قيدت فى  10-02-2015 برقم ايداع   

3619 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/02/2025  12:00:00ص

1029 - مزايا فودز للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   74230  قيدت فى  16-02-2016 برقم ايداع   5092 

وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/02/2026  12:00:00ص

1030 - شركة اندو انترناشيونال ENDO INTERNATIONAL   شركة سبق قيدها برقم :   75825  

قيدت فى  20-08-2014 برقم ايداع   19657 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  19/08/2024  12:00:00ص

1031 - شركة أجرا للستثمار والتجارة AGRAA )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   80954  قيدت فى  

12-03-2015 برقم ايداع   6937 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/03/2025  12:00:00ص

1032 - كايرو ثرى ايه للنتاج الزراعى والحيوانى ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   81568  قيدت فى  

01-04-2015 برقم ايداع   9489 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/03/2025  12:00:00ص

1033 - كوست ايجيبت جيرمنى QUEST EGYPT GERMANY   شركة سبق قيدها برقم :   87892  

قيدت فى  16-11-2015 برقم ايداع   32731 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  15/11/2025  12:00:00ص

1034 - ال. ام. دى انتربريز للستثمار السياحى   شركة سبق قيدها برقم :   91464  قيدت فى  2018-01-17 

برقم ايداع   2756 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/01/2028  

12:00:00ص

1035 - كونكت فور للملبس الجاهزه   شركة سبق قيدها برقم :   92005  قيدت فى  24-03-2016 برقم 

ايداع   10022 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/03/2026  

12:00:00ص

1036 - القاهرة الجديدة للدواجن ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   92235  قيدت فى  24-02-2008 برقم 

ايداع   3928 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/02/2028  

12:00:00ص

1037 - شركة جولدن هارت لتجارة الذهب والفضة   شركة سبق قيدها برقم :   93955  قيدت فى  

26-05-2016 برقم ايداع   17008 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/05/2026  12:00:00ص
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1038 - نينا سيرفيس لتأجير السيارات NINA SERVICE   شركة سبق قيدها برقم :   95156  قيدت فى  

13-07-2016 برقم ايداع   21564 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/07/2026  12:00:00ص

1039 - شركة فورتيه سبورتس Forte Sports   شركة سبق قيدها برقم :   96316  قيدت فى  

18-08-2016 برقم ايداع   25814 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/08/2026  12:00:00ص

Tuv Nord Egypt For Inspection  1040 - تى او فاو نورد ايجيبت لخدمات التفتيش ومنح الشهادات

And Certification Servises   شركة سبق قيدها برقم :   96844  قيدت فى  04-09-2016 برقم ايداع   

27693 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/09/2026  12:00:00ص

1041 - النصر لتجارة الغلل و الحبوب والستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   103377  قيدت فى  

14-03-2017 برقم ايداع   9629 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/03/2027  12:00:00ص

1042 - اسامة جرجس صالح موسى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   106068  قيدت فى  2017-05-25 

برقم ايداع   19099 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/05/2027  

12:00:00ص

1043 - اسامة جرجس صالح موسى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   106068  قيدت فى  2018-02-05 

برقم ايداع   1758068 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/02/2028  

12:00:00ص

1044 - اسامة جرجس صالح موسى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   106068  قيدت فى  2018-02-05 

برقم ايداع   1758069 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/02/2028  

12:00:00ص

1045 - بنك بى ان بى باربيا   شركة سبق قيدها برقم :   108232  قيدت فى  01-06-2011 برقم ايداع   

9375 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/05/2026  12:00:00ص

1046 - بى سى جى الستشارية B C G CONSULTING   شركة سبق قيدها برقم :   108743  قيدت فى  

15-08-2017 برقم ايداع   29425 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/08/2027  12:00:00ص

1047 - صمويل نايت Samuel Knight   شركة سبق قيدها برقم :   110164  قيدت فى  2017-10-01 

برقم ايداع   35941 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/09/2027  

12:00:00ص

1048 - كاترو مور   شركة سبق قيدها برقم :   111353  قيدت فى  25-10-2017 برقم ايداع   40284 وفى 

تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/10/2027  12:00:00ص

1049 - يوناتراك للتجارة و الخدمات الستشارية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   114539  قيدت فى  

21-12-2017 برقم ايداع   51370 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/12/2027  12:00:00ص

1050 - مصر للديكورات الحديثة ماتركس   شركة سبق قيدها برقم :   114793  قيدت فى  2017-12-26 

برقم ايداع   53201 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/12/2027  

12:00:00ص

1051 - فارما اسيست PHARMA ASSIST   شركة سبق قيدها برقم :   114972  قيدت فى  

31-12-2017 برقم ايداع   53877 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/12/2027  12:00:00ص
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1052 - بيللو اي رارو للتصنيع BELLO E RARO   شركة سبق قيدها برقم :   115110  قيدت فى  

02-01-2018 برقم ايداع   266 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/01/2028  12:00:00ص

1053 - فيجنس أبس لتكنولوجيا المعلومات Visions apps   شركة سبق قيدها برقم :   115365  قيدت فى  

09-01-2018 برقم ايداع   1323 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/01/2028  12:00:00ص

1054 - سمار للخدمات والتوريدات الزراعية   شركة سبق قيدها برقم :   115821  قيدت فى  2018-01-18 

برقم ايداع   3027 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/01/2028  

12:00:00ص

1055 - نيوترفيت لصناعه العلف NUTRIVET   شركة سبق قيدها برقم :   116505  قيدت فى  

04-02-2018 برقم ايداع   5359 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/02/2028  12:00:00ص

WAME Builders For Real Estate Investment  1056 - ويم بيلدرز للستثمار والتطوير العقارى

and development   شركة سبق قيدها برقم :   116661  قيدت فى  06-02-2018 برقم ايداع   5945 

وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/02/2028  12:00:00ص

1057 - سمارتك للنظمة الرقمية   شركة سبق قيدها برقم :   116862  قيدت فى  08-02-2018 برقم ايداع   

6532 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/02/2028  12:00:00ص

1058 - ارت سكوير   شركة سبق قيدها برقم :   116913  قيدت فى  11-02-2018 برقم ايداع   6724 وفى 

تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/02/2028  12:00:00ص

1059 - سكيوريتي جارد للمن والحراسة SECURITY GUARD   شركة سبق قيدها برقم :   117297  

قيدت فى  18-02-2018 برقم ايداع   8047 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  17/02/2028  12:00:00ص

   NOK HUMAN CAPITAL FOR CONSULTING         1060 - نوك هيومان كابيتال للستشارات

شركة سبق قيدها برقم :   117302  قيدت فى  18-02-2018 برقم ايداع   8053 وفى تاريخ  2023-02-19  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/02/2028  12:00:00ص

1061 - ام جى سكرين لتصنيع اللفتات والديكورات MG SCREEN ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   

117380  قيدت فى  19-02-2018 برقم ايداع   8308 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  18/02/2028  12:00:00ص

1062 - شركة الجزيرة تريد Al JAZERA Trade   شركة سبق قيدها برقم :   118332  قيدت فى  

08-03-2018 برقم ايداع   11375 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/03/2028  12:00:00ص

1063 - الدلتا مصر للستثمار الزراعي والنتاج الحيواني   شركة سبق قيدها برقم :   3138  قيدت فى  

13-04-2005 برقم ايداع   1000084 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/04/2025  12:00:00ص

1064 - شركه كوميت للمستلزمات الفندقيه الستيراد والتصدير )كوميت جروب(   شركة سبق قيدها برقم :   

4118  قيدت فى  13-02-2005 برقم ايداع   1000076 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  12/02/2025  12:00:00ص

1065 - شركه لونا لصناعه العطور ومستحضرات التجميل   شركة سبق قيدها برقم :   4836  قيدت فى  

16-12-2002 برقم ايداع   1214 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/12/2027  12:00:00ص
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1066 - لونا لصناعه العطور ومستحضرات التجميل   شركة سبق قيدها برقم :   4836  قيدت فى  

23-10-2017 برقم ايداع   1000140 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/10/2027  12:00:00ص

1067 - لونا لصناعه العطور ومستحضرات التجميل   شركة سبق قيدها برقم :   4836  قيدت فى  

23-10-2017 برقم ايداع   1000141 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/10/2027  12:00:00ص

1068 - الهرام للتجاره والتوكيلت بيراميدز تليكوم   شركة سبق قيدها برقم :   6719  قيدت فى  

27-04-2010 برقم ايداع   8984 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/04/2025  12:00:00ص

1069 - اس ايه ام الهندسية للمقاولت S . A . M   شركة سبق قيدها برقم :   9107  قيدت فى  

13-10-2002 برقم ايداع   4877 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/10/2027  12:00:00ص

1070 - إندماج شركة مدارس حياة إنتربرايزHayah Schools Enterprise ـ ش.م.م )الشركة المندمجة( 

في شركة أكاديمية حياة الدولية ش.م.م )الشركة الدامجة (   شركة سبق قيدها برقم :   9542  قيدت فى  

17-02-2003 برقم ايداع   705 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/02/2028  12:00:00ص

1071 - الشركه الدوليه للخدمات البريديه) ايجي سيرف (   شركة سبق قيدها برقم :   10751  قيدت فى  

26-01-2015 برقم ايداع   2119 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/01/2025  12:00:00ص

1072 - الشركه الدوليه للخدمات البريديه) ايجي سيرف (   شركة سبق قيدها برقم :   10751  قيدت فى  

26-01-2015 برقم ايداع   2120 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/01/2025  12:00:00ص

1073 - وفاء سليمان حامد سليمان وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   19656  قيدت فى  18-07-2006 برقم 

ايداع   10739 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/07/2026  

12:00:00ص

1074 - الدلتا مصر للستثمار الزراعى والنتاج الحيوانى ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   23134  قيدت فى  

08-03-2007 برقم ايداع   4218 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/03/2027  12:00:00ص

C S C COMPUTER SCIENCES  1075 - سى اس سى كمبيوتر ساينسز ايجيبت ش ذ م م

EGYPT   شركة سبق قيدها برقم :   25304  قيدت فى  19-06-2007 برقم ايداع   11994 وفى تاريخ  

20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/06/2027  12:00:00ص

1076 - مشاريع للتطوير العمرانى والتسويق العقارى   شركة سبق قيدها برقم :   25694  قيدت فى  

11-07-2007 برقم ايداع   13603 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/07/2027  12:00:00ص

1077 - نبراس للتكنولوجيا ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   29655  قيدت فى  13-01-2008 برقم ايداع   

689 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/01/2028  12:00:00ص

1078 - محمد مهند محمد سمير الفندى و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   29942  قيدت فى  2008-01-27 

برقم ايداع   1685 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/01/2028  

12:00:00ص

1079 - إكسبليو تكنولوجي إيجيبت Expleo Technology Egypt ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   

30061  قيدت فى  30-01-2008 برقم ايداع   2089 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  29/01/2028  12:00:00ص
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1080 - الدولية لتجارة السكر ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   30984  قيدت فى  11-03-2008 برقم ايداع   

5361 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/03/2028  12:00:00ص

1081 - الدولية لتجارة الشاى والسكر ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   30984  قيدت فى  2008-10-07 

برقم ايداع   20942 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/10/2023  

12:00:00ص

1082 - الشرق الدولية للتجارة ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   31136  قيدت فى  08-01-2013 برقم 

ايداع   457 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/01/2028  12:00:00

ص

1083 - الشرق الدولية للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   31136  قيدت فى  13-02-2014 برقم ايداع   

3708 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/02/2024  12:00:00ص

1084 - الشرق الدولية للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   31136  قيدت فى  04-02-2016 برقم ايداع   

3904 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/02/2026  12:00:00ص

1085 - الشرق الدولية للتجارة Orient International Trading LTD ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   

31136  قيدت فى  18-03-2008 برقم ايداع   5886 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  17/03/2028  12:00:00ص

1086 - الشرق الدولية للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   31136  قيدت فى  20-06-2011 برقم ايداع   

10838 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/06/2026  12:00:00ص

1087 - الشرق الدولية للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   31136  قيدت فى  20-06-2011 برقم ايداع   

10839 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/06/2026  12:00:00ص

1088 - شركه الشرق الدوليه للتجاره ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   31136  قيدت فى  2010-08-11 

برقم ايداع   18100 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/08/2025  

12:00:00ص

1089 - العالمية للصناعات المعدنية ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   34293  قيدت فى  2008-08-20 

برقم ايداع   18336 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/08/2023  

12:00:00ص

1090 - تراست جروب للتجارة والتوزيع Trust group Trading and Distrbution ش ذ م م   شركة 

سبق قيدها برقم :   34797  قيدت فى  11-08-2009 برقم ايداع   16832 وفى تاريخ  20-02-2023  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/08/2024  12:00:00ص

1091 - اكسبو تيم ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   41541  قيدت فى  12-10-2009 برقم ايداع   

20482 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/10/2024  12:00:00ص

1092 - الشرق الدولية للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   55106  قيدت فى  08-01-2013 برقم ايداع   

456 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/01/2028  12:00:00ص

1093 - الشرق الدولية للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   55106  قيدت فى  18-08-2015 برقم ايداع   

23029 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/08/2025  12:00:00ص

1094 - شركة فيني كافيه )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   61790  قيدت فى  12-11-2012 برقم ايداع   

23520 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/11/2027  12:00:00ص

1095 - الجواهرجى )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   63044  قيدت فى  30-12-2012 برقم ايداع   

27891 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/12/2027  12:00:00ص

1096 - صالح طويجو وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   63341  قيدت فى  14-01-2013 برقم ايداع   

948 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/01/2028  12:00:00ص
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1097 - فروت سيلر للتصدير FRUIT XELLER EXPORT   شركة سبق قيدها برقم :   63411  قيدت 

فى  15-01-2013 برقم ايداع   1139 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/01/2028  12:00:00ص

1098 - دار ورد جروب للمطاعم العالميه  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   63798  قيدت فى  

03-02-2013 برقم ايداع   2457 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/02/2028  12:00:00ص

1099 - دار ورد جروب للمطاعم العالميه   شركة سبق قيدها برقم :   63798  قيدت فى  06-12-2017 برقم 

ايداع   48139 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/12/2027  

12:00:00ص

1100 - ليف كومبس )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   64125  قيدت فى  14-02-2013 برقم ايداع   

3597 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/02/2028  12:00:00ص

1101 - حور محب للنشر   شركة سبق قيدها برقم :   75205  قيدت فى  14-07-2014 برقم ايداع   16982 

وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/07/2024  12:00:00ص

1102 - علي خليل للبلستيك المحدوده   شركة سبق قيدها برقم :   75364  قيدت فى  07-08-1996 برقم 

ايداع   3987 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/08/2026  

12:00:00ص

1103 - يايا للصناعات الغذائية )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   75364  قيدت فى  22-07-2014 برقم 

ايداع   17651 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/07/2024  

12:00:00ص

1104 - عبد العزيز عبد الواسع أحمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   76539  قيدت فى  2014-09-17 

برقم ايداع   22229 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/09/2024  

12:00:00ص

1105 - الشركه الدوليه للخدمات البريديه) ايجي سيرف (   شركة سبق قيدها برقم :   79689  قيدت فى  

26-01-2015 برقم ايداع   2121 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/01/2025  12:00:00ص

1106 - الشركه الدوليه للخدمات البريديه) ايجي سيرف (   شركة سبق قيدها برقم :   79689  قيدت فى  

26-01-2015 برقم ايداع   2122 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/01/2025  12:00:00ص

1107 - الشركه الدوليه للخدمات البريديه) ايجي سيرف (   شركة سبق قيدها برقم :   79689  قيدت فى  

26-01-2015 برقم ايداع   2123 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/01/2025  12:00:00ص

1108 - الشركه الدوليه للخدمات البريديه) ايجي سيرف (   شركة سبق قيدها برقم :   79689  قيدت فى  

26-01-2015 برقم ايداع   2124 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/01/2025  12:00:00ص

1109 - الشركه الدوليه للخدمات البريديه) ايجي سيرف (   شركة سبق قيدها برقم :   79689  قيدت فى  

26-01-2015 برقم ايداع   2125 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/01/2025  12:00:00ص

1110 - الشركه الدوليه للخدمات البريديه) ايجي سيرف (   شركة سبق قيدها برقم :   79689  قيدت فى  

26-01-2015 برقم ايداع   2126 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/01/2025  12:00:00ص
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1111 - الشركه الدوليه للخدمات البريديه) ايجي سيرف (   شركة سبق قيدها برقم :   79690  قيدت فى  

26-01-2015 برقم ايداع   2127 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/01/2025  12:00:00ص

1112 - الشركه الدوليه للخدمات البريديه) ايجي سيرف (   شركة سبق قيدها برقم :   79691  قيدت فى  

26-01-2015 برقم ايداع   2128 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/01/2025  12:00:00ص

1113 - الشركه الدوليه للخدمات البريديه) ايجي سيرف (   شركة سبق قيدها برقم :   79692  قيدت فى  

26-01-2015 برقم ايداع   2129 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/01/2025  12:00:00ص

1114 - الشركه الدوليه للخدمات البريديه) ايجي سيرف (   شركة سبق قيدها برقم :   79693  قيدت فى  

26-01-2015 برقم ايداع   2130 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/01/2025  12:00:00ص

1115 - الشركة المصرية السعودية لثاثات اللومنيوم ايه سى بى ديزاين ACP Design   شركة سبق قيدها 

برقم :   83657  قيدت فى  17-07-2017 برقم ايداع   25135 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  16/07/2027  12:00:00ص

Pta Company For Hotels & Restaurants  1116 - بى تى ايه لدارة الفنادق والمطاعم

Management   شركة سبق قيدها برقم :   85630  قيدت فى  10-03-2016 برقم ايداع   8092 وفى 

تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/03/2026  12:00:00ص

Pta Company For Hotels & Restaurants  1117 - بى تى ايه لدارة الفنادق والمطاعم

Management   شركة سبق قيدها برقم :   85630  قيدت فى  10-03-2016 برقم ايداع   8093 وفى 

تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/03/2026  12:00:00ص

Pta Company For Hotels & Restaurants  1118 - بى تى ايه لدارة الفنادق والمطاعم

Management   شركة سبق قيدها برقم :   85630  قيدت فى  10-03-2016 برقم ايداع   8094 وفى 

تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/03/2026  12:00:00ص

1119 - دار ورد جروب للمطاعم العالميه   شركة سبق قيدها برقم :   94584  قيدت فى  19-06-2016 برقم 

ايداع   19396 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/06/2026  

12:00:00ص

1120 - بلكا للتجاره والصناعة Plaka For Trading &Industry )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   

97571  قيدت فى  05-10-2016 برقم ايداع   20373 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  04/10/2026  12:00:00ص

1121 - بشير نعمان الغزاوى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   103157  قيدت فى  09-03-2017 برقم 

ايداع   8864 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/03/2027  

12:00:00ص

1122 - سى أس تى للخدمات والستشارات والتدريب CST )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   106528  

قيدت فى  07-06-2017 برقم ايداع   20788 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  06/06/2027  12:00:00ص

1123 - براند سيتى BRAND CITY ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   109256  قيدت فى  

29-08-2017 برقم ايداع   31946 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/08/2027  12:00:00ص

1124 - بانج باكس BANG BUCKS   شركة سبق قيدها برقم :   112357  قيدت فى  07-11-2017 برقم 

ايداع   42966 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/11/2027  

12:00:00ص
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1125 - الهلى للصرافة   شركة سبق قيدها برقم :   113082  قيدت فى  20-02-2018 برقم ايداع   8328 

وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/02/2028  12:00:00ص

1126 - بروفيتس للستثمار العقارى Profits   شركة سبق قيدها برقم :   113708  قيدت فى  

06-12-2017 برقم ايداع   48104 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/12/2027  12:00:00ص

1127 - التك للتوريدات و الخدمات الهندسية و الصناعية   شركة سبق قيدها برقم :   115313  قيدت فى  

08-01-2018 برقم ايداع   1073 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/01/2028  12:00:00ص

1128 - محمد زكريا شراباتى و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   115329  قيدت فى  08-01-2018 برقم 

ايداع   1099 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/01/2028  

12:00:00ص

1129 - محمد زكريا شراباتى و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   115329  قيدت فى  08-01-2018 برقم 

ايداع   1758073 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/01/2028  

12:00:00ص

1130 - هايب ستوديو HYPE Studio   شركة سبق قيدها برقم :   115907  قيدت فى  2018-01-21 

برقم ايداع   3264 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/01/2028  

12:00:00ص

1131 - أى تي آي أجرو - مصر ATI Agro-Egypt   شركة سبق قيدها برقم :   116432  قيدت فى  

31-01-2018 برقم ايداع   5068 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/01/2028  12:00:00ص

1132 - حصرى للشحن الدولى   شركة سبق قيدها برقم :   116598  قيدت فى  05-02-2018 برقم ايداع   

5627 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/02/2028  12:00:00ص

1133 - المحيط للمن و الحراسة و نقل الموال   شركة سبق قيدها برقم :   116700  قيدت فى  

07-02-2018 برقم ايداع   6079 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/02/2028  12:00:00ص

1134 - شركة إنيفاب الرجينتينية   شركة سبق قيدها برقم :   116794  قيدت فى  08-02-2018 برقم ايداع   

6375 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/02/2028  12:00:00ص

1135 - اجي كونسلت لمتد AG Consult -LTD   شركة سبق قيدها برقم :   117036  قيدت فى  

13-02-2018 برقم ايداع   7201 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/02/2028  12:00:00ص

1136 - ايه بي سبورت للستشارات            A B SUPPORT           CONSULTING   شركة سبق 

قيدها برقم :   117483  قيدت فى  22-02-2018 برقم ايداع   8718 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  21/02/2028  12:00:00ص

1137 - سولكس للتطوير الرقمى Solex   شركة سبق قيدها برقم :   117938  قيدت فى  2018-03-01 

برقم ايداع   10197 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/02/2028  

12:00:00ص

1138 - شركه الوادي لمات الدواجن ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   152179  قيدت فى  2003-03-18 

برقم ايداع   2920 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/03/2028  

12:00:00ص

1139 - علي خليل للبلستيك المحدود   شركة سبق قيدها برقم :   297191  قيدت فى  07-08-1996 برقم 

ايداع   12617 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/08/2026  

12:00:00ص
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1140 - شركه طيبه للتنميه السياحيه والمقاولت والستثمارات العقاريه   شركة سبق قيدها برقم :   308210  

قيدت فى  05-10-1997 برقم ايداع   19607 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  04/10/2027  12:00:00ص

1141 - العربيه المتحدة للتجاره والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   311108  قيدت فى  20-01-1998 برقم 

ايداع   1101 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/01/2028  

12:00:00ص

1142 - الشركة العربية المتحدة للتجارة والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   311108  قيدت فى  

19-12-2002 برقم ايداع   5885 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/12/2027  12:00:00ص

1143 - ماجدولين للخدمات والستثمار السياحى   شركة سبق قيدها برقم :   287  قيدت فى  1998-03-19 

برقم ايداع   711 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/03/2028  

12:00:00ص

1144 - الشركه الدوليه للرعايه الطبيه ش .م .م   شركة سبق قيدها برقم :   1358  قيدت فى  1997-08-06 

برقم ايداع   800 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/08/2027  

12:00:00ص

1145 - احمد عبدالعزيز زينهم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   1709  قيدت فى  08-03-1998 برقم 

ايداع   170 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/03/2028  12:00:00

ص

1146 - ايكو ل من ايجيبت   شركة سبق قيدها برقم :   3270  قيدت فى  21-06-1999 برقم ايداع   3320 

وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/06/2024  12:00:00ص

1147 - الطافى للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   3732  قيدت فى  

30-01-2008 برقم ايداع   2049 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/01/2028  12:00:00ص

1148 - الصافي للستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه   شركة سبق قيدها برقم :   3732  قيدت فى  

22-03-2010 برقم ايداع   6225 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/03/2025  12:00:00ص

1149 - الصافي للستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه   شركة سبق قيدها برقم :   3732  قيدت فى  

22-03-2010 برقم ايداع   6226 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/03/2025  12:00:00ص

1150 - شركه الصافي للستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه   شركة سبق قيدها برقم :   3732  قيدت فى  

02-03-2017 برقم ايداع   7915 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/03/2027  12:00:00ص

1151 - شركه الصافي للستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه   شركة سبق قيدها برقم :   3732  قيدت فى  

02-03-2017 برقم ايداع   7916 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/03/2027  12:00:00ص

1152 - الصافى للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   3732  قيدت فى  

21-05-2008 برقم ايداع   10683 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/05/2023  12:00:00ص

1153 - الصافى للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   3732  قيدت فى  

21-05-2008 برقم ايداع   10684 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/05/2023  12:00:00ص
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1154 - شركه الصافي للستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه   شركة سبق قيدها برقم :   3732  قيدت فى  

12-03-2018 برقم ايداع   11917 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/03/2028  12:00:00ص

1155 - شركه الصافي للستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه   شركة سبق قيدها برقم :   3732  قيدت فى  

27-06-2013 برقم ايداع   14892 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/06/2023  12:00:00ص

1156 - شركه الصافي للستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه   شركة سبق قيدها برقم :   3732  قيدت فى  

09-08-2009 برقم ايداع   16612 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/08/2024  12:00:00ص

1157 - شركه الصافي للستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه   شركة سبق قيدها برقم :   3732  قيدت فى  

21-07-2014 برقم ايداع   17528 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/07/2024  12:00:00ص

1158 - شركه الصافي للستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه   شركة سبق قيدها برقم :   3732  قيدت فى  

18-07-2016 برقم ايداع   22009 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/07/2026  12:00:00ص

1159 - شركه الصافي للستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه   شركة سبق قيدها برقم :   3732  قيدت فى  

29-09-2014 برقم ايداع   23384 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/09/2024  12:00:00ص

1160 - الصافي للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   شركة سبق قيدها برقم :   3732  قيدت فى  

29-09-2014 برقم ايداع   23385 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/09/2024  12:00:00ص

1161 - شركه الصافي للستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه   شركة سبق قيدها برقم :   3732  قيدت فى  

29-09-2014 برقم ايداع   23386 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/09/2024  12:00:00ص

1162 - شركه الصافي للستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه   شركة سبق قيدها برقم :   3732  قيدت فى  

29-09-2014 برقم ايداع   23387 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/09/2024  12:00:00ص

1163 - شركه الصافي للستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه   شركة سبق قيدها برقم :   3732  قيدت فى  

06-07-2017 برقم ايداع   23712 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/07/2027  12:00:00ص

1164 - شركه الصافي للستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه   شركة سبق قيدها برقم :   3732  قيدت فى  

03-12-2013 برقم ايداع   25845 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/12/2023  12:00:00ص

1165 - شركه الصافي للستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه   شركة سبق قيدها برقم :   3732  قيدت فى  

03-12-2013 برقم ايداع   25847 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/12/2023  12:00:00ص

1166 - شركه الصافي للستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه   شركة سبق قيدها برقم :   3732  قيدت فى  

03-12-2013 برقم ايداع   25848 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/12/2023  12:00:00ص

1167 - الصافي للستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه   شركة سبق قيدها برقم :   3732  قيدت فى  

03-12-2013 برقم ايداع   25849 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/12/2023  12:00:00ص
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1168 - الصافي للستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه   شركة سبق قيدها برقم :   3732  قيدت فى  

03-12-2013 برقم ايداع   25851 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/12/2023  12:00:00ص

1169 - شركه الصافي للستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه   شركة سبق قيدها برقم :   3732  قيدت فى  

03-12-2013 برقم ايداع   25853 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/12/2023  12:00:00ص

1170 - شركه الصافي للستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه   شركة سبق قيدها برقم :   3732  قيدت فى  

17-12-2012 برقم ايداع   26674 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/12/2027  12:00:00ص

1171 - شركه الصافي للستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه   شركة سبق قيدها برقم :   3732  قيدت فى  

17-12-2012 برقم ايداع   26675 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/12/2027  12:00:00ص

1172 - الصافي للستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه   شركة سبق قيدها برقم :   3732  قيدت فى  

17-12-2012 برقم ايداع   26676 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/12/2027  12:00:00ص

1173 - شركه الصافي للستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه   شركة سبق قيدها برقم :   3732  قيدت فى  

24-12-2012 برقم ايداع   27292 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/12/2027  12:00:00ص

1174 - شركه الصافي للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   شركة سبق قيدها برقم :   3732  قيدت فى  

03-12-2013 برقم ايداع   1000052 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/12/2023  12:00:00ص

1175 - سيسام للغذية والعصائر   شركة سبق قيدها برقم :   4931  قيدت فى  01-02-2003 برقم ايداع   

130 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/01/2028  12:00:00ص

1176 - بدراكو للدهانات الحديثه )فتحي بدر محمود وشريكيه(   شركة سبق قيدها برقم :   6106  قيدت فى  

20-06-2004 برقم ايداع   870 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/06/2024  12:00:00ص

1177 - شركه الصافي للستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه   شركة سبق قيدها برقم :   7055  قيدت فى  

02-03-2017 برقم ايداع   7918 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/03/2027  12:00:00ص

1178 - شركه برايت سكاي ترافيل   شركة سبق قيدها برقم :   9034  قيدت فى  19-09-2002 برقم ايداع   

4517 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/09/2027  12:00:00ص

1179 - سكاي ماكس هوليدايز للسياحه   شركة سبق قيدها برقم :   9035  قيدت فى  19-09-2002 برقم ايداع   

4519 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/09/2027  12:00:00ص

1180 - شركه ارابكوم للتوريد والتجاره   شركة سبق قيدها برقم :   10088  قيدت فى  20-03-2003 برقم 

ايداع   3549 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/03/2028  

12:00:00ص

1181 - ليدز لتكنولوجيا المعلومات   شركة سبق قيدها برقم :   12529  قيدت فى  15-02-2005 برقم ايداع   

877 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/02/2025  12:00:00ص

1182 - وائل محمد هاشم ضبان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   15526  قيدت فى  11-07-2005 برقم 

ايداع   9580 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/07/2025  

12:00:00ص
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1183 - الهادى لللحاق العمالة بالخارج ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   22123  قيدت فى  

17-01-2007 برقم ايداع   803 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/01/2027  12:00:00ص

1184 - احمد يوسف محمد بركة وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   24819  قيدت فى  27-05-2007 برقم 

ايداع   9969 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/05/2027  

12:00:00ص

1185 - بعلبكى ايجيبت للصناعات الكيميائية ) بى سى اى (   شركة سبق قيدها برقم :   28245  قيدت فى  

31-01-2017 برقم ايداع   3890 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/01/2027  12:00:00ص

1186 - انجلو ايجيبشن بروبرتى انفيستمنت Anglo Egyptian Property Investment ش م م   شركة 

سبق قيدها برقم :   29162  قيدت فى  16-12-2007 برقم ايداع   25908 وفى تاريخ  21-02-2023  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/12/2027  12:00:00ص

1187 - سفنكس لصناعة السمدة والكيماويات ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   29774  قيدت فى  

17-01-2008 برقم ايداع   1054 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/01/2028  12:00:00ص

1188 - سفنكس لصناعة السمدة والكيماويات ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   29774  قيدت فى  

17-01-2008 برقم ايداع   1000100 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/01/2028  12:00:00ص

1189 - تكنولوجى فيجين للستيراد ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   30452  قيدت فى  18-02-2008 برقم 

ايداع   3424 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/02/2028  

12:00:00ص

1190 - تكنولوجى فيجين للستيراد ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   30452  قيدت فى  27-12-2010 برقم 

ايداع   1000077 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/12/2025  

12:00:00ص

1191 - التخصصية للمقاولت الكهروميكانيكية ) سيمكو ( ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   30734  قيدت فى  

02-03-2008 برقم ايداع   4452 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/03/2028  12:00:00ص

1192 - التخصصية للمقاولت الكهروميكانيكية ) سيمكو ( ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   30734  قيدت فى  

15-05-2014 برقم ايداع   11627 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/05/2024  12:00:00ص

1193 - التخصصية للمقاولت الكهروميكانيكية ) سيمكو ( ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   30734  قيدت فى  

21-09-2016 برقم ايداع   28970 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/09/2026  12:00:00ص

1194 - الشركه العالميه للتجاره والتوكيلت الدوليه   شركة سبق قيدها برقم :   31807  قيدت فى  

02-10-1997 برقم ايداع   5234 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/10/2027  12:00:00ص

1195 - ندى مرسي علم للستثمار السياحي   شركة سبق قيدها برقم :   32369  قيدت فى  1997-12-04 

برقم ايداع   6607 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/12/2027  

12:00:00ص

1196 - ندى مرسي علم للستثمار السياحي   شركة سبق قيدها برقم :   32369  قيدت فى  2005-08-21 

برقم ايداع   1000086 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/08/2025  

12:00:00ص
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1197 - ايه جى بى ال ايجيبت للخدمات الطبية   شركة سبق قيدها برقم :   39405  قيدت فى  2016-05-30 

برقم ايداع   17311 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/05/2026  

12:00:00ص

1198 - الشركة العربية للصلب المخصوص ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   42757  قيدت فى  

02-06-1992 برقم ايداع   1308 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/06/2007  12:00:00ص

1199 - فود فاكتورى   شركة سبق قيدها برقم :   44296  قيدت فى  21-11-2013 برقم ايداع   24831 وفى 

تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/11/2023  12:00:00ص

1200 - شركه ابناء العرب للرخام والجرانيت ) عيد سليمان سالم وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   45553  

قيدت فى  16-03-2003 برقم ايداع   1190 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  15/03/2028  12:00:00ص

1201 - انتر كاتس لليخوت intercats yachting company   شركة سبق قيدها برقم :   48350  قيدت 

فى  05-10-2010 برقم ايداع   21653 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/10/2025  12:00:00ص

1202 - ماركاتو العالمية للمطاعم ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   48952  قيدت فى  04-11-2010 برقم 

ايداع   24154 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/11/2025  

12:00:00ص

1203 - تراكس بى . ار ) Traccs P.R( )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   62019  قيدت فى  

21-11-2012 برقم ايداع   24489 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/11/2027  12:00:00ص

1204 - الصافي للستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه   شركة سبق قيدها برقم :   62671  قيدت فى  

05-12-2013 برقم ايداع   26080 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/12/2023  12:00:00ص

1205 - الصافي للستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه   شركة سبق قيدها برقم :   62671  قيدت فى  

05-12-2013 برقم ايداع   26080 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/12/2023  12:00:00ص

1206 - الصافي للستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه   شركة سبق قيدها برقم :   62671  قيدت فى  

05-12-2013 برقم ايداع   26081 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/12/2023  12:00:00ص

1207 - الصافي للستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه   شركة سبق قيدها برقم :   62671  قيدت فى  

17-12-2012 برقم ايداع   26677 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/12/2027  12:00:00ص

1208 - محمد زينهم رضوان فرج وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   62895  قيدت فى  25-12-2012 برقم 

ايداع   27388 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/12/2027  

12:00:00ص

1209 - جماكس ايجيبت Gmax Egypt )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   62968  قيدت فى  

03-04-2017 برقم ايداع   12172 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/04/2027  12:00:00ص

1210 - محطة التحرير للنتاج العلمي والقنوات الفضائية -بنظام المناطق الحرة   شركة سبق قيدها برقم :   

63229  قيدت فى  09-01-2013 برقم ايداع   549 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  08/01/2028  12:00:00ص
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1211 - المجموعة الستشارية لوجيك LOGIC GROUP ) ش.م.م (   شركة سبق قيدها برقم :   63771  

قيدت فى  31-01-2013 برقم ايداع   2359 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  30/01/2028  12:00:00ص

1212 - حسام عبد الكريم يحيى زهرة وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   63899  قيدت فى  2013-02-06 

برقم ايداع   2834 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/02/2028  

12:00:00ص

Egyptian Turkish CO. for Construction ))1213 - الشركة المصرية التركية للتشييد) ايجيبترك

EGYPTURK   )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   64360  قيدت فى  24-02-2013 برقم ايداع   

4068 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/02/2028  12:00:00ص

1214 - ميكستا ايجيبت للتنمية العمرانية والفندقية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   71917  قيدت فى  

23-02-2014 برقم ايداع   4408 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/02/2024  12:00:00ص

1215 - الصافي الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   شركة سبق قيدها برقم :   76876  قيدت فى  

29-09-2014 برقم ايداع   23389 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/09/2024  12:00:00ص

1216 - كاروزوس اميريكان كافيه CARUSOS AMERICAN CAFE   شركة سبق قيدها برقم :   

85760  قيدت فى  24-08-2017 برقم ايداع   30936 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  23/08/2027  12:00:00ص

1217 - شريف مجدي مصطفي كمال عماره وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   95889  قيدت فى  

07-08-2016 برقم ايداع   24260 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/08/2026  12:00:00ص

1218 - كريتيف للتجارة اللكترونيةCREATIVE MEDIA   شركة سبق قيدها برقم :   105181  قيدت فى  

04-05-2017 برقم ايداع   15927 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/05/2027  12:00:00ص

ADVANCED   TECHNOLOGY                           1219 - أد فانسد تكنولوجي ميدل ايست

MIDDLE  EAST   شركة سبق قيدها برقم :   111419  قيدت فى  25-10-2017 برقم ايداع   40350 

وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/10/2027  12:00:00ص

1220 - مصر للتقطير   شركة سبق قيدها برقم :   114356  قيدت فى  19-12-2017 برقم ايداع   50677 

وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/12/2027  12:00:00ص

1221 - فيللور للقمشة Vellur Textile   شركة سبق قيدها برقم :   114916  قيدت فى  2017-12-28 

برقم ايداع   53712 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/12/2027  

12:00:00ص

1222 - شركة شفرة  Shafra   شركة سبق قيدها برقم :   115530  قيدت فى  11-01-2018 برقم ايداع   

1826 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/01/2028  12:00:00ص

1223 - تى اس كى الكترونيكا إ الكتريثيداد ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   115562  قيدت فى  

14-01-2018 برقم ايداع   1999 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/01/2028  12:00:00ص

1224 - اسماعيل احمد حسن خليل على وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   115594  قيدت فى  

15-01-2018 برقم ايداع   2121 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/01/2028  12:00:00ص
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   PHARAOHS TO PROUDUCE AND Fill FOOD 1225 - فاروس لنتاج وتعبئة المواد الغذائية

شركة سبق قيدها برقم :   116261  قيدت فى  29-01-2018 برقم ايداع   4466 وفى تاريخ  2023-02-21  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/01/2028  12:00:00ص

1226 - طيبة العالمية للصناعات   شركة سبق قيدها برقم :   116499  قيدت فى  04-02-2018 برقم ايداع   

5298 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/02/2028  12:00:00ص

1227 - منتوري للتدريب والتسويق MENTORI   شركة سبق قيدها برقم :   116971  قيدت فى  

12-02-2018 برقم ايداع   6951 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/02/2028  12:00:00ص

1228 - السويدى للمرافق )ElSewedy Utilities ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   116978  قيدت فى  

12-02-2018 برقم ايداع   6958 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/02/2028  12:00:00ص

1229 - الشركة المصرية التايلندية الصناعية Egyptian Thailand Industrial Company   شركة 

سبق قيدها برقم :   117116  قيدت فى  14-02-2018 برقم ايداع   7492 وفى تاريخ  21-02-2023  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/02/2028  12:00:00ص

1230 - ارتيجيانو هوم   Artigiano Home   شركة سبق قيدها برقم :   117318  قيدت فى  

18-02-2018 برقم ايداع   8069 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/02/2028  12:00:00ص

1231 - شركة الشنب لتكنولوجيا المنتجات السمنتيه وحديد التسليح   شركة سبق قيدها برقم :   119082  قيدت 

فى  22-03-2018 برقم ايداع   13945 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/03/2028  12:00:00ص

1232 - شركة مجموعة السمان للتنمية S G D   شركة سبق قيدها برقم :   119126  قيدت فى  

22-03-2018 برقم ايداع   14048 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/03/2028  12:00:00ص

1233 - الكرنك للفنادق العائمه كينج توت 1 ش0م0م0   شركة سبق قيدها برقم :   151353  قيدت فى  

26-01-2003 برقم ايداع   997 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/01/2028  12:00:00ص

1234 - شركه فيلومارك للتوكيلت والتنميه السياحيه )سنتر فيلو مارك(   شركة سبق قيدها برقم :   304187  

قيدت فى  10-05-1997 برقم ايداع   8716 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  09/05/2027  12:00:00ص

1235 - مركز مصر للشعة   شركة سبق قيدها برقم :   311498  قيدت فى  11-02-1998 برقم ايداع   

2163 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/02/2028  12:00:00ص

1236 - شركه حلواني اخوان   شركة سبق قيدها برقم :   119  قيدت فى  25-06-1994 برقم ايداع   138 

وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/06/2019  12:00:00ص

1237 - الدلتا لتجارة الدوية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   1346  قيدت فى  19-11-2008 برقم ايداع   

24425 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/11/2023  12:00:00ص

1238 - شركه الدلتا لتجاره الدويه   شركة سبق قيدها برقم :   1595  قيدت فى  01-10-1998 برقم ايداع   

4668 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/09/2023  12:00:00ص

1239 - الشركة المصرية لتكنولوجيا صناعة المواسير و لوازمها ) بولى تك - وايت تك ( خالد ابو بكر عسران 

محمود و شركاه شركة توصية بسيطة   شركة سبق قيدها برقم :   2419  قيدت فى  01-01-2013 برقم ايداع   

30 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/12/2027  12:00:00ص

1240 - شركه حلواني اخوان ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   3243  قيدت فى  10-11-2001 برقم ايداع   

995 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/11/2026  12:00:00ص
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1241 - الشركه العربيه لمنتجات السيراميك كيبيكو ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   7945  قيدت فى  

03-03-2003 برقم ايداع   193 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/03/2028  12:00:00ص

1242 - شركه دريم اللحاق العماله المصريه للعمل بالخارج   شركة سبق قيدها برقم :   9268  قيدت فى  

25-11-2002 برقم ايداع   5540 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/11/2027  12:00:00ص

1243 - شركه المل للخرسانه الجاهزه   شركة سبق قيدها برقم :   12456  قيدت فى  29-04-2009 برقم 

ايداع   8619 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/04/2024  

12:00:00ص

1244 - الشركه السعوديه المصريه للستثمارات البحر الحمر المجمع السياحي العالمي بالغردقه    ش م م   

شركة سبق قيدها برقم :   20049  قيدت فى  20-12-1992 برقم ايداع   4351 وفى تاريخ  2023-02-22  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/12/2027  12:00:00ص

1245 - الشركه المتحده لصناعه العبوات الكرتونيه يوني كرتون ومؤيد قاسم شكرجي وشريكه سعد جورج الياس 

ونصير فردريك فيضى   شركة سبق قيدها برقم :   28482  قيدت فى  07-09-1996 برقم ايداع   4054 وفى 

تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/09/2026  12:00:00ص

1246 - المركاتو ترافيل ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   29531  قيدت فى  06-01-2008 برقم ايداع   

352 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/01/2028  12:00:00ص

1247 - تكنولوجى جيت ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   29588  قيدت فى  10-01-2008 برقم ايداع   

509 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/01/2028  12:00:00ص

1248 - الدولية لتجارة الشاى والسكر ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   30984  قيدت فى  2008-10-07 

برقم ايداع   20942 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/10/2023  

12:00:00ص

1249 - النور للصناعة ) محمد عزت عيسى عبد النور وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   32544  قيدت فى  

25-02-1998 برقم ايداع   464 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/02/2028  12:00:00ص

1250 - مجموعة الدلتا للستثمارات والتنمية الصناعية والزراعية ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   36708  

قيدت فى  20-01-2009 برقم ايداع   1249 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  19/01/2024  12:00:00ص

1251 - جونسون واكس مصر ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   42833  قيدت فى  24-05-1992 برقم 

ايداع   1000017 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/05/2027  

12:00:00ص

1252 - مصرف الرافدين   شركة سبق قيدها برقم :   43582  قيدت فى  12-01-1978 برقم ايداع   180 

وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/01/2028  12:00:00ص

1253 - الشركة المصرية لتكنولوجيا صناعة المواسير و لوازمها خالد ابو بكر عسران محمود وشركاه   شركة 

سبق قيدها برقم :   50774  قيدت فى  07-03-2011 برقم ايداع   3896 وفى تاريخ  22-02-2023  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/03/2026  12:00:00ص

1254 - الرايه للتجاره العامه والتوريدات ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   50876  قيدت فى  2014-04-23 

برقم ايداع   9901 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/04/2024  

12:00:00ص
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American  Group For Managing  ( 1255 - امريكان جروب فورمنيجنج اديوكشنال بروجيكت

Educational Projects )A.G..M.E.P   شركة سبق قيدها برقم :   58654  قيدت فى  2012-05-28 

برقم ايداع   11257 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/05/2027  

12:00:00ص

1256 - النيل للطوب الطفلى و مواد البناء   شركة سبق قيدها برقم :   59425  قيدت فى  10-07-2012 برقم 

ايداع   14564 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/07/2027  

12:00:00ص

1257 - سافتي ديريكت ايجيبتSAFETY DIRECT EGYPT )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   

61035  قيدت فى  08-10-2012 برقم ايداع   20153 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  07/10/2027  12:00:00ص

1258 - جمال عطية السيد السعدنى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   61970  قيدت فى  2012-11-20 

برقم ايداع   24305 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/11/2027  

12:00:00ص

1259 - شركة سير تراك SyR TRUCK )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   62480  قيدت فى  

09-12-2012 برقم ايداع   25979 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/12/2027  12:00:00ص

1260 - الشركة المصرية لتكنولوجيا صناعة المواسير و لوازمها ) بولى تك - وايت تك ( خالد ابو بكر عسران 

محمود و شركاه شركة توصية بسيطة   شركة سبق قيدها برقم :   63089  قيدت فى  01-01-2013 برقم ايداع   

31 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/12/2027  12:00:00ص

1261 - اجرو جرين للستثمارات الهندسية و الزراعية  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   63264  قيدت فى  

10-01-2013 برقم ايداع   696 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/01/2028  12:00:00ص

1262 - هانيمان ايجيبت للتجارةHeinemann Egypt for Trading  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   

63894  قيدت فى  06-02-2013 برقم ايداع   2806 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  05/02/2028  12:00:00ص

1263 - ار ام دى للتجاره R M D   شركة سبق قيدها برقم :   63931  قيدت فى  07-02-2013 برقم ايداع   

2966 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/02/2028  12:00:00ص

1264 - تريو Trio )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   63961  قيدت فى  10-02-2013 برقم ايداع   

3040 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/02/2028  12:00:00ص

1265 - فيرست نايل بوت للمطاعم  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   64023  قيدت فى  2013-02-11 

برقم ايداع   3242 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/02/2028  

12:00:00ص

1266 - اس اند كى للمقاولت s&k construction   شركة سبق قيدها برقم :   64173  قيدت فى  

18-02-2013 برقم ايداع   3784 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/02/2028  12:00:00ص

1267 - شركة تبوك للصناعات الدوائيه - مصر ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   64199  قيدت فى  

19-02-2013 برقم ايداع   3855 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/02/2028  12:00:00ص

1268 - حلوانى اخوان   شركة سبق قيدها برقم :   75332  قيدت فى  07-10-2001 برقم ايداع   4435 وفى 

تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/10/2026  12:00:00ص
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1269 - برتش جروب للستثمار  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   78684  قيدت فى  16-12-2014 برقم 

ايداع   30545 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/12/2024  

12:00:00ص

1270 - جلوبال فورنتشر كومبانى العالمية لصناعه الثاث   شركة سبق قيدها برقم :   88984  قيدت فى  

13-04-2016 برقم ايداع   12485 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/04/2026  12:00:00ص

1271 - بريدج للستثمار والوساطه العقاريه )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   96547  قيدت فى  

25-08-2016 برقم ايداع   26652 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/08/2026  12:00:00ص

1272 - تراينجلز TRIANGLES   شركة سبق قيدها برقم :   106522  قيدت فى  07-06-2017 برقم 

ايداع   20782 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/06/2027  

12:00:00ص

1273 - اد فاكتوري AD FACTORY  ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   109288  قيدت فى  

30-08-2017 برقم ايداع   32082 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/08/2027  12:00:00ص

1274 - احمد بن عبدا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   109902  قيدت فى  24-09-2017 برقم ايداع   

34800 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/09/2027  12:00:00ص

1275 - ياسر محمد عبد ربه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   110139  قيدت فى  28-09-2017 برقم 

ايداع   35803 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/09/2027  

12:00:00ص

1276 - الستا ALLALISTA   شركة سبق قيدها برقم :   110171  قيدت فى  01-10-2017 برقم ايداع   

35948 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/09/2027  12:00:00ص

1277 - برنسيس للتصنيع والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   110974  قيدت فى  22-10-2017 برقم 

ايداع   39215 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/10/2027  

12:00:00ص

1278 - زوم فاشون   شركة سبق قيدها برقم :   114443  قيدت فى  20-12-2017 برقم ايداع   51053 

وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/12/2027  12:00:00ص

1279 - هاشم عبد المطلب السيد ابراهيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   114454  قيدت فى  

20-12-2017 برقم ايداع   51071 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/12/2027  12:00:00ص

   Rosetta For Aluminium Cookware S.A.E 1280 - روزيتا لدوات المطابخ اللمنيوم ش م م

شركة سبق قيدها برقم :   114824  قيدت فى  27-12-2017 برقم ايداع   53382 وفى تاريخ  

22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/12/2027  12:00:00ص

1281 - ان فوكس ميديكال سبلى اند فارما ستكال للمستلزمات الطبية   شركة سبق قيدها برقم :   115188  

قيدت فى  03-01-2018 برقم ايداع   583 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  02/01/2028  12:00:00ص

1282 - الشركة المصرية للستثمار و التمويل   شركة سبق قيدها برقم :   115429  قيدت فى  2018-01-10 

برقم ايداع   1449 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/01/2028  

12:00:00ص

1283 - شركة مايكاوا إيجبت   شركة سبق قيدها برقم :   115687  قيدت فى  16-01-2018 برقم ايداع   

2501 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/01/2028  12:00:00ص
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1284 - ريزيلينت ديجيتال سوليوشنز Resilient Digital Solutions   شركة سبق قيدها برقم :   

115740  قيدت فى  17-01-2018 برقم ايداع   2766 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  16/01/2028  12:00:00ص

1285 - ايجيبت 7000 للسياحة   شركة سبق قيدها برقم :   115875  قيدت فى  21-01-2018 برقم ايداع   

3130 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/01/2028  12:00:00ص

1286 - هاي كواليتي للتجارة العامة والتوريدات   شركة سبق قيدها برقم :   116533  قيدت فى  

04-02-2018 برقم ايداع   5443 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/02/2028  12:00:00ص

1287 - أرابيا استيل لصناعة و تجارة الثاث ARABIA STEEL   شركة سبق قيدها برقم :   116611  

قيدت فى  05-02-2018 برقم ايداع   5713 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  04/02/2028  12:00:00ص

1288 - كوين لتجارة وبيع خامات الديكور والكسسوار ذ . م . م   شركة سبق قيدها برقم :   116625  قيدت فى  

05-02-2018 برقم ايداع   5729 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/02/2028  12:00:00ص

1289 - ميديكل فارمسى بايو MED PHARMA BIO   شركة سبق قيدها برقم :   116747  قيدت فى  

07-02-2018 برقم ايداع   6246 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/02/2028  12:00:00ص

1290 - كابيتال واى للستثمار و التطوير العقارى   شركة سبق قيدها برقم :   116861  قيدت فى  

08-02-2018 برقم ايداع   6531 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/02/2028  12:00:00ص

1291 - رو كريتف ستوديو RO Creative Studio   شركة سبق قيدها برقم :   116965  قيدت فى  

12-02-2018 برقم ايداع   6945 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/02/2028  12:00:00ص

1292 - هيلث بلس Plus Health   شركة سبق قيدها برقم :   117138  قيدت فى  14-02-2018 برقم 

ايداع   7514 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/02/2028  

12:00:00ص

1293 - ريفييرا لكشرى هومز   شركة سبق قيدها برقم :   117144  قيدت فى  14-02-2018 برقم ايداع   

7520 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/02/2028  12:00:00ص

1294 - المغرة لند للستثمار الزراعي   شركة سبق قيدها برقم :   117255  قيدت فى  18-02-2018 برقم 

ايداع   7919 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/02/2028  

12:00:00ص

1295 - ماونتن فيو لدارة الندية   شركة سبق قيدها برقم :   117313  قيدت فى  18-02-2018 برقم ايداع   

8064 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/02/2028  12:00:00ص

1296 - محمد فرحان السكماني وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   117433  قيدت فى  21-02-2018 برقم 

ايداع   8490 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/02/2028  

12:00:00ص

1297 - جلوبال للتعليم   شركة سبق قيدها برقم :   117820  قيدت فى  28-02-2018 برقم ايداع   9832 

وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/02/2028  12:00:00ص

1298 - الصداقة للمن وحراسة المنشآت ونقل الموال   شركة سبق قيدها برقم :   117828  قيدت فى  

28-02-2018 برقم ايداع   9840 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/02/2028  12:00:00ص
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1299 - شركة ايكون كريشانز   شركة سبق قيدها برقم :   117986  قيدت فى  04-03-2018 برقم ايداع   

10352 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/03/2028  12:00:00ص

1300 - شنت للستثمار الصناعي   شركة سبق قيدها برقم :   118117  قيدت فى  05-03-2018 برقم ايداع   

10724 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/03/2028  12:00:00ص

1301 - ووك ليك أن ايجيبشن          WALK LIKE AN EGYPTIAN   شركة سبق قيدها برقم :   

118207  قيدت فى  06-03-2018 برقم ايداع   11009 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  05/03/2028  12:00:00ص

1302 - سماقية الشام   شركة سبق قيدها برقم :   119098  قيدت فى  22-03-2018 برقم ايداع   14016 

وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/03/2028  12:00:00ص

1303 - شركه مون ارش للثاث والديكور ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   301019  قيدت فى  

26-12-1996 برقم ايداع   24315 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/12/2026  12:00:00ص

1304 - شركه مون ارش للثاث والديكور ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   301019  قيدت فى  

13-12-2004 برقم ايداع   1000047 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/12/2024  12:00:00ص

1305 - المتحدة لتصنيع لفتات العلنات ) مصطفى احمد حسن احمد وشريكية (   شركة سبق قيدها برقم :   

333645  قيدت فى  29-07-2001 برقم ايداع   1000041 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  28/07/2026  12:00:00ص

1306 - الهرام لمواد الدعايه   شركة سبق قيدها برقم :   1075  قيدت فى  13-04-1997 برقم ايداع   246 

وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/04/2027  12:00:00ص

1307 - شركه اورو ايجيبت لتشغيل المعادن الثمينة   شركة سبق قيدها برقم :   7877  قيدت فى  

27-01-2003 برقم ايداع   89 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/01/2023  12:00:00ص

1308 - شركه اورو ايجيبت لتشغيل المعادن الثمينة   شركة سبق قيدها برقم :   7877  قيدت فى  

17-07-2017 برقم ايداع   20029 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/07/2027  12:00:00ص

1309 - شركه اورو ايجيبت لتشغيل المعادن الثمينة   شركة سبق قيدها برقم :   7877  قيدت فى  

17-07-2017 برقم ايداع   25030 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/07/2027  12:00:00ص

1310 - شركه اورو ايجيبت لتشغيل المعادن الثمينة   شركة سبق قيدها برقم :   7877  قيدت فى  

31-01-2013 برقم ايداع   1000015 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/01/2028  12:00:00ص

1311 - شركه الزهراء للستثمار والتنميه العقاريه   شركة سبق قيدها برقم :   9385  قيدت فى  

31-12-2002 برقم ايداع   6132 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/12/2027  12:00:00ص

1312 - شركة ايفيسو - هانذاون مانجمينت كونسلتيج   شركة سبق قيدها برقم :   9662  قيدت فى  

23-03-2003 برقم ايداع   1290 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/03/2028  12:00:00ص

1313 - برايت ليفينج للتجاره ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   19432  قيدت فى  29-06-2006 برقم 

ايداع   9655 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/06/2026  

12:00:00ص
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1314 - برايت ليفينج للتجاره ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   19432  قيدت فى  22-06-2010 برقم 

ايداع   14136 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/06/2025  

12:00:00ص

1315 - برايت ليفينج للتجاره ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   19432  قيدت فى  22-06-2010 برقم 

ايداع   14137 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/06/2025  

12:00:00ص

1316 - الولى للستثمارات العقاريه والتنميه العمرانيه والسياحيه   شركة سبق قيدها برقم :   24039  قيدت فى  

22-04-2007 برقم ايداع   7349 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/04/2027  12:00:00ص

1317 - شركه الوسام للتجاره والبناء الحديث   شركة سبق قيدها برقم :   25786  قيدت فى  1995-06-28 

برقم ايداع   2686 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/06/2025  

12:00:00ص

1318 - برايت ليفينج للتجاره ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   27154  قيدت فى  05-02-2009 برقم 

ايداع   2405 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/02/2024  

12:00:00ص

1319 - برايت ليفينج للتجارة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   27154  قيدت فى  15-05-2008 برقم ايداع   

10142 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/05/2023  12:00:00ص

1320 - برايت ليفينج للتجارة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   27154  قيدت فى  15-05-2008 برقم ايداع   

10143 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/05/2023  12:00:00ص

1321 - برايت ليفينج للتجاره ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   27154  قيدت فى  06-08-2009 برقم 

ايداع   16479 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/08/2024  

12:00:00ص

1322 - برايت ليفينج للتجاره ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   27154  قيدت فى  09-09-2007 برقم 

ايداع   18653 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/09/2027  

12:00:00ص

1323 - برايت ليفينج للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   27154  قيدت فى  05-10-2010 برقم ايداع   

21659 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/10/2025  12:00:00ص

1324 - كلستر تورز CLUSTER TOURS ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   28270  قيدت فى  

06-11-2007 برقم ايداع   22664 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/11/2027  12:00:00ص

1325 - النور للتجارة والنقل والستثمار العقارى   شركة سبق قيدها برقم :   29259  قيدت فى  

24-12-2007 برقم ايداع   26215 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/12/2027  12:00:00ص

1326 - الوهيب للستثمارات السياحية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   30219  قيدت فى  2008-02-06 

برقم ايداع   2590 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/02/2028  

12:00:00ص

1327 - سوفتك انترناشيونال )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   30602  قيدت فى  25-02-2008 برقم 

ايداع   4032 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/02/2028  

12:00:00ص

1328 - البطاوى للستيراد والتصدير ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   30671  قيدت فى  2008-02-27 

برقم ايداع   4289 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/02/2028  

12:00:00ص
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1329 - ليف انتريورز ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   33513  قيدت فى  09-07-2008 برقم ايداع   

15182 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/07/2023  12:00:00ص

1330 - الوطنية المصرية السعودية للستثمار والتنمية ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   40760  قيدت فى  

20-08-2009 برقم ايداع   17564 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/08/2024  12:00:00ص

1331 - اولد زكرى للرخام والجرانيت ) لوكاس زكرى عوض ابراهيم وشريكه (   شركة سبق قيدها برقم :   

45247  قيدت فى  18-01-2003 برقم ايداع   273 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  17/01/2028  12:00:00ص

1332 - برو ادفيرتيزينج للدعاية و العلن PRO ADVERTISING )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   

60189  قيدت فى  28-08-2012 برقم ايداع   17434 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  27/08/2027  12:00:00ص

1333 - جى دى اند بى للستشارات وادارة المشروعات )جمال الدين وشركاه( GD&P   شركة سبق قيدها برقم 

:   60508  قيدت فى  12-09-2012 برقم ايداع   18723 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  11/09/2027  12:00:00ص

1334 - شركة تعمير وادى النيل الزراعية لستصلح وتعمير وتنمية الراضي   شركة سبق قيدها برقم :   

63409  قيدت فى  15-01-2013 برقم ايداع   1136 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  14/01/2028  12:00:00ص

1335 - اورو ايجيبت لتشغيل المعادن الثمينة   شركة سبق قيدها برقم :   63773  قيدت فى  2013-01-31 

برقم ايداع   2362 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/01/2028  

12:00:00ص

1336 - اورو ايجيبت لتشغيل المعادن الثمينة   شركة سبق قيدها برقم :   63773  قيدت فى  2017-01-22 

برقم ايداع   2625 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/01/2027  

12:00:00ص

1337 - سنيار للمشروعات والستثمار السياحي   شركة سبق قيدها برقم :   64022  قيدت فى  2013-02-11 

برقم ايداع   3241 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/02/2028  

12:00:00ص

1338 - دينا محمد سالم الفقى وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   64351  قيدت فى  24-02-2013 برقم 

ايداع   4036 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/02/2028  

12:00:00ص

1339 - الفريقيه للكيماويات   شركة سبق قيدها برقم :   64979  قيدت فى  20-03-2013 برقم ايداع   

6316 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/03/2028  12:00:00ص

1340 - شغف Shaghaf   شركة سبق قيدها برقم :   86417  قيدت فى  20-09-2015 برقم ايداع   

26667 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/09/2025  12:00:00ص

1341 - اورو ايجيبت لتشغيل المعادن الثمينة   شركة سبق قيدها برقم :   88972  قيدت فى  2017-01-22 

برقم ايداع   2624 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/01/2027  

12:00:00ص

1342 - اورو ايجيبت لتشغيل المعادن الثمينة   شركة سبق قيدها برقم :   88972  قيدت فى  2015-12-21 

برقم ايداع   36769 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/12/2025  

12:00:00ص

1343 - بريميير هوسبيتاليتى Premiere Hospitality   شركة سبق قيدها برقم :   89175  قيدت فى  

28-12-2015 برقم ايداع   37517 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/12/2025  12:00:00ص
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1344 - شمال افريقيا للصناعات الغذائية Nest   شركة سبق قيدها برقم :   90722  قيدت فى  2016-02-16 

برقم ايداع   5035 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/02/2026  

12:00:00ص

1345 - نيوهوريزون NEW HORIZON   شركة سبق قيدها برقم :   91782  قيدت فى  2017-06-28 

برقم ايداع   22855 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/06/2027  

12:00:00ص

1346 - شركة ابو النصر للتجارة والتوزيع والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   100628  قيدت فى  

14-02-2017 برقم ايداع   5620 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/02/2027  12:00:00ص

1347 - شركة ابو النصر للتجارة والتوزيع والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   100628  قيدت فى  

14-02-2017 برقم ايداع   5621 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/02/2027  12:00:00ص

1348 - المصرية الكندية للحلول الذكية )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   103698  قيدت فى  

21-03-2017 برقم ايداع   10642 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/03/2027  12:00:00ص

1349 - إعلمى جروب للحلول المتكاملةEALAMY GROUP  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   

104828  قيدت فى  23-04-2017 برقم ايداع   14722 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  22/04/2027  12:00:00ص

1350 - النخبه للعمارة والديكور  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   105276  قيدت فى  2017-05-07 

برقم ايداع   16288 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/05/2027  

12:00:00ص

1351 - محمد السيد محمود سعده وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   112427  قيدت فى  08-11-2017 برقم 

ايداع   43227 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/11/2027  

12:00:00ص

1352 - شركة السواق الحره والتجارة ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   112553  قيدت فى  2017-11-12 

برقم ايداع   43571 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/11/2027  

12:00:00ص

NEW CASTLE  1353 - نيو كاسيل للخدمات التعليمية مدرسة نيو كاسل الدولية للغات ش.م.م

INSTITUTION FOR EDUCATION SERVICES   شركة سبق قيدها برقم :   112639  قيدت 

فى  13-11-2017 برقم ايداع   43921 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/11/2027  12:00:00ص

1354 - ميني كاش اونلين MINI CASH ONLINE   شركة سبق قيدها برقم :   113868  قيدت فى  

11-12-2017 برقم ايداع   48781 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/12/2027  12:00:00ص

1355 - احمد محمد احمد قريش وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   114189  قيدت فى  17-12-2017 برقم 

ايداع   49907 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/12/2027  

12:00:00ص

1356 - بترمول للستثمار العقارى س.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   114244  قيدت فى  2017-12-18 

برقم ايداع   50061 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/12/2027  

12:00:00ص

1357 - رويال للتوريدات العموميه   شركة سبق قيدها برقم :   114310  قيدت فى  18-12-2017 برقم ايداع   

50456 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/12/2027  12:00:00ص
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1358 - أولد محمود بدوى للخزائن و التوريدات   شركة سبق قيدها برقم :   114458  قيدت فى  

20-12-2017 برقم ايداع   51081 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/12/2027  12:00:00ص

1359 - بترمول للستثمار العقارى س.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   114814  قيدت فى  2017-12-27 

برقم ايداع   53326 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/12/2027  

12:00:00ص

1360 - لند ديزاين ووتر كالتشر جروب   شركة سبق قيدها برقم :   115132  قيدت فى  03-01-2018 برقم 

ايداع   446 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/01/2028  12:00:00

ص

1361 - شركه رويال مود للتجاره الصناعه   شركة سبق قيدها برقم :   115456  قيدت فى  2018-01-10 

برقم ايداع   1586 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/01/2028  

12:00:00ص

1362 - بلك جولد ستيل تجارة حديد و اسمنت   شركة سبق قيدها برقم :   116435  قيدت فى  

31-01-2018 برقم ايداع   5072 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/01/2028  12:00:00ص

1363 - على محمد فيضى محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   116585  قيدت فى  05-02-2018 برقم 

ايداع   5612 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/02/2028  

12:00:00ص

1364 - عماد عياد راغب عياد و شركاة   شركة سبق قيدها برقم :   116592  قيدت فى  05-02-2018 برقم 

ايداع   5621 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/02/2028  

12:00:00ص

1365 - الشركة القليمية للمطاعم والمأكولت الجاهزة   شركة سبق قيدها برقم :   117040  قيدت فى  

13-02-2018 برقم ايداع   7205 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/02/2028  12:00:00ص

SAHARA NEW CAPITAL INTERNATIONAL 1366 - مدرسة صحارا الدولية بالعاصمة الجديدة

SCHOOL    شركة سبق قيدها برقم :   117461  قيدت فى  22-02-2018 برقم ايداع   8604 وفى تاريخ  

23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/02/2028  12:00:00ص

1367 - اكسيرجي للخدمات الصناعية   شركة سبق قيدها برقم :   117622  قيدت فى  26-02-2018 برقم 

ايداع   9109 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/02/2028  

12:00:00ص

1368 - الحياه الملكي للستثمار الطبي   شركة سبق قيدها برقم :   118072  قيدت فى  05-03-2018 برقم 

ايداع   10550 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/03/2028  

12:00:00ص

1369 - فيتامينو vitameno   شركة سبق قيدها برقم :   118480  قيدت فى  11-03-2018 برقم ايداع   

11864 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/03/2028  12:00:00ص

1370 - شركه السكندريه لصناعه الرخام والجرانيت )جرابل مصر(   شركة سبق قيدها برقم :   119277  

قيدت فى  02-03-1998 برقم ايداع   2474 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  01/03/2028  12:00:00ص

1371 - عالم الثاث العصري   شركة سبق قيدها برقم :   282268  قيدت فى  06-02-1996 برقم ايداع   

1932 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/02/2026  12:00:00ص

1372 - عيد السعداوي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   282268  قيدت فى  06-02-1996 برقم ايداع   

1932 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/02/2026  12:00:00ص
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1373 - عيد السعداوي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   282268  قيدت فى  12-04-1994 برقم ايداع   

5129 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/04/2019  12:00:00ص

1374 - شركه فنادق البحر الحمر   شركة سبق قيدها برقم :   361576  قيدت فى  28-07-2010 برقم ايداع   

1000079 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/07/2025  12:00:00

ص

1375 - اورو ايجيبت المعادن الثمينه   شركة سبق قيدها برقم :   365844  قيدت فى  06-02-2005 برقم 

ايداع   2143 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/02/2025  

12:00:00ص

1376 - رع حورس   شركة سبق قيدها برقم :   2477  قيدت فى  20-02-1999 برقم ايداع   807 وفى 

تاريخ  25-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/02/2024  12:00:00ص

1377 - النساجون الشرقيون للسجاد   شركة سبق قيدها برقم :   106823  قيدت فى  16-01-2000 برقم ايداع   

218 وفى تاريخ  25-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/01/2025  12:00:00ص

1378 - النساجون الشرقيون للسجاد   شركة سبق قيدها برقم :   106823  قيدت فى  01-07-1999 برقم ايداع   

3933 وفى تاريخ  25-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/06/2024  12:00:00ص

1379 - النساجون الشرقيون للسجاد ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   106823  قيدت فى  2009-03-19 

برقم ايداع   5646 وفى تاريخ  25-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/03/2024  

12:00:00ص

1380 - النساجون الشرقيون للسجاد   شركة سبق قيدها برقم :   106823  قيدت فى  06-03-2016 برقم ايداع   

7379 وفى تاريخ  25-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/03/2026  12:00:00ص

1381 - النساجون الشرقيون للسجاد ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   106823  قيدت فى  2009-06-28 

برقم ايداع   13378 وفى تاريخ  25-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/06/2024  

12:00:00ص

1382 - النساجون الشرقيون للسجاد ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   106823  قيدت فى  2012-11-01 

برقم ايداع   22680 وفى تاريخ  25-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/10/2027  

12:00:00ص

1383 - النساجون الشرقيون للسجاد ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   283347  قيدت فى  2009-03-19 

برقم ايداع   5647 وفى تاريخ  25-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/03/2024  

12:00:00ص

1384 - شركه النساجون الشرقيون للسجاد   شركة سبق قيدها برقم :   283347  قيدت فى  2001-04-23 

برقم ايداع   6288 وفى تاريخ  25-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/04/2026  

12:00:00ص

1385 - النساجون الشرقيون ) مصنع السجاد الميكانيكي ( ش . م . م   شركة سبق قيدها برقم :   283347  

قيدت فى  28-06-1994 برقم ايداع   8706 وفى تاريخ  25-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  27/06/2024  12:00:00ص

1386 - النساجون الشرقيون للسجاد ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   283347  قيدت فى  2006-09-03 

برقم ايداع   13631 وفى تاريخ  25-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/09/2026  

12:00:00ص

1387 - النساجون الشرقيون للسجاد ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   283347  قيدت فى  2014-09-21 

برقم ايداع   22451 وفى تاريخ  25-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/09/2024  

12:00:00ص
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1388 - النساجون الشرقيون للسجاد ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   283347  قيدت فى  2008-10-30 

برقم ايداع   22894 وفى تاريخ  25-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/10/2023  

12:00:00ص

1389 - العاشر من رمضان للمنتجات الزجاجيه ) د  جريش (   شركة سبق قيدها برقم :   1547  قيدت فى  

27-10-1997 برقم ايداع   778 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/10/2027  12:00:00ص

1390 - العاشر من رمضان للمنتجات الزجاجيه ) د  جريش (   شركة سبق قيدها برقم :   1547  قيدت فى  

17-02-1999 برقم ايداع   1000040 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/02/2024  12:00:00ص

1391 - العاشر من رمضان للمنتجات الزجاجيه ) د  جريش (   شركة سبق قيدها برقم :   1547  قيدت فى  

07-04-1999 برقم ايداع   1000041 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/04/2024  12:00:00ص

1392 - العاشر من رمضان للمنتجات الزجاجيه ) د  جريش (   شركة سبق قيدها برقم :   1547  قيدت فى  

01-03-2001 برقم ايداع   1000042 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/02/2026  12:00:00ص

1393 - العاشر من رمضان للمنتجات الزجاجيه ) د  جريش (   شركة سبق قيدها برقم :   1547  قيدت فى  

27-11-2000 برقم ايداع   1000049 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/11/2025  12:00:00ص

1394 - العاشر من رمضان للمنتجات الزجاجيه ) د  جريش (   شركة سبق قيدها برقم :   1547  قيدت فى  

29-07-2003 برقم ايداع   1000049 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/07/2023  12:00:00ص

1395 - العاشر من رمضان للمنتجات الزجاجيه ) د  جريش (   شركة سبق قيدها برقم :   1547  قيدت فى  

07-02-1998 برقم ايداع   1000057 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/02/2028  12:00:00ص

1396 - العاشر من رمضان للمنتجات الزجاجيه ) د  جريش (   شركة سبق قيدها برقم :   1547  قيدت فى  

24-11-1998 برقم ايداع   1000058 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/11/2023  12:00:00ص

1397 - العاشر من رمضان للمنتجات الزجاجيه ) د  جريش (   شركة سبق قيدها برقم :   1547  قيدت فى  

12-07-2006 برقم ايداع   1000070 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/07/2026  12:00:00ص

1398 - العاشر من رمضان للمنتجات الزجاجيه ) د  جريش (   شركة سبق قيدها برقم :   1547  قيدت فى  

21-04-2016 برقم ايداع   1000118 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/04/2026  12:00:00ص

1399 - العاشر من رمضان للمنتجات الزجاجيه ) د  جريش (   شركة سبق قيدها برقم :   1547  قيدت فى  

21-12-2016 برقم ايداع   1000119 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/12/2026  12:00:00ص

1400 - شركه الشيماء فاروق عبدالحميد عبدالموجود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   1589  قيدت فى  

20-12-1997 برقم ايداع   1371 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/12/2027  12:00:00ص

1401 - شركه القبس للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   1866  قيدت فى  12-11-1998 برقم 

ايداع   5498 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/11/2023  

12:00:00ص
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1402 - المختبر للتحاليل الطبية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   11573  قيدت فى  17-02-2008 برقم 

ايداع   3264 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/02/2028  

12:00:00ص

1403 - المختبر للتحاليل الطبية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   11573  قيدت فى  25-02-2008 برقم 

ايداع   4023 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/02/2028  

12:00:00ص

1404 - المحتبر للتحاليل الطبيه   شركة سبق قيدها برقم :   11573  قيدت فى  01-06-2005 برقم ايداع   

6646 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/05/2025  12:00:00ص

1405 - المختبر للتحاليل الطبيه   شركة سبق قيدها برقم :   11573  قيدت فى  01-06-2005 برقم ايداع   

6647 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/05/2025  12:00:00ص

1406 - المختبر للتحاليل الطبية   شركة سبق قيدها برقم :   11573  قيدت فى  26-07-2007 برقم ايداع   

14537 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/07/2027  12:00:00ص

1407 - المختبر للتحاليل الطبية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   11573  قيدت فى  26-08-2008 برقم 

ايداع   18721 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/08/2023  

12:00:00ص

1408 - المختبر للتحاليل الطبية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   11573  قيدت فى  22-12-2008 برقم 

ايداع   26477 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/12/2023  

12:00:00ص

1409 - بفاريا مصر   شركة سبق قيدها برقم :   18575  قيدت فى  27-09-1990 برقم ايداع   1536 وفى 

تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/09/2025  12:00:00ص

1410 - شركة بافاريا مصر ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   19203  قيدت فى  21-03-1973 برقم ايداع   

641 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/03/2028  12:00:00ص

1411 - نادر نصحى رياض وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   19203  قيدت فى  21-03-1973 برقم ايداع   

641 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/03/2028  12:00:00ص

1412 - جلوبال ليف ستايلز للخدمات Global life styles   شركة سبق قيدها برقم :   27842  قيدت فى  

18-10-2007 برقم ايداع   21220 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/10/2027  12:00:00ص

1413 - دانيلى الشرق الوسط للخدمات الهندسية ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   30441  قيدت فى  

18-02-2008 برقم ايداع   3360 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/02/2028  12:00:00ص

1414 - سمير السيد حسن حسن حسين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   30513  قيدت فى  2008-02-20 

برقم ايداع   3748 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/02/2028  

12:00:00ص

1415 - أى دايف   شركة سبق قيدها برقم :   30639  قيدت فى  15-01-2017 برقم ايداع   1728 وفى 

تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/01/2027  12:00:00ص

1416 - أى دايف ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   30639  قيدت فى  26-02-2008 برقم ايداع   4154 

وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/02/2028  12:00:00ص

1417 - مهتا شوتالل للخدمات الهندسية والزراعية ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   30854  قيدت فى  

05-03-2008 برقم ايداع   4891 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/03/2028  12:00:00ص
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1418 - العاشر من رمضان للمنتجات الزجاجيه ) د  جريش (   شركة سبق قيدها برقم :   38796  قيدت فى  

05-08-2015 برقم ايداع   21786 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/08/2025  12:00:00ص

1419 - فيجن للستشارات القتصادية والتسويقية والدارية والموارد البشرية ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   

42795  قيدت فى  16-12-2009 برقم ايداع   25395 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  15/12/2024  12:00:00ص

1420 - مصر العليا لبرمجيات المعلومات والتجارة الدولية   شركة سبق قيدها برقم :   45017  قيدت فى  

01-04-2010 برقم ايداع   7081 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/03/2025  12:00:00ص

1421 - اى سى دى ال ايجيبت ICDL EGYPT )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   54603  قيدت فى  

20-10-2011 برقم ايداع   20066 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/10/2026  12:00:00ص

1422 - العاشر من رمضان للمنتجات الزجاجيه ) د  جريش (   شركة سبق قيدها برقم :   57611  قيدت فى  

03-04-2012 برقم ايداع   7156 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/04/2027  12:00:00ص

1423 - شركة سونيك للمن و الحراسة - أى سكيور   شركة سبق قيدها برقم :   58359  قيدت فى  

13-05-2012 برقم ايداع   10038 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/05/2027  12:00:00ص

Water Sports Marketing ) 1424 - ووتر سبورتس ماركتينج ) إليمنت ( شركة ذات مسئولية محدودة

Element (   شركة سبق قيدها برقم :   59128  قيدت فى  25-06-2012 برقم ايداع   13330 وفى تاريخ  

26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/06/2027  12:00:00ص

1425 - ابناء دمياط للحاق العمالة المصرية بالخارج )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   61122  قيدت فى  

11-10-2012 برقم ايداع   21139 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/10/2027  12:00:00ص

1426 - ريسات للستيراد و التصدير )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   63196  قيدت فى  

06-01-2013 برقم ايداع   412 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/01/2028  12:00:00ص

1427 - زاد ماس انترناشيونال ZAD MAS INTERNATIONAL   شركة سبق قيدها برقم :   63511  

قيدت فى  20-01-2013 برقم ايداع   1500 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  19/01/2028  12:00:00ص

1428 - عمر احمد على احمد و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   63975  قيدت فى  10-02-2013 برقم 

ايداع   3115 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/02/2028  

12:00:00ص

1429 - اكرم صبرى عبد الفتاح سراج و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   64507  قيدت فى  2013-02-28 

برقم ايداع   4559 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/02/2028  

12:00:00ص

1430 - إسلم نزيه محمد علي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   64763  قيدت فى  12-03-2013 برقم 

ايداع   5468 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/03/2028  

12:00:00ص

1431 - شركة مجموعة ديرى انترناشيونال للصناعات الغذائية   شركة سبق قيدها برقم :   65103  قيدت فى  

25-03-2013 برقم ايداع   6783 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/03/2028  12:00:00ص

Page 1624 of 1644 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

1432 - شركة مجموعة ديرى انترناشيونال للصناعات الغذائية   شركة سبق قيدها برقم :   66374  قيدت فى  

20-05-2013 برقم ايداع   11284 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/05/2023  12:00:00ص

1433 - المزارعين المصريين للتنمية اى جى دى EGD   شركة سبق قيدها برقم :   97713  قيدت فى  

11-10-2016 برقم ايداع   30845 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/10/2026  12:00:00ص

1434 - رن دونيل لدارة الفنادق العائمة Reine du Nil   شركة سبق قيدها برقم :   102245  قيدت فى  

16-02-2017 برقم ايداع   6079 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/02/2027  12:00:00ص

1435 - عبدربه الشحات عبدربه قاسم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   106708  قيدت فى  2017-06-14 

برقم ايداع   21597 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/06/2027  

12:00:00ص

1436 - اكتع تكس   شركة سبق قيدها برقم :   106970  قيدت فى  21-06-2017 برقم ايداع   22562 وفى 

تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/06/2027  12:00:00ص

1437 - اشرف ابراهيم الدسوقى وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   109848  قيدت فى  2017-09-19 

برقم ايداع   34496 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/09/2027  

12:00:00ص

1438 - رينكل بوكس WRINKLE BOX ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   110425  قيدت فى  

09-10-2017 برقم ايداع   36962 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/10/2027  12:00:00ص

1439 - وضع الشركة تحت التصفية   شركة سبق قيدها برقم :   113530  قيدت فى  03-12-2017 برقم 

ايداع   47405 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/12/2027  

12:00:00ص

1440 - ريد لين لقامة الحفلت وتنظيم المؤتمرات Red line   شركة سبق قيدها برقم :   113871  قيدت 

فى  11-12-2017 برقم ايداع   48784 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/12/2027  12:00:00ص

1441 - إيني للطاقة الجديدة مصر   شركة سبق قيدها برقم :   114246  قيدت فى  18-12-2017 برقم ايداع   

50081 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/12/2027  12:00:00ص

1442 - محمد خليفه السيد بخيت وشريكتية   شركة سبق قيدها برقم :   114427  قيدت فى  2017-12-20 

برقم ايداع   51013 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/12/2027  

12:00:00ص

1443 - شركة السلمان للحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج   شركة سبق قيدها برقم :   115288  قيدت فى  

08-01-2018 برقم ايداع   996 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/01/2028  12:00:00ص

1444 - دجيب للتجارة D JEEP   شركة سبق قيدها برقم :   115528  قيدت فى  11-01-2018 برقم ايداع   

1824 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/01/2028  12:00:00ص

1445 - كيميت للتجارة اللكترونية   شركة سبق قيدها برقم :   115613  قيدت فى  15-01-2018 برقم ايداع   

2207 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/01/2028  12:00:00ص

1446 - شركة تغذية فودز لتصنيع الحلوى ) ش . م . م (   شركة سبق قيدها برقم :   115795  قيدت فى  

18-01-2018 برقم ايداع   2898 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/01/2028  12:00:00ص
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1447 - ويب اوبس WEB OPS   شركة سبق قيدها برقم :   115906  قيدت فى  21-01-2018 برقم 

ايداع   3263 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/01/2028  

12:00:00ص

PHARMA RESEARCH AND DEVELOPMENT 1448 - شركة مركز فارما للبحاث و التطوير

CENTER PRDC    شركة سبق قيدها برقم :   115920  قيدت فى  21-01-2018 برقم ايداع   3277 

وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/01/2028  12:00:00ص

1449 - انردين العالمية ENERDYN GLOBAL   شركة سبق قيدها برقم :   116064  قيدت فى  

23-01-2018 برقم ايداع   3773 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/01/2028  12:00:00ص

1450 - صحبة للسياحة   شركة سبق قيدها برقم :   116346  قيدت فى  30-01-2018 برقم ايداع   4737 

وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/01/2028  12:00:00ص

1451 - الشمس لتجارة الحبوب والتوريدات العمومية   شركة سبق قيدها برقم :   116538  قيدت فى  

04-02-2018 برقم ايداع   5448 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/02/2028  12:00:00ص

1452 - بيلرز للتصميمات الهندسية   شركة سبق قيدها برقم :   116802  قيدت فى  08-02-2018 برقم 

ايداع   6396 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/02/2028  

12:00:00ص

1453 - حكاوى للنتاج والتوزيع الفنى والدعاية والعلن   شركة سبق قيدها برقم :   116838  قيدت فى  

08-02-2018 برقم ايداع   6508 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/02/2028  12:00:00ص

1454 - إل باركو IL PARCO   شركة سبق قيدها برقم :   116902  قيدت فى  11-02-2018 برقم ايداع   

6713 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/02/2028  12:00:00ص

1455 - مظبوط للتكنولوجيا Mazboot for Technology   شركة سبق قيدها برقم :   117079  قيدت فى  

14-02-2018 برقم ايداع   7312 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/02/2028  12:00:00ص

1456 - ديفاش كنترول سيستمز للتصنيع Devash control systems DCS   شركة سبق قيدها برقم :   

117145  قيدت فى  14-02-2018 برقم ايداع   7521 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  13/02/2028  12:00:00ص

1457 - كودا لدارة المطاعم           Koda Restaurant Management   شركة سبق قيدها برقم :   

117286  قيدت فى  18-02-2018 برقم ايداع   8020 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  17/02/2028  12:00:00ص

1458 - اسكاروس للتجارة والصناعة ESCAROSS   شركة سبق قيدها برقم :   117817  قيدت فى  

28-02-2018 برقم ايداع   9829 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/02/2028  12:00:00ص

1459 - رويال صن للنتاج و التوزيع الفنى   شركة سبق قيدها برقم :   117869  قيدت فى  2018-02-28 

برقم ايداع   10007 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/02/2028  

12:00:00ص

1460 - إيجى - منت للهندسة والمقاولت Egy-Maint   شركة سبق قيدها برقم :   117888  قيدت فى  

28-02-2018 برقم ايداع   10033 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/02/2028  12:00:00ص
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1461 - إشراق للستثمار العقارى Eshraq Real Estate investments ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم 

:   118095  قيدت فى  05-03-2018 برقم ايداع   10652 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  04/03/2028  12:00:00ص

1462 - شركة جود ليف لصناعة المنتجات الورقية الصحية والطبية والتجميلية .   شركة سبق قيدها برقم :   

118308  قيدت فى  07-03-2018 برقم ايداع   11296 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  06/03/2028  12:00:00ص

1463 - أجرى براند لتجارة وتوزيع السمدة   شركة سبق قيدها برقم :   118861  قيدت فى  2018-03-18 

برقم ايداع   13025 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/03/2028  

12:00:00ص

1464 - بافاريا مصر ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   155054  قيدت فى  22-05-1990 برقم ايداع   

6546 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/05/2025  12:00:00ص

1465 - الشركه الهليه للستثمار والتعمير ش . م . م   شركة سبق قيدها برقم :   190584  قيدت فى  

09-01-2013 برقم ايداع   634 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/01/2028  12:00:00ص

1466 - نور متيك لمواد البناء   شركة سبق قيدها برقم :   288945  قيدت فى  28-11-2010 برقم ايداع   

25449 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/11/2025  12:00:00ص

1467 - نور متيك لمواد البناء   شركة سبق قيدها برقم :   288945  قيدت فى  28-11-2010 برقم ايداع   

25450 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/11/2025  12:00:00ص

1468 - شركه العاشر من رمضان للمنتجات الزجاجيه   شركة سبق قيدها برقم :   308796  قيدت فى  

07-02-1998 برقم ايداع   1863 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/02/2028  12:00:00ص

1469 - العاشر من رمضان للمنتجات الزجاجيه   شركة سبق قيدها برقم :   308796  قيدت فى  

17-02-1999 برقم ايداع   2570 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/02/2024  12:00:00ص

1470 - شركه العاشر من رمضان للمنتجات الزجاجيه   شركة سبق قيدها برقم :   308796  قيدت فى  

14-08-2012 برقم ايداع   16832 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/08/2027  12:00:00ص

1471 - شركه العاشر من رمضان للمنتجات الزجاجيه   شركة سبق قيدها برقم :   308796  قيدت فى  

04-10-2011 برقم ايداع   18589 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/10/2026  12:00:00ص

1472 - العاشر من رمضان للمنتجات الزجاجيه ش .م .م   شركة سبق قيدها برقم :   308796  قيدت فى  

27-10-1997 برقم ايداع   21223 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/10/2027  12:00:00ص

1473 - شركه الرواد للستثمارات والتنمية السياحيه   شركة سبق قيدها برقم :   312594  قيدت فى  

26-03-1998 برقم ايداع   5197 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/03/2028  12:00:00ص

1474 - شركة اما العرب للتنمية   شركة سبق قيدها برقم :   352153  قيدت فى  11-01-2007 برقم ايداع   

396 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/01/2027  12:00:00ص

1475 - شركه اما العرب للبيئه   شركة سبق قيدها برقم :   352153  قيدت فى  23-03-2003 برقم ايداع   

4859 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/03/2028  12:00:00ص
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1476 - شركه تكنولوجيا للصناعات الكيماويه ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1678  قيدت فى  

18-02-1998 برقم ايداع   121 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/02/2028  12:00:00ص

1477 - دمج شركة ايجبيت لتجارة الدوية ش.ذ.م.م خاضعة لحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 فى شركة  

المجموعة المصرية للصناعات الدوائية E.G.P.I  خاضعة لحكام القانون 8   شركة سبق قيدها برقم :   1942  

قيدت فى  05-07-2007 برقم ايداع   1000083 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  04/07/2027  12:00:00ص

1478 - دمج شركة ايجبيت لتجارة الدوية ش.ذ.م.م خاضعة لحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 فى شركة  

المجموعة المصرية للصناعات الدوائية E.G.P.I  خاضعة لحكام القانون 8   شركة سبق قيدها برقم :   1942  

قيدت فى  05-07-2007 برقم ايداع   1000084 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  04/07/2027  12:00:00ص

1479 - احمد يمان عبد السلم وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   6174  قيدت فى  16-02-2005 برقم ايداع   

260 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/02/2025  12:00:00ص

1480 - المجموعة العربية للصناعات البلستيكية   شركة سبق قيدها برقم :   6174  قيدت فى  2005-12-13 

برقم ايداع   1000090 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/12/2025  

12:00:00ص

1481 - الشركه العربيه لكروت المناسبات   شركة سبق قيدها برقم :   10588  قيدت فى  09-12-2003 برقم 

ايداع   7084 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/12/2023  

12:00:00ص

1482 - المختبر للتحاليل الطبية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   11573  قيدت فى  13-01-2009 برقم 

ايداع   722 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/01/2024  12:00:00

ص

1483 - المختبر للتحاليل الطبية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   11573  قيدت فى  25-02-2009 برقم 

ايداع   3940 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/02/2024  

12:00:00ص

1484 - المختبر للتحاليل الطبية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   11573  قيدت فى  25-02-2009 برقم 

ايداع   3941 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/02/2024  

12:00:00ص

1485 - المختبر للتحاليل الطبية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   11573  قيدت فى  25-02-2009 برقم 

ايداع   3942 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/02/2024  

12:00:00ص

1486 - المختبر للتحاليل الطبيه   شركة سبق قيدها برقم :   11573  قيدت فى  02-02-2017 برقم ايداع   

4217 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/02/2027  12:00:00ص

1487 - المختبر للتحاليل الطبيه   شركة سبق قيدها برقم :   11573  قيدت فى  02-02-2017 برقم ايداع   

4218 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/02/2027  12:00:00ص

1488 - المختبر للتحاليل الطبية   شركة سبق قيدها برقم :   11573  قيدت فى  14-02-2016 برقم ايداع   

4766 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/02/2026  12:00:00ص

1489 - المختبر للتحاليل الطبية   شركة سبق قيدها برقم :   11573  قيدت فى  12-04-2011 برقم ايداع   

5847 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/04/2026  12:00:00ص

1490 - المختبر للتحاليل الطبية   شركة سبق قيدها برقم :   11573  قيدت فى  12-04-2011 برقم ايداع   

5848 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/04/2026  12:00:00ص
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1491 - المختبر للتحاليل الطبية   شركة سبق قيدها برقم :   11573  قيدت فى  03-04-2012 برقم ايداع   

7215 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/04/2027  12:00:00ص

1492 - المختبر للتحاليل الطبية   شركة سبق قيدها برقم :   11573  قيدت فى  03-04-2012 برقم ايداع   

7216 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/04/2027  12:00:00ص

1493 - المختبر للتحاليل الطبية   شركة سبق قيدها برقم :   11573  قيدت فى  22-03-2016 برقم ايداع   

9465 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/03/2026  12:00:00ص

1494 - المختبر للتحاليل الطبية   شركة سبق قيدها برقم :   11573  قيدت فى  22-06-2009 برقم ايداع   

12894 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/06/2024  12:00:00ص

1495 - المختبر للتحاليل الطبية   شركة سبق قيدها برقم :   11573  قيدت فى  23-06-2013 برقم ايداع   

14323 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/06/2023  12:00:00ص

1496 - المختبر للتحاليل الطبية   شركة سبق قيدها برقم :   11573  قيدت فى  19-09-2011 برقم ايداع   

17313 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/09/2026  12:00:00ص

1497 - المختبر للتحاليل الطبية   شركة سبق قيدها برقم :   11573  قيدت فى  29-09-2011 برقم ايداع   

18198 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/09/2026  12:00:00ص

1498 - المختبر للتحاليل الطبية   شركة سبق قيدها برقم :   11573  قيدت فى  02-10-2011 برقم ايداع   

18326 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/10/2026  12:00:00ص

1499 - المختبر للتحاليل الطبية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   11573  قيدت فى  15-09-2009 برقم 

ايداع   19077 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/09/2024  

12:00:00ص

1500 - المختبر للتحاليل الطبية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   11573  قيدت فى  11-09-2013 برقم 

ايداع   19456 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/09/2023  

12:00:00ص

1501 - المختبر للتحاليل الطبية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   11573  قيدت فى  01-12-2009 برقم 

ايداع   24235 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/11/2024  

12:00:00ص

1502 - المختبر للتحاليل الطبية   شركة سبق قيدها برقم :   11573  قيدت فى  24-11-2010 برقم ايداع   

25235 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/11/2025  12:00:00ص

1503 - المختبر للتحاليل الطبية   شركة سبق قيدها برقم :   11573  قيدت فى  24-11-2010 برقم ايداع   

25236 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/11/2025  12:00:00ص

1504 - المختبر للتحاليل الطبية   شركة سبق قيدها برقم :   11573  قيدت فى  13-09-2015 برقم ايداع   

25838 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/09/2025  12:00:00ص

1505 - المختبر للتحاليل الطبية   شركة سبق قيدها برقم :   11573  قيدت فى  11-11-2014 برقم ايداع   

26858 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/11/2024  12:00:00ص

1506 - المختبر للتحاليل الطبية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   11573  قيدت فى  15-02-2009 برقم 

ايداع   83080 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/02/2024  

12:00:00ص

1507 - الكان ميديكال للنظمه الطبيه )الكان ميديكال(ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   11702  قيدت فى  

18-06-2006 برقم ايداع   8794 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/06/2026  12:00:00ص

1508 - شريف منير ابراهيم عباد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   14523  قيدت فى  28-06-2005 برقم 

ايداع   1000089 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/06/2025  

12:00:00ص
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1509 - نيو كينج للسياحه   شركة سبق قيدها برقم :   21290  قيدت فى  12-11-2006 برقم ايداع   17922 

وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/11/2026  12:00:00ص

1510 - الشركة الذهبية لستزراع الراضى والنتاج الداجنى ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   23294  

قيدت فى  15-03-2007 برقم ايداع   4879 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  14/03/2017  12:00:00ص

1511 - المصرية العربية ثمار لتداول الوراق المالية E A C ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   28424  

قيدت فى  14-11-2007 برقم ايداع   23357 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  13/11/2027  12:00:00ص

1512 - رويال اميرال مانجمنت سيرفيسيز ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   29375  قيدت فى  

30-12-2007 برقم ايداع   26679 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/12/2027  12:00:00ص

1513 - العتماد للحاق العمالة المصرية بالخارج ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   30013  قيدت فى  

29-01-2008 برقم ايداع   1909 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/01/2028  12:00:00ص

1514 - المصريه العربيه ) ثمار ( لتداول الوراق الماليه والوساطه فى السندات EAC   شركة سبق قيدها برقم 

:   30098  قيدت فى  03-02-2008 برقم ايداع   2198 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  02/02/2028  12:00:00ص

1515 - وادى النيل للخدمات الطبية والعلجية ) اللوتس ( ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   30315  قيدت فى  

11-02-2008 برقم ايداع   2897 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/02/2028  12:00:00ص

1516 - مورجن لند للتنميه والستثمارات السياحيه   شركة سبق قيدها برقم :   31107  قيدت فى  

10-07-1997 برقم ايداع   3500 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/07/2027  12:00:00ص

1517 - طارق فكرى محمود عبد الفتاح وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   31775  قيدت فى  2012-03-06 

برقم ايداع   1000074 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/03/2027  

12:00:00ص

1518 - الريحانة للستثمار السياحى والعقارى Rehana Royal Beach ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   

43467  قيدت فى  19-01-2010 برقم ايداع   1150 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  18/01/2025  12:00:00ص

1519 - الريحانة للتنمية السياحية Rehana Sharm Resort ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   43478  

قيدت فى  19-01-2010 برقم ايداع   1220 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  18/01/2025  12:00:00ص

1520 - شركه ماك للمقولت ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   50359  قيدت فى  11-05-1980 برقم ايداع   

3139 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/05/2015  12:00:00ص

1521 - السلم لخدمات البترول والتنمية )اسماعيل محمد محمود منظور وشركاة (   شركة سبق قيدها برقم :   

60546  قيدت فى  16-09-2012 برقم ايداع   18865 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  15/09/2027  12:00:00ص

1522 - بناء للتجارة و الستثمار العقارى  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   62341  قيدت فى  

03-12-2012 برقم ايداع   25535 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/12/2027  12:00:00ص
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1523 - الصيرفى للحاق المصريين للعمل بالخارج )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   63418  قيدت فى  

16-01-2013 برقم ايداع   1167 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/01/2028  12:00:00ص

1524 - محمود محمد أحمد عمران وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   63788  قيدت فى  2013-01-31 

برقم ايداع   2438 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/01/2028  

12:00:00ص

1525 - صبحى ابراهيم للمقاولت و التوريدات العمومية )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   63952  قيدت 

فى  07-02-2013 برقم ايداع   3025 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/02/2028  12:00:00ص

1526 - شركة المصرية للستيراد وتجارة معدات التحكم )بونت( ش. ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   63973  

قيدت فى  10-02-2013 برقم ايداع   3104 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  09/02/2028  12:00:00ص

CENTER OF TECHNOLOGY  ( ) 1527 - شركة سنتك لحلول الكهرباء ) مركز التكنولوجيا

CeLTD ) CENTECH   شركة سبق قيدها برقم :   64723  قيدت فى  11-03-2013 برقم ايداع   5367 

وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/03/2028  12:00:00ص

1528 - الشركة المتحدة لخدمات الحاسبات F.A.H.E.M   شركة سبق قيدها برقم :   65034  قيدت فى  

21-03-2013 برقم ايداع   6518 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/03/2028  12:00:00ص

1529 - الشركة المتحدة لخدمات الحاسبات F.A.H.E.M   شركة سبق قيدها برقم :   65034  قيدت فى  

06-06-2017 برقم ايداع   20560 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/06/2027  12:00:00ص

1530 - دله للتجارة DALLA TRADE COMPANY   شركة سبق قيدها برقم :   65055  قيدت فى  

24-03-2013 برقم ايداع   6612 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/03/2028  12:00:00ص

1531 - دار الخلود لعمال الديكور و التشطيبات )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   77427  قيدت فى  

29-10-2014 برقم ايداع   25774 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/10/2024  12:00:00ص

1532 - الفريده للثروه الداجنه   شركة سبق قيدها برقم :   84464  قيدت فى  18-08-2016 برقم ايداع   

25673 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/08/2026  12:00:00ص

1533 - شركة مجموعة عثمان للستثمار العقاري )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   104027  قيدت فى  

29-03-2017 برقم ايداع   11798 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/03/2027  12:00:00ص

1534 - مطبعة ال امام   شركة سبق قيدها برقم :   105794  قيدت فى  18-05-2017 برقم ايداع   18119 

وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/05/2027  12:00:00ص

1535 - نيو بلك للستشارت الفنية   شركة سبق قيدها برقم :   113849  قيدت فى  11-12-2017 برقم ايداع   

48705 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/12/2027  12:00:00ص

1536 - كيوماكس لتصميم وإنشاء شبكات التوزيع الكهربية   شركة سبق قيدها برقم :   114462  قيدت فى  

20-12-2017 برقم ايداع   51085 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/12/2027  12:00:00ص

1537 - ايسل جروب للتجارة والتوزيع Aysel group )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   114574  

قيدت فى  21-12-2017 برقم ايداع   51405 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  20/12/2027  12:00:00ص
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1538 - دبليو ام للستشارات WM   شركة سبق قيدها برقم :   115754  قيدت فى  17-01-2018 برقم ايداع   

2780 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/01/2028  12:00:00ص

1539 - الديار القطرية للخدمات الفندقية   شركة سبق قيدها برقم :   115965  قيدت فى  22-01-2018 برقم 

ايداع   3423 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/01/2028  

12:00:00ص

1540 - دي سي سي للتصنيع D.C.C FOR INDUSTRY   شركة سبق قيدها برقم :   116203  قيدت 

فى  28-01-2018 برقم ايداع   4217 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/01/2028  12:00:00ص

1541 - إم تو بيو لتجارة وتوزيع الدوية M2 Bio   شركة سبق قيدها برقم :   116527  قيدت فى  

04-02-2018 برقم ايداع   5390 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/02/2028  12:00:00ص

1542 - مول المير لللكترونيات   شركة سبق قيدها برقم :   116754  قيدت فى  07-02-2018 برقم ايداع   

6254 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/02/2028  12:00:00ص

1543 - محمد يونس محمد اسماعيل و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   116803  قيدت فى  2018-02-08 

برقم ايداع   6397 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/02/2028  

12:00:00ص

1544 - سنا البرق   شركة سبق قيدها برقم :   117005  قيدت فى  12-02-2018 برقم ايداع   7036 وفى 

تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/02/2028  12:00:00ص

1545 - ان تى ام جلوبال   شركة سبق قيدها برقم :   117728  قيدت فى  27-02-2018 برقم ايداع   9523 

وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/02/2028  12:00:00ص

1546 - الشركة الرياضية الدولية لدارة المشروعات الرياضية   شركة سبق قيدها برقم :   117827  قيدت فى  

28-02-2018 برقم ايداع   9839 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/02/2028  12:00:00ص

Innuendo                                               1547 - إنوندو للدعاية و العلن و التسويق

Advertising and marketing   شركة سبق قيدها برقم :   117891  قيدت فى  28-02-2018 برقم 

ايداع   10036 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/02/2028  

12:00:00ص

Golden Power For Contracting And         1548 - جولدن باور للخدمات الهندسية و المقاولت

Engineering Services   شركة سبق قيدها برقم :   118617  قيدت فى  13-03-2018 برقم ايداع   

12351 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/03/2028  12:00:00ص

1549 - شركة تارجت لخدمات حقول النفط - منطقة حرة   شركة سبق قيدها برقم :   146389  قيدت فى  

05-03-1998 برقم ايداع   1666 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/03/2028  12:00:00ص

1550 - السبانيه المصريه للغاز سيجاس   شركة سبق قيدها برقم :   155757  قيدت فى  05-10-2003 برقم 

ايداع   10888 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/10/2023  

12:00:00ص

1551 - الشركة المصرية لمعدات البلستيك ) ايبكو ( ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   236  قيدت فى  

17-11-1994 برقم ايداع   283 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/11/2019  12:00:00ص

1552 - المصريه لمعدات البلستيك)ايبكو(   شركة سبق قيدها برقم :   236  قيدت فى  10-06-1999 برقم 

ايداع   3062 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/06/2024  

12:00:00ص
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1553 - الشركة المصرية لمعدات البلستيك ) ايبكو ( ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   236  قيدت فى  

23-10-2008 برقم ايداع   1000104 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/10/2023  12:00:00ص

1554 - شركه النساجون الشرقيون للسجاد   شركة سبق قيدها برقم :   590  قيدت فى  10-12-2001 برقم 

ايداع   1226 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/12/2026  

12:00:00ص

1555 - الوطنية للصناعه والتجارة الدولية )جرافينا (   شركة سبق قيدها برقم :   608  قيدت فى  

28-11-2005 برقم ايداع   1000091 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/11/2025  12:00:00ص

1556 - شركه النساجون الشرقيون للسجادش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   866  قيدت فى  2001-06-16 

برقم ايداع   487 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/06/2026  

12:00:00ص

1557 - شركه النساجون الشرقيون للسجادش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   866  قيدت فى  2014-09-21 

برقم ايداع   22452 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/09/2024  

12:00:00ص

1558 - الشركه المصريه لتصنيع الثاث والموبيليا ومستلزمات الديكور ) قبنوري للثاث والموبيليا الراقيه ( ش 

م م   شركة سبق قيدها برقم :   1619  قيدت فى  13-01-1998 برقم ايداع   27 وفى تاريخ  2023-02-28  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/01/2028  12:00:00ص

1559 - شركه النساجون الشرقيون للسجاد   شركة سبق قيدها برقم :   1861  قيدت فى  12-06-2001 برقم 

ايداع   2585 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/06/2026  

12:00:00ص

1560 - شركه النساجون الشرقيون للسجاد   شركة سبق قيدها برقم :   1861  قيدت فى  01-03-2011 برقم 

ايداع   3491 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/02/2026  

12:00:00ص

1561 - شركة النساجون الشرقيون للسجاد   شركة سبق قيدها برقم :   1861  قيدت فى  07-08-2000 برقم 

ايداع   4284 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/08/2025  

12:00:00ص

1562 - شركه النساجون الشرقيون للسجادش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   1861  قيدت فى  

26-06-2005 برقم ايداع   8790 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/06/2025  12:00:00ص

1563 - شركه النساجون الشرقيون للسجادش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   1861  قيدت فى  

26-06-2005 برقم ايداع   8793 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/06/2025  12:00:00ص

1564 - شركه النساجون الشرقيون للسجادش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   1861  قيدت فى  

26-06-2005 برقم ايداع   8794 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/06/2025  12:00:00ص

1565 - شركه النساجون الشرقيون للسجادش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   1861  قيدت فى  

26-06-2005 برقم ايداع   8795 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/06/2025  12:00:00ص

1566 - الشركة النساجون الشرقيون للسجاد   شركة سبق قيدها برقم :   2356  قيدت فى  08-08-2000 برقم 

ايداع   608 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/08/2025  12:00:00

ص
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1567 - طلعت عبدالمجيد عبدالباقى وعبد البارى عبدالمجيد عبدالباقى   شركة سبق قيدها برقم :   2596  قيدت 

فى  30-10-1997 برقم ايداع   809 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/10/2027  12:00:00ص

1568 - شركه النساجون الشرقيون للسجان ش .م.م   شركة سبق قيدها برقم :   2608  قيدت فى  

31-10-2000 برقم ايداع   769 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/10/2025  12:00:00ص

1569 - ترافل كومباني اون ايجبت نراكو   شركة سبق قيدها برقم :   3588  قيدت فى  08-08-1999 برقم 

ايداع   4329 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/08/2024  

12:00:00ص

1570 - شركة ترافل كومبانى أوف ايجيبت " ترافكو "   شركة سبق قيدها برقم :   3588  قيدت فى  

08-08-1999 برقم ايداع   4330 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/08/2024  12:00:00ص

1571 - ترافل كومباني اوف ايجيبت ) ترافكو ( ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   3588  قيدت فى  

05-04-2009 برقم ايداع   6754 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/04/2024  12:00:00ص

1572 - ترافل كومبانى أوف ايجيبت " ترافكو "   شركة سبق قيدها برقم :   3611  قيدت فى  1999-08-11 

برقم ايداع   4408 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/08/2024  

12:00:00ص

1573 - ترافل كومباتي ادن ايجبت ترافكو   شركة سبق قيدها برقم :   3616  قيدت فى  12-08-1999 برقم 

ايداع   4226 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/08/2024  

12:00:00ص

1574 - شركة ترافل كومبانى أوف ايجيبت " ترافكو "   شركة سبق قيدها برقم :   3656  قيدت فى  

17-08-1999 برقم ايداع   4549 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/08/2024  12:00:00ص

1575 - اجرو اكسبورت   شركة سبق قيدها برقم :   3969  قيدت فى  12-10-1999 برقم ايداع   5570 وفى 

تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/10/2024  12:00:00ص

1576 - شركة النساجون الشرقيون للسجاد ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   5245  قيدت فى  2001-04-23 

برقم ايداع   415 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/04/2026  

12:00:00ص

1577 - شركه المصريين للنماء القتصادي   شركة سبق قيدها برقم :   6083  قيدت فى  29-01-2013 برقم 

ايداع   2123 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/01/2028  

12:00:00ص

1578 - شركه الفق لتركيبات اللومنيوم والمقاولت )هوريزون(   شركة سبق قيدها برقم :   7463  قيدت فى  

20-08-2001 برقم ايداع   4446 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/08/2026  12:00:00ص

1579 - النساجون الشرقيون للسجاد   شركة سبق قيدها برقم :   7848  قيدت فى  30-11-1999 برقم ايداع   

931 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/11/2024  12:00:00ص

1580 - ترافل كومباني اوف ايجبيت ) ترافكو (   شركة سبق قيدها برقم :   9254  قيدت فى  2002-11-19 

برقم ايداع   5491 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/11/2027  

12:00:00ص
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1581 - شركه ام - اتش المصريه للتجاره   شركة سبق قيدها برقم :   9650  قيدت فى  18-03-2003 برقم 

ايداع   1234 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/03/2028  

12:00:00ص

1582 - شركه النساجون الشرقيون للسجاد   شركة سبق قيدها برقم :   10583  قيدت فى  23-04-2001 برقم 

ايداع   879 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/04/2026  12:00:00

ص

1583 - شركه النساجون الشرقيون للسجاد ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   10583  قيدت فى  

07-06-2000 برقم ايداع   2288 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/06/2025  12:00:00ص

1584 - النساجون الشرقيون للسجاد ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   10583  قيدت فى  15-12-2009 برقم 

ايداع   25264 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/12/2024  

12:00:00ص

1585 - خالد عبد الحميد عبد الحميد مندور   شركة سبق قيدها برقم :   14480  قيدت فى  30-05-2005 برقم 

ايداع   6449 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/05/2025  

12:00:00ص

1586 - ترافل كومباني اوف ايجيبت ترافكو   شركة سبق قيدها برقم :   15888  قيدت فى  2005-08-11 

برقم ايداع   11294 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/08/2025  

12:00:00ص

1587 - الشركه العربيه للزيوت ومشتقاتها   شركة سبق قيدها برقم :   18106  قيدت فى  16-03-2006 برقم 

ايداع   3473 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/03/2026  

12:00:00ص

1588 - شركه النساجون الشرقيون للسجاد   شركة سبق قيدها برقم :   19106  قيدت فى  06-06-2006 برقم 

ايداع   7951 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/06/2026  

12:00:00ص

1589 - النساجون الشرقيون للسجاد ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   20286  قيدت فى  27-05-2007 برقم 

ايداع   10013 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/05/2027  

12:00:00ص

1590 - النساجون الشرقيون للسجاد ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   20286  قيدت فى  03-09-2006 برقم 

ايداع   13630 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/09/2026  

12:00:00ص

1591 - ايمن غازى اسحاق العمصى وشركاه السمة التجارية للشركة : شركه ابناء الحاج اسحاق العمصي 

للستثمار العقاري   شركة سبق قيدها برقم :   20732  قيدت فى  04-10-2006 برقم ايداع   15521 وفى 

تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/10/2026  12:00:00ص

1592 - النساجون الشرقيون للسجاد   شركة سبق قيدها برقم :   22529  قيدت فى  06-03-2016 برقم ايداع   

7381 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/03/2026  12:00:00ص

1593 - شركه النساجون الشرقيون للسجاد   شركة سبق قيدها برقم :   22529  قيدت فى  29-12-2013 برقم 

ايداع   28389 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/12/2023  

12:00:00ص

1594 - عبدالحليم فاروق سالم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   22833  قيدت فى  25-02-2007 برقم 

ايداع   3227 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/02/2027  

12:00:00ص
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1595 - ترافل كومبانى اوف ايجيبت )ترافكو(   شركة سبق قيدها برقم :   24498  قيدت فى  2007-05-14 

برقم ايداع   8904 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/05/2027  

12:00:00ص

1596 - تم اصل كومباني اوف ايجيبت )ترانكو   شركة سبق قيدها برقم :   25360  قيدت فى  2002-11-19 

برقم ايداع   5490 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/11/2027  

12:00:00ص

1597 - ترافل كومباني اوف ايجيبت ) ترافكو (   شركة سبق قيدها برقم :   25360  قيدت فى  2017-11-21 

برقم ايداع   45398 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/11/2027  

12:00:00ص

1598 - القاهرة لمجازر الدواجن ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   25946  قيدت فى  13-10-2009 برقم 

ايداع   20618 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/10/2024  

12:00:00ص

1599 - الشركة العربية للزيوت ومشتقاتها   شركة سبق قيدها برقم :   26569  قيدت فى  16-08-2007 برقم 

ايداع   17181 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2027  

12:00:00ص

1600 - شركه النساجون الشرقيون للسجاد ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   27818  قيدت فى  

26-03-2002 برقم ايداع   1013 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/03/2027  12:00:00ص

1601 - الدولية لنظم المعلومات SMC   شركة سبق قيدها برقم :   28008  قيدت فى  25-10-2007 برقم 

ايداع   21732 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/10/2027  

12:00:00ص

1602 - التجاريون للداره والخدمات المتكامله   شركة سبق قيدها برقم :   29104  قيدت فى  2012-08-13 

برقم ايداع   16679 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/08/2027  

12:00:00ص

1603 - انتربيلد لتجارة قطاعات اللومنيوم ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   30172  قيدت فى  

05-02-2008 برقم ايداع   2454 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/02/2028  12:00:00ص

1604 - ترافل كومبانى اوف ايجيبت ترافكو ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   34768  قيدت فى  

23-09-2008 برقم ايداع   20439 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/09/2023  12:00:00ص

1605 - النساجون الشرقيون للسجاد ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   35291  قيدت فى  30-10-2008 برقم 

ايداع   22896 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/10/2023  

12:00:00ص

1606 - شركه النساجون الشرقيون للسجاد   شركة سبق قيدها برقم :   35292  قيدت فى  01-03-2011 برقم 

ايداع   3489 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/02/2026  

12:00:00ص

1607 - النساجون الشرقيون للسجاد ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   35292  قيدت فى  30-10-2008 برقم 

ايداع   22897 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/10/2023  

12:00:00ص

1608 - النساجون الشرقيون للسجاد ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   35293  قيدت فى  30-10-2008 برقم 

ايداع   22898 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/10/2023  

12:00:00ص
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1609 - النساجون الشرقيون للسجاد ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   36338  قيدت فى  16-01-2000 برقم 

ايداع   106 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/01/2025  12:00:00

ص

1610 - الحلول الحيوية الطبية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   36672  قيدت فى  18-01-2009 برقم 

ايداع   1062 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/01/2024  

12:00:00ص

1611 - النساجون الشرقيون للسجاد ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   37733  قيدت فى  01-11-2012 برقم 

ايداع   22681 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/10/2027  

12:00:00ص

1612 - النساجون الشرقيون للسجاد ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   37733  قيدت فى  15-12-2009 برقم 

ايداع   25263 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/12/2019  

12:00:00ص

1613 - النساجون الشرقيون للسجاد ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   37734  قيدت فى  19-03-2009 برقم 

ايداع   5650 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/03/2024  

12:00:00ص

1614 - ترافل كومباني اوف ايجيبت ) ترافكو ( ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   38977  قيدت فى  

28-05-2009 برقم ايداع   10807 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/05/2024  12:00:00ص

1615 - ترافل كومباني اوف ايجيبت ) ترافكو ( ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   41180  قيدت فى  

17-09-2009 برقم ايداع   19274 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/09/2024  12:00:00ص

1616 - شركه النساجون الشرقيون للسجاد   شركة سبق قيدها برقم :   44139  قيدت فى  23-04-2001 برقم 

ايداع   2558 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/04/2026  

12:00:00ص

1617 - شركه النساجون الشرقيون للسجاد   شركة سبق قيدها برقم :   44139  قيدت فى  01-07-1999 برقم 

ايداع   4124 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/06/2024  

12:00:00ص

1618 - شركه النساجون الشرقيون مصنع السجاد لميكانيكي   شركة سبق قيدها برقم :   44139  قيدت فى  

28-11-1993 برقم ايداع   4976 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/11/2023  12:00:00ص

1619 - شركه النساجون الشرقيون للسجاد   شركة سبق قيدها برقم :   44139  قيدت فى  28-08-2001 برقم 

ايداع   5890 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/08/2026  

12:00:00ص

1620 - شركه النساجون الشرقيون للسجاد   شركة سبق قيدها برقم :   44139  قيدت فى  26-06-2005 برقم 

ايداع   8789 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/06/2025  

12:00:00ص

1621 - فرع للشركة خاصة محدودة بالسهم قبرصية -شركة لوك اويل اوفر سيز ايجيبت ليمتد   شركة سبق 

قيدها برقم :   46717  قيدت فى  14-09-2003 برقم ايداع   4530 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  13/09/2013  12:00:00ص

1622 - ترافل كومبانى اوف ايجيبت ) ترافكو (   شركة سبق قيدها برقم :   47590  قيدت فى  2010-08-12 

برقم ايداع   18171 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/08/2025  

12:00:00ص
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1623 - شركه النساجون الشرقيون للسجاد   شركة سبق قيدها برقم :   50900  قيدت فى  25-03-2002 برقم 

ايداع   1011 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/03/2027  

12:00:00ص

1624 - شركه النساجون الشرقيون للسجاد   شركة سبق قيدها برقم :   50900  قيدت فى  27-08-2017 برقم 

ايداع   31315 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/08/2027  

12:00:00ص

1625 - مدارس المراسم العالمية   شركة سبق قيدها برقم :   51754  قيدت فى  05-04-2016 برقم ايداع   

11386 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/04/2026  12:00:00ص

1626 - مدارس المراسم العالمية   شركة سبق قيدها برقم :   51754  قيدت فى  05-04-2016 برقم ايداع   

11387 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/04/2026  12:00:00ص

1627 - النساجون الشرقيون للسجاد   شركة سبق قيدها برقم :   53094  قيدت فى  01-07-1999 برقم ايداع   

1975 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/06/2024  12:00:00ص

1628 - شركه النساجون الشرقيون للسجاد   شركة سبق قيدها برقم :   53094  قيدت فى  29-07-2002 برقم 

ايداع   2112 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/07/2027  

12:00:00ص

1629 - شركه النساجون الشرقيون للسجاد   شركة سبق قيدها برقم :   53094  قيدت فى  27-08-2017 برقم 

ايداع   31313 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/08/2027  

12:00:00ص

1630 - شركه النساجون الشرقيون للسجاد ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   54086  قيدت فى  

05-04-1999 برقم ايداع   1386 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/04/2024  12:00:00ص

1631 - شركه النساجون الشرقيون للسجاد ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   55299  قيدت فى  

03-01-2005 برقم ايداع   38 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/01/2025  12:00:00ص

1632 - شركه النساجون الشرقيون للسجاد   شركة سبق قيدها برقم :   55299  قيدت فى  10-12-2001 برقم 

ايداع   3911 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/12/2026  

12:00:00ص

1633 - النساجون الشرقيون للسجاد   شركة سبق قيدها برقم :   55299  قيدت فى  23-04-2015 برقم ايداع   

11572 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/04/2025  12:00:00ص

1634 - النساجون الشرقيون للسجاد   شركة سبق قيدها برقم :   55299  قيدت فى  23-04-2015 برقم ايداع   

11573 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/04/2025  12:00:00ص

1635 - النساجون الشرقيون للسجاد   شركة سبق قيدها برقم :   55299  قيدت فى  23-04-2015 برقم ايداع   

11574 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/04/2025  12:00:00ص

1636 - شركه النساجون الشرقيون للسجاد ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   55299  قيدت فى  

25-10-2005 برقم ايداع   14931 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/10/2025  12:00:00ص

1637 - النشاجون الشرقيون للسجاد   شركة سبق قيدها برقم :   57411  قيدت فى  01-07-1999 برقم ايداع   

2335 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/06/2024  12:00:00ص

1638 - شركه النساجون الشرقيون للسجاد   شركة سبق قيدها برقم :   57411  قيدت فى  10-12-2001 برقم 

ايداع   3997 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/12/2026  

12:00:00ص
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1639 - الشرق الوسط للحاق العمالة بالخارج   شركة سبق قيدها برقم :   58832  قيدت فى  2012-06-07 

برقم ايداع   12112 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/06/2027  

12:00:00ص

1640 - الصاله للحاق العمالة المصرية بالخارج )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   61116  قيدت فى  

10-10-2012 برقم ايداع   21085 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/10/2027  12:00:00ص

1641 - الركن الشامي لتصنيع اليس كريم واللبان ومشتقاتها   شركة سبق قيدها برقم :   61892  قيدت فى  

18-11-2012 برقم ايداع   23838 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/11/2027  12:00:00ص

1642 - بيراميدز للتوكيلت التجارية وادارة المطاعم  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   62258  قيدت فى  

29-11-2012 برقم ايداع   25267 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/11/2027  12:00:00ص

1643 - شركة آجايل للستشارات )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   62324  قيدت فى  2012-12-03 

برقم ايداع   25513 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/12/2027  

12:00:00ص

1644 - نسيج مصر للصناعات النسيجية   شركة سبق قيدها برقم :   63028  قيدت فى  30-12-2012 برقم 

ايداع   27832 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/12/2027  

12:00:00ص

1645 - رويال للتنمية الصناعية   شركة سبق قيدها برقم :   64070  قيدت فى  13-02-2013 برقم ايداع   

3382 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/02/2028  12:00:00ص

1646 - ابن سينا للعلج والخدمات الطبيه   شركة سبق قيدها برقم :   64267  قيدت فى  15-12-1986 برقم 

ايداع   1000004 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/12/2026  

12:00:00ص

1647 - بالتك كنترول مصر للتفتيش لمراقبة معايير الجودة BALTIC CONTROL MISR   شركة سبق 

قيدها برقم :   64422  قيدت فى  26-02-2013 برقم ايداع   4242 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  25/02/2028  12:00:00ص

1648 - جورميه سوليوشن للغذية GOURMET FOOD SOLUTIONS )ش.م.م(   شركة سبق قيدها 

برقم :   64645  قيدت فى  07-03-2013 برقم ايداع   5114 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  06/03/2028  12:00:00ص

1649 - حسام الدين عزيز محمد ابويوسف وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   74636  قيدت فى  

17-06-2014 برقم ايداع   14943 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/06/2024  12:00:00ص

1650 - شركة محرز و كريمة لتجارة الثاث   شركة سبق قيدها برقم :   76098  قيدت فى  2014-09-01 

برقم ايداع   20681 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/08/2024  

12:00:00ص

1651 - محرز و كريمة لتجارة الثاث   شركة سبق قيدها برقم :   76098  قيدت فى  01-09-2014 برقم 

ايداع   20682 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/08/2024  

12:00:00ص

1652 - محرز و كريمة لتجارة الثاث   شركة سبق قيدها برقم :   76098  قيدت فى  01-09-2014 برقم 

ايداع   20684 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/08/2024  

12:00:00ص
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1653 - جورميه سوليوشن للغذية GOURMET FOOD SOLUTIONS )ش.م.م(   شركة سبق قيدها 

برقم :   82668  قيدت فى  11-05-2015 برقم ايداع   13272 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  10/05/2025  12:00:00ص

1654 - تكنو مصر للصناعات الهندسية   شركة سبق قيدها برقم :   83262  قيدت فى  27-05-2015 برقم 

ايداع   15364 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/05/2025  

12:00:00ص

SYSTEMS AND INTEGRTED SOLUTIONS  1655 - استشاريين النظم و الحلول المتكاملة

CONSULTANTS   شركة سبق قيدها برقم :   86318  قيدت فى  16-09-2015 برقم ايداع   26285 

وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/09/2025  12:00:00ص

1656 - انتر مودا جروب للملبس الجاهزة Inter Moda Group   شركة سبق قيدها برقم :   89648  قيدت 

فى  27-03-2017 برقم ايداع   11363 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/03/2027  12:00:00ص

1657 - انتر مودا جروب للملبس الجاهزة Inter Moda Group   شركة سبق قيدها برقم :   89648  قيدت 

فى  27-03-2017 برقم ايداع   11364 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/03/2027  12:00:00ص

1658 - انتر مودا جروب للملبس الجاهزة Inter Moda Group   شركة سبق قيدها برقم :   89648  قيدت 

فى  05-05-2016 برقم ايداع   14449 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/05/2026  12:00:00ص

1659 - انتر مودا جروب للملبس الجاهزة Inter Moda Group   شركة سبق قيدها برقم :   89648  قيدت 

فى  05-05-2016 برقم ايداع   14450 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/05/2026  12:00:00ص

1660 - انتر مودا جروب للملبس الجاهزة Inter Moda Group   شركة سبق قيدها برقم :   89648  قيدت 

فى  05-05-2016 برقم ايداع   14451 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/05/2026  12:00:00ص

1661 - انتر مودا جروب للملبس الجاهزة Inter Moda Group   شركة سبق قيدها برقم :   89648  قيدت 

فى  05-05-2016 برقم ايداع   14452 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/05/2026  12:00:00ص

1662 - انتر مودا جروب للملبس الجاهزة Inter Moda Group   شركة سبق قيدها برقم :   89648  قيدت 

فى  05-05-2016 برقم ايداع   14453 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/05/2026  12:00:00ص

1663 - شركه النساجون الشرقيون للسجادش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   92142  قيدت فى  

28-07-2002 برقم ايداع   4642 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/07/2027  12:00:00ص

1664 - النساجون الشرقيون للسجاد ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   92142  قيدت فى  19-03-2009 برقم 

ايداع   5645 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/03/2024  

12:00:00ص

1665 - شركه النساجون الشرقيون للسجاد ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   92142  قيدت فى  

28-08-2001 برقم ايداع   5696 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/08/2026  12:00:00ص

1666 - النساجون الشرقيون للسجاد   شركة سبق قيدها برقم :   92142  قيدت فى  06-03-2016 برقم ايداع   

7383 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/03/2026  12:00:00ص
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1667 - النساجون الشرقيون للسجاد   شركة سبق قيدها برقم :   92142  قيدت فى  06-03-2016 برقم ايداع   

7980 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/03/2026  12:00:00ص

1668 - شركه النساجون الشرقيون للسجاد   شركة سبق قيدها برقم :   92142  قيدت فى  29-12-2013 برقم 

ايداع   28387 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/12/2023  

12:00:00ص

1669 - مزارع الخير الدولية للتنمية الزراعية واستصلح الراضى  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   

102113  قيدت فى  14-02-2017 برقم ايداع   5652 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  13/02/2027  12:00:00ص

1670 - شركه النساجون الشرقيون للسجاد   شركة سبق قيدها برقم :   103587  قيدت فى  2011-03-01 

برقم ايداع   3490 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/02/2026  

12:00:00ص

1671 - شركه النساجون الشرقيون للسجاد   شركة سبق قيدها برقم :   103587  قيدت فى  2000-06-13 

برقم ايداع   7088 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/06/2025  

12:00:00ص

1672 - النساجون الشرقيون مصنع السجاد الميكانيكى   شركة سبق قيدها برقم :   103587  قيدت فى  

24-08-1995 برقم ايداع   7859 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/08/2025  12:00:00ص

1673 - شركة النساجون الشرقيون للسجاد   شركة سبق قيدها برقم :   103587  قيدت فى  1995-08-24 

برقم ايداع   7859 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/08/2025  

12:00:00ص

1674 - النساجون الشرقيون للسجاد   شركة سبق قيدها برقم :   103587  قيدت فى  06-03-2016 برقم ايداع   

7978 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/03/2026  12:00:00ص

1675 - شركة النساجون الشرقيون للسجادش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   103587  قيدت فى  

26-06-2005 برقم ايداع   8792 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/06/2025  12:00:00ص

1676 - شركه النساجون الشرقيون للسجاد   شركة سبق قيدها برقم :   103587  قيدت فى  2000-08-07 

برقم ايداع   9357 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/08/2025  

12:00:00ص

1677 - شركه النساجون الشرقيون للسجاد   شركة سبق قيدها برقم :   103587  قيدت فى  2001-08-28 

برقم ايداع   9398 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/08/2026  

12:00:00ص

1678 - شركة النساجون الشرقيون للسجاد   شركة سبق قيدها برقم :   103587  قيدت فى  1999-09-01 

برقم ايداع   10360 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/08/2024  

12:00:00ص

1679 - النساجون الشرقيون للسجاد ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   103587  قيدت فى  2009-06-21 

برقم ايداع   12800 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/06/2024  

12:00:00ص

1680 - شركه النساجون الشرقيون للسجاد ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   103587  قيدت فى  

25-10-2005 برقم ايداع   14932 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/10/2025  12:00:00ص

Page 1641 of 1644 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

1681 - شركه النساجون الشرقيون للسجاد ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   103587  قيدت فى  

25-10-2005 برقم ايداع   14933 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/10/2025  12:00:00ص

1682 - النساجون الشرقيون للسجاد ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   103587  قيدت فى  2014-09-22 

برقم ايداع   22697 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/09/2024  

12:00:00ص

1683 - النساجون الشرقيون للسجاد ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   103587  قيدت فى  2009-12-15 

برقم ايداع   25266 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/12/2024  

12:00:00ص

1684 - شركه النساجون الشرقيون للسجاد   شركة سبق قيدها برقم :   103587  قيدت فى  2013-12-29 

برقم ايداع   28388 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/12/2023  

12:00:00ص

1685 - انتر مودا جروب للملبس الجاهزة Inter Moda Group   شركة سبق قيدها برقم :   103893  

قيدت فى  27-03-2017 برقم ايداع   11369 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  26/03/2027  12:00:00ص

1686 - انتر مودا جروب للملبس الجاهزة Inter Moda Group   شركة سبق قيدها برقم :   103894  

قيدت فى  27-03-2017 برقم ايداع   11370 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  26/03/2027  12:00:00ص

1687 - انتر مودا جروب للملبس الجاهزة Inter Moda Group   شركة سبق قيدها برقم :   103895  

قيدت فى  27-03-2017 برقم ايداع   11371 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  26/03/2027  12:00:00ص

1688 - داتش بامب تكنولوجى  DUTCH PUMP TECHNOLOGY   شركة سبق قيدها برقم :   

106135  قيدت فى  28-05-2017 برقم ايداع   19342 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  27/05/2027  12:00:00ص

1689 - فيف للستشارات vive for consultancy   شركة سبق قيدها برقم :   107065  قيدت فى  

28-06-2017 برقم ايداع   22847 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/06/2027  12:00:00ص

1690 - جرين فالى نت وورك   شركة سبق قيدها برقم :   108648  قيدت فى  14-08-2017 برقم ايداع   

29033 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/08/2027  12:00:00ص

Egyptian National                         1691 - المصرية الوطنية للتجارة اللكترونية و التطوير

E-Commerce & Development-Enecdll   شركة سبق قيدها برقم :   112569  قيدت فى  

12-11-2017 برقم ايداع   43664 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/11/2027  12:00:00ص

1692 - شركة المتحدة للصناعات الهندسية ) يونيتد (   شركة سبق قيدها برقم :   112688  قيدت فى  

14-11-2017 برقم ايداع   44059 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/11/2027  12:00:00ص

1693 - زين العقارية   شركة سبق قيدها برقم :   113043  قيدت فى  21-11-2017 برقم ايداع   45522 

وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/11/2027  12:00:00ص

1694 - القاهرة لمجازر الدواجن   شركة سبق قيدها برقم :   113364  قيدت فى  28-11-2017 برقم ايداع   

46887 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/11/2027  12:00:00ص
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1695 - جرف السلم لتجارة الجهزة الكهربائية   شركة سبق قيدها برقم :   114341  قيدت فى  

19-12-2017 برقم ايداع   50584 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/12/2027  12:00:00ص

1696 - ابراهيم عماد عبد الوهاب محمد خضر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   114702  قيدت فى  

25-12-2017 برقم ايداع   52894 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/12/2027  12:00:00ص

1697 - اويل فوود للتجارة والتوريدات   شركة سبق قيدها برقم :   114723  قيدت فى  25-12-2017 برقم 

ايداع   52932 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/12/2027  

12:00:00ص

1698 - الجودي للتوكيلت التجارية ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   115662  قيدت فى  2018-01-16 

برقم ايداع   2392 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/01/2028  

12:00:00ص

1699 - ماجيستيك للصناعة والتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   115730  قيدت فى  17-01-2018 برقم 

ايداع   2686 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/01/2028  

12:00:00ص

1700 - سواعد الخير للصناعة والتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   115747  قيدت فى  17-01-2018 برقم 

ايداع   2773 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/01/2028  

12:00:00ص

1701 - ستار ام للتصنيع STAR M FOR INDUSTRY   شركة سبق قيدها برقم :   115749  قيدت فى  

17-01-2018 برقم ايداع   2775 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/01/2028  12:00:00ص

1702 - كريميديا CREMEDIA   شركة سبق قيدها برقم :   115855  قيدت فى  18-01-2018 برقم ايداع   

3065 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/01/2028  12:00:00ص

1703 - شيلد لدارة المطاعم والكافيهات   شركة سبق قيدها برقم :   115862  قيدت فى  18-01-2018 برقم 

ايداع   3072 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/01/2028  

12:00:00ص

1704 - اغاثا فارم ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   116065  قيدت فى  23-01-2018 برقم ايداع   

3774 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/01/2028  12:00:00ص

1705 - سمارت جروب اى اس SMART GROUP IS   شركة سبق قيدها برقم :   116236  قيدت فى  

29-01-2018 برقم ايداع   4355 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/01/2028  12:00:00ص

1706 - حورس للطاقة الشمسية   شركة سبق قيدها برقم :   117251  قيدت فى  18-02-2018 برقم ايداع   

7901 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/02/2028  12:00:00ص

1707 - زد إي كونسبتس Z.E. CONCEPTS   شركة سبق قيدها برقم :   117316  قيدت فى  

18-02-2018 برقم ايداع   8067 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/02/2028  12:00:00ص

1708 - اتين للطاقة الشمسية         ATEN SOLAR ENERGY   شركة سبق قيدها برقم :   117625  

قيدت فى  26-02-2018 برقم ايداع   9129 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  25/02/2028  12:00:00ص

PRIME INVESTMENT &URBAN  1709 - برايم للستثمار و التنمية العمرانية

DEVELOPMENT   شركة سبق قيدها برقم :   117660  قيدت فى  26-02-2018 برقم ايداع   9347 

وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/02/2028  12:00:00ص
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1710 - ويكيفود لتوريد المواد الغذائية WIKI FOOD   شركة سبق قيدها برقم :   117881  قيدت فى  

28-02-2018 برقم ايداع   10019 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/02/2028  12:00:00ص

1711 - القاهرة الجديده للمنتجات الصناعية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   117959  قيدت فى  

01-03-2018 برقم ايداع   10241 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/02/2028  12:00:00ص

1712 - شركه نونو للعنايه بالطفل ) محمد ابراهيم بترجي وعبد ا حلمي وحسام عمر (   شركة سبق قيدها برقم 

:   124889  قيدت فى  09-12-1998 برقم ايداع   15379 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  08/12/2023  12:00:00ص

1713 - النساجون الشرقيون للسجاد   شركة سبق قيدها برقم :   288785  قيدت فى  07-03-2016 برقم ايداع   

7671 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/03/2026  12:00:00ص

1714 - شركه النساجون الشرقيون للسجاد   شركة سبق قيدها برقم :   288785  قيدت فى  2017-08-27 

برقم ايداع   31314 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/08/2027  

12:00:00ص

1715 - التجاريون للداره والخدمات المتكامله   شركة سبق قيدها برقم :   291840  قيدت فى  2012-08-13 

برقم ايداع   16680 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/08/2027  

12:00:00ص

1716 - التجاريون للداره والخدمات المتكامله   شركة سبق قيدها برقم :   291840  قيدت فى  2012-08-13 

برقم ايداع   16681 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/08/2027  

12:00:00ص

1717 - شركه نونو للعنايه بالطفل )البترجى القابضة وعبد ا حلمي( شركة ذات مسئولية محدودة   شركة سبق 

قيدها برقم :   304150  قيدت فى  07-05-1997 برقم ايداع   8629 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  06/05/2027  12:00:00ص

1718 - حاتم البدري السيد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   337563  قيدت فى  18-03-2001 برقم 

ايداع   4137 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/03/2026  

12:00:00ص
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