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قيود أفراد

1 - امانى محمد السيد يسن                     لصاحبتها : امانى محمد السيد يسن تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 01-02-2023 برقم ايداع 1256 ورقم قيد 22153    محل رئيسى  عن النشـاط  :-   

إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا  o   :2017 أنشطة من داخل ق 72 لسنة

إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.   أنشطة من خارج  ق 72 لسنة 2017:    o   .المعلومات

إقامة وتشغيل مراكز لعداد وتدريب و تنمية مهارات وقدرات الطفال ورعاية الموهوبين   ) تنمية مهارات  o

فوق سن ال4 سنوات ماعدا برامج العاقة الذهنية والبدنية ودور الحضانات بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

تقديم الستشارات )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات  o   )من الجهات المعنية بذلك

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

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

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(   وتلتزم المنشأة  بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

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

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

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

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

السكندرية العقار رقم 15 - شارع زين العابدين - برج مكة المكرمة

2 - الزيدية لصاحبتها  زينب على محمد شحاته القونى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 

01-02-2023 برقم ايداع 1262 ورقم قيد 22155    محل رئيسى  عن النشاط :-  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  

المواد الغذائية  . مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة البحيرة 10 مركز حوش عيسى -

3 - عبير محمد احمد يوسف                              لصاحبتها : عبير محمد احمد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1308 ورقم قيد 22161    محل رئيسى  عن النشـاط  :-   

أنشطة من داخل ق 72 لسنة 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 وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق 

الصادر بها قرار رئيس الوزراء  رقم 350 لسنة 2007 و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 

لسنه 2008  أنشطة من خارج  ق 72 لسنة 2017:   عموم التصدير فما هو مسموح به قانونا    وتلتزم المنشأة  

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

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

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

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

اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة البحيرة شارع مصطفى كامل - أبو المطامير  -
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4 - على الروقان لصاحبها   نادر ناثان عوض ا عبد الملك تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

02-02-2023 برقم ايداع 1325 ورقم قيد 22164    محل رئيسى  عن النشـــاط  :-   أنشطة داخل ق 72 لسنة 

إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  أنشطة خارج  ق 72 لسنة o  :2017إقامة  o  :2017

وتشغيل وإدارة قاعات اللعاب الترفيهية اللكترونية والعاب الفيديو جيم والبلي ستيشن .  وتلتزم المنشأة بإفراد 

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

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

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

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

اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة السكندرية العقار رقم  3 شارع 10 شارع شجرة الدر -

5 - جيم كود Game Code                          لصاحبها : محمد عبدالفتاح عبدا الحمامى تاجر فرد  رأس 

ماله 10,000.000 قيد فى 02-02-2023 برقم ايداع 1327 ورقم قيد 22165    محل رئيسى  عن النشاط  :-   

اعمال  التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات  o  :أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 تصميم وإنتاج البرامج

تقديم خدمات التدريب  o  2017 وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.   أنشطة خارج قانون 72 لسنة

عن بعد  وتلتزم المنشأه بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته 

التنفيذية ، وفي حالة عدم إلتزام المنشأه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار 

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

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة السكندرية الدور الول - عمارة قمراية 

رشدى - أبراج قمراية رشدى - امام سان جوفانى - طريق كورنيش السكندرية -

6 - العباقرة     Geniuses                                لصاحبتها : هدى أنور مهنى محمدين تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1383 ورقم قيد 22172    محل رئيسى  عن النشـاط  :-   

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات  o  2017 أنشطة داخل قانون 72 لسنة

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

وتدريب و تنمية المهارات  و رعاية الموهوبين .)تنمية مهارات فوق سن ال4 سنوات ماعدا برامج العاقة الذهنية 

و البدنية و دور الحضانات بعد الحصول على التراخيص اللزمة من الجهات المعنية بذلك(  وتلتزم المنشأه بإفراد 

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

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

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

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

اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة السكندرية 69 ش سيدى عماد اللبان - قسم

7 - الرحمة لتجارة المنسوجات والوبريات                    لصاحبها : مسعد بدير حامد الفطاطري تاجر فرد  رأس 

ماله 20,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1402 ورقم قيد 22175    محل رئيسى  عن النشاط  :-   

مع مراعاة أحكام  تجارة الجملة والتجزئة للمنسوجات والوبريات في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية .  - o

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

محافظة السكندرية 122 خلف جلل الدسوقى - وابور المياه

8 - مزايا لمستلزمات التجميل                    لصاحبتها : ناديه مصطفى عبدالغنى إبراهيم نصر تاجر فرد  رأس 

ماله 20,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1404 ورقم قيد 22176    محل رئيسى  عن النشـاط  :-   

مع مراعاة أحكام  تجارة الجملة والتجزئة مستلزمات التجميل  في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية .  - o

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

محافظة السكندرية 10 شارع القاضي حمزة -البراهيميه
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9 - فاست لوجيستك تيم Fast Logistics Team        لصاحبها : مصطفى محمد عبدالحميد ابوالمجد تاجر 

فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1413 ورقم قيد 22177    محل رئيسى  عن 

النقل البحري والساحلي، ويشمل نقل الخامات والبضائع  النشاط  :-   أنشطة داخل ق 72 لسنة 2017:   -

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.  

أنشطة خارج  ق 72 لسنة 2017:  -الشحن البحري   -التخليص الجمركي.   وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية 

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

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

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

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

بجهة محافظة السكندرية 21 ش مسجد القاضي -شقة 3 الدور 11 بعدالميزانين -

10 - دراكون DRAGON                     لصاحبها : تمام عبدالمعين شيخ سليمان تاجر فرد  رأس ماله 

o   -:  10,000.000 قيد فى 05-02-2023 برقم ايداع 1438 ورقم قيد 22181    محل رئيسى  عن النشـاط

تجارة الجملة و التجزئة للحذية في المناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة أحكام القوانين 

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

السكندرية محل رقم 124 مول سيتى ليت - شارع مصطفى كامل -

11 - الرواد لتجارة الخيوط و الوبريات                     لصاحبها : محمد بدير حامد الفطاطرى تاجر فرد  رأس 

ماله 20,000.000 قيد فى 06-02-2023 برقم ايداع 1476 ورقم قيد 22185    محل رئيسى  عن النشــاط  :-   

تجارة الجملة والتجزئة للخيوط و الوبريات  في المناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة   مع مراعاة  o

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

بجهة محافظة السكندرية 10 شارع اسنا - كامب شيزار  -

12 - ميديكال تراد Medical Trade                     لصاحبها : احمد نصر خليل إبراهيم شريف تاجر فرد  

رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-02-2023 برقم ايداع 1557 ورقم قيد 22196    محل رئيسى  عن 

تجارة الجملة والتجزئة للمستلزمات الطبية في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  - o   -:  النشــاط

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

لمباشرة نشاطها، بجهة محافظة السكندرية ش 42 امام حنفيه الصدقة -سيدى بشر - اول

13 - الرحمة  لصاحبها /  احمد فريج محمد داود تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم 

تجارة الجملة  ايداع 1613 ورقم قيد 22206    محل رئيسى  عن النشـاط  :   انشطة داخل ق )72(:  1-

والتجزئة للمواد الغذائية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة )فبما عدا تجارة الجملة للخضر والفاكهة(  

عموم التصدير  مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة  انشطة خارج ق )72(:  1-

بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية ، وفي حالة عدم إلتزام اللتزام بهذا الشرط يسقط حق التمتع بالمزايا والحوافز 

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

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

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

الجمهورية بجوار موقف التوبيس -

Page 4 of 191 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

14 - الزهور  لصاحبتها /  انعام محمد عبدالسلم على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

08-02-2023 برقم ايداع 1619 ورقم قيد 22208    محل رئيسى  عن النشاط  :   انشطة داخل ق )72(:  1-

تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة )فبما عدا تجارة الجملة 

عموم التصدير  مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي  للخضر والفاكهة(  انشطة خارج ق )72(:  1-

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية ، وفي حالة عدم إلتزام اللتزام بهذا الشرط يسقط حق 

التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية ، مع عدم تمتع النشطة 

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

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

السكندرية العامرية امام المركز الدولى -

15 - هابى كيدز لصاحبتها /  لبنى نبيل أنور عبدالهادى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

08-02-2023 برقم ايداع 1637 ورقم قيد 22213    محل رئيسى  عن النشـاط  :   أنشطة داخل ق )72(:  

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

عليها.   إدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.   إدارة أو تشغيل المدارس.   

نشطة خارج ق )72(:  تأجير القاعات التعليمية  تجهيز وإدارة مناطق اللعاب الترفيهية للطفال )كيدز اريا(  ادارة 

وتشغيل مركز تدريب وتنمية مهارات وقدرات الطفال ورعاية الموهوبين )فوق سن ال 4 سنوات ماعدا برامج 

العاقة الذهنية والبدنية ودور الحضانات بعد الحصول على التراخيص اللزمة من الجهات المعنية بذلك(  مع 

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

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

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

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

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة السكندرية شاليه ارضى بحرى بالعمارة رقم )20/35( شاطئ 

النخيل بتقسيم جمعية 6 أكتوبر التعاونية -

16 - بنت الشام  لصاحبها / على بسام كور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم 

ايداع 1678 ورقم قيد 22217    محل رئيسى  عن النشاط  : تجارة الجملة والتجزئة للملبس الجاهزة الحريمي 

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة السكندرية محل رقم 113 مول سيتي 

ليت ناصية مصطفى كامل -

17 - سنوريتا )Sinorreta( لصاحبها / جهاد فواز الحولنى المصرى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 08-02-2023 برقم ايداع 1680 ورقم قيد 22218    محل رئيسى  عن النشاط  : تجارة الجملة والتجزئة 

للملبس الجاهزة  بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة السكندرية 5 ش 

309 من ش الطيار محمود شكري -

18 - تو هاص للتدريب Hus 2 لصاحبها /  احمد خالد احمد طيره تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

09-02-2023 برقم ايداع 1724 ورقم قيد 22225    محل رئيسى  عن   النشـاط  :   أنشطة داخل ق )72(:  

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

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

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

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

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة السكندرية 56 ش عبدالمنعم سند - كامب 

شيزار -
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19 - شفاء لتجارة مواد البناء                                     لصاحبها : محمود عبدا حسن ابوالقاسم تاجر فرد  

رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1738 ورقم قيد 22229    محل رئيسى  عن 

تجارة الجملة والتجزئة لمواد البناء  في المناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة   مع مراعاة  o   -:  النشاط

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

بجهة محافظة السكندرية 10 شارع الحجاز - سبورتنج -

20 - البركة لمواد البناء                               لصاحبتها :  هاله احمد حسين عبدالنعيم تاجر فرد  رأس ماله 

o   -:  20,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1740 ورقم قيد 22230    محل رئيسى  عن النشاط

تجارة الجملة والتجزئة لمواد البناء  في المناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة   مع مراعاة أحكام 

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

محافظة السكندرية هانوفيل - خلف الوحدة - العجمى

21 - كلسيك للملبس الجاهزة                                     لصاحبها : سلمه سلمه حسن عروس تاجر فرد  

رأس ماله 20,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1742 ورقم قيد 22231    محل رئيسى  عن 

إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات  o   -:  النشـاط

السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة السكندرية 25 

شارع فوزى معاذ - سموحة -

22 - النور لتجارة مواد البناء                               لصاحبتها : سعاد احمد حسين عبدالنعيم تاجر فرد  رأس 

ماله 20,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1745 ورقم قيد 22232    محل رئيسى  عن النشـاط  :-   

تجارة الجملة والتجزئة لمواد البناء  في المناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة   مع مراعاة أحكام  o

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

محافظة السكندرية بجوار المحكمة -

23 - اليمان للصناعات الغذائية  لصاحبها /  سلمه محروس حسن عبدالحليم شراقى تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 09-02-2023 برقم ايداع 1750 ورقم قيد 22234    محل رئيسى  عن النشاط  :   

إقامة وتشغيل محطة لفرز وغربلة وتدريج وتعبئة وتغليف وتجفيف وتبريد او تجميد  أنشطة داخل ق )72(:  1-

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  الحاصلت الزراعية وجميع أنواع الخضروات والفاكهة وعلى الخص المانجا .  2-

عموم التصدير  مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل  العصائر  أنشطة خارج ق )72(:  1-

للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية ، وفي حالة عدم إلتزام اللتزام بهذا الشرط يسقط حق التمتع 

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

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

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

ك 25 الطريق السريع اسكندرية القاهرة الزراعي - طريق زلط الوسطانية -

24 - المجد للنقل البحرى لصاحبها /  محمد رشاد محمد سعد الشرمبيلى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 12-02-2023 برقم ايداع 1802 ورقم قيد 22244    محل رئيسى  عن النشاط  : النقل البحري لعالي 

البحار، ويشمل نقل الخامات والبضائع والركاب خارج المياه القليمية باستخدام السفن ووسائل النقل البحري 

المختلفة كالناقلت والبواخر والعبارات.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة السكندرية 33 ش موريتانيا - متفرع من 

جمال عبدالناصر - المنتزه بحرى - اول
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25 - ماث مايند MATH MIND            لصاحبتها :  ساره إبراهيم عبدا مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1819 ورقم قيد 22247    محل رئيسى  عن النشـاط  :-   

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

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

المهارات ورعاية الموهوبين ) تنمية مهارات فوق سن ال4 سنوات ماعدا برامج العاقة الذهنية والبدنية ودور 

الحضانات بعد الحصول على التراخيص اللزمة من الجهات المعنية بذلك(  وتلتزم المنشأة بإفراد حسابات مالية 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية ، وفي حالة عدم إلتزام المنشأة  بهذا الشرط 

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

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

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

بجهة محافظة السكندرية ش النصر سموحه امام جرين بلزا-

26 - كيندر لند                   لصاحبها :  تامر إبراهيم الدسوقى بسيوني عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 12-02-2023 برقم ايداع 1821 ورقم قيد 22248    محل رئيسى  عن النشـاط  :-   

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

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

المهارات ورعاية الموهوبين ) تنمية مهارات فوق سن ال4 سنوات ماعدا برامج العاقة الذهنية والبدنية ودور 

الحضانات بعد الحصول على التراخيص اللزمة من الجهات المعنية بذلك(  وتلتزم المنشأة بإفراد حسابات مالية 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية ، وفي حالة عدم إلتزام المنشأة  بهذا الشرط 

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

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

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

بجهة محافظة السكندرية 49 ش سمعه الزنكلونى  -

27 - العمدة للستصلح الزراعي لصاحبها /  عاطف عزت عبد ا الحاج تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1867 ورقم قيد 22254    محل رئيسى  عن النشــاط  : استصلح وتجهيز 

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

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

وليس الري بطريق الغمر.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها، بجهة محافظة السكندرية شارع أبو تلت الرئيسي - اول

28 - الفريدة                                               لصاحبها : محمد إبراهيم محمد ياقوت بهلول تاجر فرد  رأس 

ماله 5,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1875 ورقم قيد 22257    محل رئيسى  عن النشــاط  :-   

إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الخرسانة الجاهزة   أنشطة خارج قانون  o  2017 أنشطة داخل قانون 72 لسنة

عموم المقاولت   وتلتزم المنشأه بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة  o  2017 72 لسنة

بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية ، وفي حالة عدم إلتزام المنشأه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا 

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

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

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

السكندرية غرفة بشقة رقم 30 - شارع عبير حسن البدينى - الورديان -
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29 - الرياض                                     لصاحبها : إيهاب عبدالعال احمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1877 ورقم قيد 22258    محل رئيسى  عن النشـاط  :-   

إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الخرسانة الجاهزة   أنشطة خارج قانون  o  2017 أنشطة داخل قانون 72 لسنة

عموم المقاولت   وتلتزم المنشأه بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة  o  2017 72 لسنة

بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية ، وفي حالة عدم إلتزام المنشأه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا 

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

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

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

السكندرية غرفة بشقة رقم 8 - شارع المهندس حسين رمضان -

30 - اتش ايه ام للمنسوجات والملبس     لصاحبها : هيثم مصطفى محمد على تاجر فرد  رأس ماله 

o   -:  10,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1903 ورقم قيد 22263    محل رئيسى  عن النشـاط

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس والمنسوجات .  -

وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة السكندرية عقار رقم 2 ش 

الشهيد جلل الدين سري بجوار أطفالنا -أكتوبر - النخيل -

31 - الحمد                       لصاحبها : تامر حمدى مصطفى محمد العليلي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 

قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1932 ورقم قيد 22268    محل رئيسى  عن النشاط  :-  نشاط داخل ق72 

o    : 2017 إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخرسانة الجاهزة   نشاط خارج ق72 لسنة o    : 2017 لسنة

المقاولت العامة.   وتلتزم المنشأة  بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار 

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

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

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

وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة السكندرية غرفة في شقة 5 

ش مصطفى كامل -أبو قير -اول

32 - كليوباترا للدعاية والعلن                 لصاحبتها: ايناس محمد كمال احمد تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 1939 ورقم قيد 22270    محل رئيسى  عن النشـاط  :  

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

إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  أنشطة  o  .والتطبيقات بمختلف أنواعها

الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية.  مع اللتزام  o  :2017 خارج قانون 72 لسنة

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

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

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

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

اللزمة لمباشرة نشاطها، بجهة محافظة السكندرية 3 ش ابن مسعود - كليوباترا -
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33 - عبدالستا 

ر قاسم عيسى عطيه 

لصاحبها : عبدالستار قاسم عيسى عطيه تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 13-02-2023 برقم ايداع 

1957 ورقم قيد 22272    محل رئيسى  عن النشاط إ-   أنشطة داخل ق )o   :)72 إقامة و تشغيل مصنع 

لتصنيع الخرسانة الجاهزة   تجارة الجملة و التجزئة لقطع غيار السيارات في المناطق النائية و المجتمعات 

العمرانية الجديدة   السيط حارج ف )"o   :)7 المقاولت العامة   o التوريدات العمومية   مع اللتزام بافراد 

حسابات مالية ومركز مالى مستقل، للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية ، وفى حالة عدم التزام 

اللتزام بهذا   الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبلئحته التنفيذية.   - 0 مع عدم تمتع النشطة 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها.، بجهة محافظة السكندرية لكيلو 38 - الذراع البحرى برج العرب

34 - اوفن لتصنيع الحلويات                           لصاحبها : عمر ممدوح محمد عبدالحميد احمد تاجر فرد  رأس 

ماله 150,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1986 ورقم قيد 22280    محل رئيسى  عن النشـاط  

إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الحلويات  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى  o   -:

المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة السكندرية برج الحسن - يمين 

المدخل - متفرع من شارع بيبى كوكا الموظفين - ابيس -

35 - المتحدة لتجارة الجملة والتجزئة والستيراد والتصدير لصاحبها /  ايمن حنفي صابر مصطفى عطيه تاجر فرد  

رأس ماله 500,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 1990 ورقم قيد 22282    محل رئيسى  عن 

تجارة الجملة والتجزئة للعدد والدوات بالمناطق النائية والمجتمعات  النشـاط  :   أنشطة داخل ق )72(:  1-

أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات  العمرانية الجديدة  2-

عموم الستيراد والتصدير  مع اللتزام بإفراد  اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  أنشطة خارج ق )72(:  1-

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

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

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

التنفيذية.  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 وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة السكندرية ش 

مسجد الشرقاوي -

36 - داتا لنتاج المحتوى اللكترونى                            لصاحبها : احمد نبيل زكريا تاجر فرد  رأس ماله 

20,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 2017 ورقم قيد 22288    محل رئيسى  عن النشـاط  :-   1-

إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

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

قرية بيبان - كوم حماده -

37 - التقوى لمواد البناء                                     لصاحبتها : سحر احمد حسين عبدالنعيم تاجر فرد  رأس 

ماله 20,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 2029 ورقم قيد 22291    محل رئيسى  عن النشـاط  :-   

تجارة الجملة والتجزئة لمواد البناء في المناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة   مع مراعاة أحكام  o

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

محافظة السكندرية عمارة بسيونى - بجوار محكمة الدخيلة
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38 - الحمد لمواد البناء                                     لصاحبها : علء جابر محمود العزالى تاجر فرد  رأس ماله 

o   -:  20,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 2032 ورقم قيد 22292    محل رئيسى  عن النشاط

تجارة الجملة والتجزئة لمواد البناء في المناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة   مع مراعاة أحكام 

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

محافظة السكندرية 100 شارع ابن عقيل - فيكتوريا -

39 - المسلح لمواد البناء لصاحبها /  نجفه إبراهيم حسن الملح تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 

14-02-2023 برقم ايداع 2034 ورقم قيد 22293    محل رئيسى  عن النشـاط  : تجارة الجملة لمواد البناء 

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة السكندرية 75 شارع الحجارى -

40 - الحرية لتصنيع الملبس الجاهزة                          لصاحبها : نونو احمد نونو تاجر فرد  رأس ماله 

o   -:  20,000.000 قيد فى 14-02-2023 برقم ايداع 2036 ورقم قيد 22294    محل رئيسى  عن النشـاط

إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة السكندرية أبراج سيدى جابر - 

البرج الثانى  -

41 - كلسيك للملبس الجاهزة لصاحبها / سعاد عبدالرحمن عبده النجار تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد 

فى 14-02-2023 برقم ايداع 2038 ورقم قيد 22295    محل رئيسى  عن النشـاط  : تجارة الجملة والتجزئة 

للملبس الجاهزة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة السكندرية 15 ش 

اسنا - كامب شيزار -

42 - تبارك للملبس الجاهزة لصاحبتها /  امينه عبدالرازق سلمه فزع تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد 

فى 14-02-2023 برقم ايداع 2041 ورقم قيد 22296    محل رئيسى  عن النشـاط  : تجارة الجملة والتجزئة 

للملبس الجاهزة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة السكندرية 21 ش 

صلح ذهني - البراهيمية -
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43 - الندى للستثمار لصاحبها / ماهر السيد عبد الحميد ايوب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

14-02-2023 برقم ايداع 2045 ورقم قيد 22298    محل رئيسى  عن النشاط :-   انشطة  داخل قانون 72 

لسنة 2017 1- استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع   استزراع الراضى 

المستصلحة وذلك كله فى حدود اقل من عشرون الف فدان  ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضى 

مخصصة  لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى  الحديثة وليس الرى بطريق الغمر فيما عدا 

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

2008  2 -   تربية  الخيول  .  3-  تجارة الجملة والتجزئة للمنظفات ومستحضرات التجميل والورقيات 

والخردوات فى المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  .    انشطة  خارج قانون 72 لسنة 2017  1- عموم 

التصدير  . 2- التوكيلت التجارية . تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120لسنه 1981 والقانون رقم 121 لسنة 

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 .    3- التوريدات العمومية  . وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية ، وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا 

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

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

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

السكندرية ش 16 الفلكى -السيوف قسم المنتزه-

44 - محروس محمد محمد فليفل                           لصاحبها : محروس محمد محمد فليفل تاجر فرد  رأس ماله 

o   -:  20,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 2071 ورقم قيد 22303    محل رئيسى  عن النشـاط

تجارة الجملة والتجزئة للدوات المنزلية في المناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة   مع مراعاة أحكام 

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

محافظة السكندرية 15 شارع  سوهاج - كامب شيزار-

45 - ليبرا سوفت للبرامج والبرمجيات لصاحبتها / نهلة احمد دمشقي تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

15-02-2023 برقم ايداع 2076 ورقم قيد 22304    محل رئيسى  عن النشاط  :  تصميم وإنتاج البرامج:  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 المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.   4. إدخال البيانات على الحاسبات 

وبالوسائل اللكترونية.   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة السكندرية بالعقار رقم 47 ش مسجد سيدى بشر - سيدى بشر 

بحرى -

اول

46 - مزرعة مصر الخير                  لصاحبها : روبير رأفت فؤاد غالى تاجر فرد  رأس ماله 

200,000.000 قيد فى 15-02-2023 برقم ايداع 2098 ورقم قيد 22307    محل رئيسى  عن النشــاط  :-   

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

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

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

نشاطها .، بجهة محافظة السكندرية نجع الحويته -عزبة المكرونه    -الهوارية -
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47 - الذهبية للمفروشات  لصاحبتها /  دعاء عاطف إبراهيم محمد طبانة تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 15-02-2023 برقم ايداع 2102 ورقم قيد 22308    محل رئيسى  عن النشـاط  : إقامة وتشغيل مصنع 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة السكندرية ك 31,5 طريق السكندرية القاهرة الصحراوي - 

امام السفن اب - بجوار مصنع صلح الشيمى -

48 - المحبة لصناعة اللبسة لصاحبها /  يحيي عبدا شيخ زقو تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

15-02-2023 برقم ايداع 2106 ورقم قيد 22310    محل رئيسى  عن النشـاط  : إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الملبس الجاهزة  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة السكندرية ش مصطفى كامل الطريق الدولي -

49 - الكنز للفضيات   لصاحبها / محمد عمادالدين محمد على تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 

16-02-2023 برقم ايداع 2156 ورقم قيد 22318    محل رئيسى  عن النشاط  : تجارة الجملة والتجزئة 

للفضيات بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة السكندرية بملك احمد أبو 

طالب - العجمي - الهانوفيل -

50 - فاشون لتصنيع الملبس                    لصاحبتها : غاده مصطفى محمود عبداللطيف تاجر فرد  رأس ماله 

o   -:  1,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 2173 ورقم قيد 22320    محل رئيسى  عن النشاط

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة  -

المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها، بجهة محافظة السكندرية ش الصدقاء-عمارة رقم 

3 امام سوبر ماركت زيزو-الهانوفيل -

51 - المصرية للستثمار العقاري   لصاحبها / حسن عبد الناصر ابوالحمد عبدالرحيم تاجر فرد  رأس ماله 

20,000.000 قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 2176 ورقم قيد 22321    محل رئيسى  عن النشـاط  : 

الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وبالمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم  مع مراعاة 

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

بجهة محافظة السكندرية 62 ش كستانيا - الراس السوداء - اول

52 - اعمار العقارية للستثمار    لصاحبها / اسامه محمد خليل سلمه محمد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 

قيد فى 16-02-2023 برقم ايداع 2178 ورقم قيد 22322    محل رئيسى  عن النشــاط  : الستثمار العقارى  

بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وبالمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم  مع مراعاة أحكام القوانين 

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

السكندرية ش محمد الصيرفي في الخر - اول

53 - الشروق                    لصاحبتها : سونه محمدين احمد عبدالرحمن خليل تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 2232 ورقم قيد 22334    محل رئيسى  عن النشاط  :-   - 

عموم التصدير   تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.   -

وتلتزم المنشأة  بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية ، وفي 

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

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

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

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة السكندرية بجوار موقف التوبيس -
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54 - اتش كيه       لصاحبتها / حنان مرسى جابر القاصد تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 

19-02-2023 برقم ايداع 2254 ورقم قيد 22337    محل رئيسى  عن النشــــــــــــــــاط  :   أنشطة داخل ق 

إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  أنشطة خارج ق )72(:  ? ?  :)72(

إدارة وتشغيل مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية )فوق سن ال 4 سنوات ماعدا برامج العاقة 

الذهنية والبدنية ودور الحضانات بعد الحصول على التراخيص اللزمة من الجهات المعنية بذلك(.  مع اللتزام 

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

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

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

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

اللزمة لمباشرة نشاطها، بجهة محافظة السكندرية المحل رقم 1 بالدور الرضي والكائن ببرج النور شارع ابوبكر 

الصديق امام مصنع شهد الملكة شرق سموحة - )الرابعة( - ثانى

55 - ل.ى.ب.ى  L.I.B.Y                                        لصاحبها : محمد احمد حسن على تاجر فرد  رأس 

ماله 100,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 2266 ورقم قيد 22340    محل رئيسى  عن النشاط  :-   

أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم  o   :2017 أنشطة من داخل ق 72 لسنة

الدعايه و العلن  o   :2017 المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.   أنشطة من خارج  ق 72 لسنة

بكافة الوسائل المسموعه و المقرؤه و المرئيه   وتلتزم المنشأة  بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة 

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

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

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

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

السكندرية 163 شارع كورنيش المحمودية - عمارات كرام -محل رقم 34  -

56 - بونديره للوانى المنزلية                         لصاحبها : عبد الرافع فرج عزيز عبدالسلم تاجر فرد  رأس 

ماله 50,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 2275 ورقم قيد 22343    محل رئيسى  عن النشـاط  :-   

إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الوانى المنزلية  بكافة اشكالها و تلميع و تشكيل المعادن   مع مراعاة أحكام  o

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

محافظة السكندرية المركز الرئيسي و موقع ممارسة النشاط : عزبة الكرنك  - بحوض زاوية عبدالقادر و أبو 

خديجة - نمرة 2 -  قسم اول ضمن القطعة نمرة  3 اصلية  - منطقة النهضة الصناعية - اول

57 - ناتالى مراد ميخائيل اسطفانوس                    لصاحبتها : ناتالى مراد ميخائيل اسطفانوس تاجر فرد  رأس 

ماله 300,000.000 قيد فى 19-02-2023 برقم ايداع 2276 ورقم قيد 22344    محل رئيسى  عن النشاط  :-   

إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية    مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى  o

المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة السكندرية المركز الرئيسي و 

موقع ممارسة النشاط : قطعة 6 ، 7 - بلوك 3 - جنوب المنطقة الثالثة - برج العرب   -

58 - مركز الصحراء 

لصاحبها: اشرف محمد عبد القوي علي قميح تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-02-2023 برقم 

ايداع 2342 ورقم قيد 22353    محل رئيسى  عن النشاط : انشطة داخل قانون 72 لسنة 2017:  * تجارة 

الجملة والتجزئة لقطع غيار السيارات   انشطة من خارج قانون 72 لسنه 2017:   * اقامة وتشغيل مركز خدمة 

وصيانة السيارات، بجهة محافظة مطروح قطعة ربيع ياسين عبد السلم و ايوزيد ياسين عبد السلم 530م - شارع 

الطريق الساحلى الدولي - مدينة العلمين -
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59 - تبارك لمواد البناء   لصاحبها / احمد عبدالسلم احمد حسن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 

20-02-2023 برقم ايداع 2354 ورقم قيد 22355    محل رئيسى  عن النشاط  : تجارة الجملة والتجزئة لمواد 

البناء بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة السكندرية 2 ش التوفيقية حارة 

الشرفاء -

60 - المالكي للطارات والبطاريات    لصاحبها / وليد مهنا سنوسى شعيب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 21-02-2023 برقم ايداع 2409 ورقم قيد 22365    محل رئيسى  عن النشـاط  : تجارة الجملة والتجزئة 

للطارات والبطاريات بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

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

السكندرية قرية عرابي -

61 - العزة للستثمار العقاري ومواد البناء   لصاحبها /مصطفى توفيق عبدالقادر عامر تاجر فرد  رأس ماله 

20,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 2440 ورقم قيد 22367    محل رئيسى  عن النشاط  :  1-

الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وبالمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم  2-

تجارة الجملة والتجزئة لمواد البناء بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة أحكام القوانين 

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

السكندرية 21 ش السيدة امنة -

62 - تكوير للستثمار العقاري والتوريدات لصاحبها /  عبدالعزيز محمود حمد الشناوي تاجر فرد  رأس ماله 

20,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 2461 ورقم قيد 22371    محل رئيسى  عن النشاط  :   

الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وبالمناطق النائية والمناطق  أنشطة داخل ق )72(:  1-

التوريدات العمومية  مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي  خارج الوادي القديم  أنشطة خارج ق )72(:  1-

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية ، وفي حالة عدم إلتزام اللتزام بهذا الشرط يسقط حق 

التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية ، مع عدم تمتع النشطة 

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

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

السكندرية اخر شارع مساكن الحديد والصلب - عمارة 13 - أبو يوسف -

63 - الرحمة لتجارة الدوات الكهربائية                   لصاحبها : مصطفى عيد سعيد بيومى ضيف تاجر فرد  

رأس ماله 20,000.000 قيد فى 22-02-2023 برقم ايداع 2469 ورقم قيد 22373    محل رئيسى  عن 

تجارة الجملة والتجزئة للدوات الكهربائية في المناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة   مع  o   -:  النشاط

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

نشاطها .، بجهة محافظة السكندرية 10 شارع اسنا - كامب شيزار -

64 - الذكية للخدمات البترولية    لصاحبها / سيد محمد محمود حمدان تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 

22-02-2023 برقم ايداع 2471 ورقم قيد 22374    محل رئيسى  عن النشاط  : تجارة الجملة والتجزئة للمواد 

البترولية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة السكندرية 10 ش ممتاز 

باشا - فيكتوريا -
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65 - مستور عبد القادر  هارون يوسف  لصاحبها   مستور  عبد القادر هارون يوسف تاجر فرد  رأس ماله 

150,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2564 ورقم قيد 22383    محل رئيسى  عن النشــاط  :-   

الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف، وتشمل:   )أ(  أنشطة داخل  ق72 لسنة 2017 :  1.

الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي.   )ب( صيانة آبار البترول وتنشيطها.   )جـ( صيانة معدات الحفر 

والمضخات البترولية.   )د( حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول.   )هـ( العمال المدنية 

المكملة لعمال الحفر والصيانة.   )و( معالجة السطح من الترسيبات.   )ز( الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير 

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع   التغليف وأنابيب النتاج.   2.

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

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

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

المقاولت العامة.   وتلتزم المنشأة بإفراد حسابات مالية  التوريدات العمومية.   - خارج ق72 لسنة 2017 :   -

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

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

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

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

بجهة محافظة مطروح شارع شندى  ك 7 -

66 - اسس      لصاحبها / محمد خميس عبدالرحمن النجار تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

26-02-2023 برقم ايداع 2576 ورقم قيد 22385    محل رئيسى  عن النشــاط  :  أنشطة داخل ق )72(:  

إقامة وتشغيل مطبعه لطباعة الكتب  أنشطة خارج ق )72(:  نشر وتوزيع الكتب  مع اللتزام بإفراد حسابات مالية 

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

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

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

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

محافظة السكندرية 13 ش الصفا متفرع من ش 16 الفلكي -

67 - البتول للستثمار العقارى                                        لصاحبتها : ابتهال محمد دسوقى عبدا تاجر فرد  

رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2598 ورقم قيد 22390    محل رئيسى  عن 

الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة،  النشــاط  :-   أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  "

والمناطق النائية، والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا  منطقة شبه جزيرة سيناء  فيلزم موافقة الهيئة مسبقا  

المقاولت العمومية   وتلتزم المنشأه بإفراد حسابات مالية ومركز مالي  أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  "

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية ، وفي حالة عدم إلتزام المنشأه بهذا الشرط يسقط حقها 

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

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

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

محافظة السكندرية ش خالد بن الوليد - الشامى -

76 - تايجر للحذية والمصنوعات الجلدية  لصاحبها / خالد محمد حميده على قطب تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 2714 ورقم قيد 22413    محل رئيسى  عن النشــاط  : 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحذية والشنط والمنتجات الجلدية بكافة انواعها  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

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

السكندرية المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط: الوحدة رقم )203( والكائنة بالدور الثاني علوى - بالعقار رقم 

)6( - مجمع الصناعات الصغيرة - شارع المدينة - العجمي - البيطاش -
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77 - الزهراء لتصنيع الحذية والشنط  لصاحبها / وائل محمد احمد على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 

قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 2716 ورقم قيد 22414    محل رئيسى  عن النشاط  : إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الحذية والشنط المتنوعة  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة السكندرية المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط: 

الوحدة الصناعية رقم )510( بالدور الخامس علوى - عقار )6د( - مجمع الصناعات الصغيرة - شارع المدينة - 

العجمي البيطاش قبلي -

68 - هيا نتعلم  Let s Learn                                        لصاحبتها : هديل سمير حسن عامر تاجر فرد  

رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-02-2023 برقم ايداع 2600 ورقم قيد 22391    محل رئيسى  عن 

إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل  النشـاط  :-   أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  "

اقامة و تشغيل و ادارة  مركز لعداد و تنمية و  تكنولوجيا المعلومات.   أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  "

تدريب  الموارد البشرية.)تنمية مهارات فوق سن ال4 سنوات ماعدا برامج العاقة الذهنية و البدنية و دور 

الحضانات بعد الحصول على التراخيص اللزمة من الجهات المعنية بذلك(  وتلتزم المنشأه بإفراد حسابات مالية 

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

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

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

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

بجهة محافظة السكندرية 25 شارع إبراهيم سيف - سيدى بشر بحرى -

69 - محجوب للبلستيك                                            لصاحبها : محمد محمود السيد محجوب تاجر فرد  

رأس ماله 50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2668 ورقم قيد 22401    محل رئيسى  عن 

إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع البلستيك  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  o   -:  النشـاط

وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة السكندرية ابيس الزهور - 

الرمل

70 - مصطفى محمد محمد يونس  لصاحبها / مصطفى محمد محمد يونس تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد 

فى 27-02-2023 برقم ايداع 2676 ورقم قيد 22404    محل رئيسى  عن النشـاط  : تجارة الجملة والتجزئة 

للسيارات بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة السكندرية 16 ش الندلس 

- البراهيمية

71 - الغراب لتجارة السيارات   لصاحبها / يحيي محمد سعد الغراب تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 

27-02-2023 برقم ايداع 2678 ورقم قيد 22405    محل رئيسى  عن   النشـاط  : تجارة الجملة والتجزئة 

للسيارات بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة السكندرية 13 ش ابن حزم 

- الزاريطه -

72 - الملوك للمواد الغذائية  لصاحبها / محمد مصطفى محمد السيد بحيلق تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد 

فى 27-02-2023 برقم ايداع 2680 ورقم قيد 22406    محل رئيسى  عن النشاط  : تجارة الجملة والتجزئة 

للمواد الغذائية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة )فيما عدا تجارة الجملة للخضر والفاكهة(.  مع مراعاة 

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

بجهة محافظة السكندرية 10 ش ادفو - كامب شيزار -
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73 - تبارك لتصنيع الملبس الجاهزة   لصاحبتها / معتزه عبدالحميد عبدالمجيد عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 

20,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2681 ورقم قيد 22407    محل رئيسى  عن النشـاط  : إقامة 

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة السكندرية حوض الطماطم - المعمورة - 

ثان

74 - المنار لتجارة السيارات                    لصاحبها : شكرى احمد محمد شكر تاجر فرد  رأس ماله 

o   -:  20,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2687 ورقم قيد 22409    محل رئيسى  عن النشـاط

تجارة الجملة والتجزئة في السيارات في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .  مع مراعاة أحكام 

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

محافظة السكندرية 100 شارع ممتاز باشا -اول

75 - رؤية لدارة وتشغيل الفنادق  لصاحبها / جمال الدين رجب عبدالحميد كرار تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 27-02-2023 برقم ايداع 2689 ورقم قيد 22410    محل رئيسى  عن النشـاط  : 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  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها .، بجهة محافظة السكندرية 235 من ش 45 - ميامي

78 - مصنع تايفوون لهندسة  الميكاترونكس والصناعات الهندسية  لصاحبها  محمود  محمد  محمود محمد تاجر 

فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 28-02-2023 برقم ايداع 2727 ورقم قيد 22415    محل رئيسى  عن 

1-اقامه وتشغيل مصنع لتشكيل معادن وهياكل السيارات وتصنيع انظمه الميكاترونكس-مع مراعاه احكام القوانين 

والقرارات الساريه وعلى المنشأه الحصول على كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها.، بجهة محافظة 

السكندرية ك 26 طريق اسكندريه القاهره مرغم -قسم
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فروع الفراد

1 - منشأة الحديثة لعمال النجارة واللومنيوم والسيكوريت والثاث لصاحبها  اشرف فؤاد بخيت  قيدت فى   

15-02-2023 برقم ايداع   2120 ورقم قيد   203  محل فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع تصنيع 1  الثاث 

المنزلي والفندقي والمكتبي والمطابخ والبواب والشبابيك 2  تصنيع اللومنيوم ومعالجته وتشكيلة وتجميع اجزاؤه 

ومصوغاته والزجاج السيكوريت لنتاج الواجهات والبواب مع افراد حسابات ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حده 

وعلى المنشاة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة المباشرة نشاطها  بجهة محافظة السكندرية اضافه موقع ممارسة 

نشاط والكائن فى 174 تنظيم طريق الحرية وشارع سراهنك لوران - قسم

2 - روز هوم كولكشن Rose Home Collection لصاحبها : هانى محمد حسن محمد الوزان  قيدت فى   

19-02-2023 برقم ايداع   2283 ورقم قيد   15872  محل فرعى  عن النشاط : 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتطريز وطباعة المفروشات والمنسوجات والمليات والغطية والدفايه والبطاطين 

واللحاف والكوفرتات والستائر ومفارش السفرة بجميع

انواعها.

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

نشاطها .  بجهة محافظة السكندرية اضافه فرع انتاجى الوحدة رقم  208  الدور الثانى  بالعقار رقم  ْ(6ء( مجمع 

الصناعات الصغيرة  خلف جراج  النقل العام  بمنطقة البيطاش قبلى  تقاطع  شارع المدينة ام زغيو  -
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قيود الشركات

1 - الفقى لعمال التصميم Elfikky  For Designs شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   

غرض الشركة  هو :- 1-  01-02-2023 برقم ايداع    1206 ورقم قيد  22143    مركز عام  عن "

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

والتدريب عليها. 2- التجارة اللكترونية  عبر النترنت .  وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية ، وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها 

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

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

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

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

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

أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 8ش مصطفى كامل -  سموحه  -

2 - سكاى هيلز للتسويق العقارى  Sky Hills for Real Estate شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت 

فى   01-02-2023 برقم ايداع    1213 ورقم قيد  22145    مركز عام  عن غرض الشركة هو:    التسويق 

العقارى التسويق اللكترونى 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 أو في 

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

السكندرية 4 شارع خالد بن الوليد - اول

3 - فري لين جروب Free Line Group شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2023-02-01 

الشحن والتفريغ البحري  o   :برقم ايداع    1217 ورقم قيد  22146    مركز عام  عن غرض الشركة هو

التصدير فيما هو مسموح به  o   .والجوي الدولى  للبضائع والتخزين والخدمات المرتبطة به والمكملة له

التوكيلت الملحية.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح  o   .التخليص الجمركي o   .قانونا

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

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

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

القانون  بجهة محافظة السكندرية 2 شارع المفروزة -القباري -

8 - اكس وان للشحن والتصدير X One Shipping شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

02-02-2023 برقم ايداع    1277 ورقم قيد  22157    مركز عام  عن غرض الشركة :  1- الشحن والنقل 

البري الداخلي والدولي للبضائع  ول يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب والبضائع)الداخلى - الدولى( 

والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص 

بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي  2- عموم التصدير  مع مراعاة أحكام القوانين 

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

السكندرية 20 ش النصر -

9 - مصنع فلى اوفر للمنتجات و العلف الحيوانية Fly Over شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

02-02-2023 برقم ايداع    1299 ورقم قيد  22159    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  o إقامة و 

تشغيل مصنع لتصنيع المنتجات و العلف الحيوانية و وجبات جاهزة للطهى مجمدة للحيوانات  وذلك دون 

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

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

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

بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية الكيلو 23 مرغم- خلف توكيل نور الشريف -
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4 - ستيم انترناشونال للستشارات والخدمات 

  Stem International For Consultation and Services شركة  رأس مالها 500,000.000 

قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    1229 ورقم قيد  22147    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   

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(    إدارة المشروعات )عدا الدارة الفندقية(    اعداد التصميمات الهندسية.    الوساطة في انهاء 

الجراءات الدارية امام الجهات الغير حكومية .   إدارة وتشغيل المدارس    تقديم خدمات الترجمة    إقامة 

وتشغيل مراكز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  ) تنمية مهارات فوق سن ال4 سنوات ماعدا برامج 

العاقة الذهنية والبدنية ودور الحضانات بعد الحصول على التراخيص اللزمة من الجهات المعنية بذلك(    

التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا.    المقاولت العامة    إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية 

المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها، وفقا للمعايير الفنية والعلمية المقررة في هذا 

الشأن.   تنظيم وإقامة الحفلت العامة والمسابقات وورش العمل في حدود المسموح به قانونا.    تنظيم المعارض 

والمؤتمرات  )عدا السياحية( بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده   حق استغلل العلمات 

التجارية )الفرنشايز(    الستشارات والدراسات البيئية. )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا 

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

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

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

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

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

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

القانون .  بجهة محافظة السكندرية 5شارع محمد فريد متفرع من شارع ونجت -اول

5 - اكواكيم ايجبت للكيماويات Aquachem Egypt for Chemicals شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    1231 ورقم قيد  22148    مركز عام  عن غرض 

الشركة هو :  تجارة وتوريد الكيماويات  التوريدات العمومية  عموم التجارة  عموم التصدير  تصنيع الكيماويات 

لدى الغير  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص 

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

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

تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 25 ش الحديد 

والصلب - أبو يوسف -

6 - برنت سنتر للطباعة Print Center شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   01-02-2023 برقم 

القيام  o  إقامة وتشغيل مطبعة o  :ايداع    1245 ورقم قيد  22151    مركز عام  عن غرض الشركة هو

التوريدات  o   التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا o   باعمال الجرافيك و التصميمات بكافه أنواعها

عموم التصدير   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط  o   العمومية

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

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

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

القانون .  بجهة محافظة السكندرية محل رقم 18 و 19بالممر الداخلى  بالمستشفى اليوناني  القديم - عقار رقم 9 

- شارع استامبول -
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7 - هيرو لتأجير السيارات     Hero شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع    

تأجير السيارات  للغيرعدا التأجير التمويلي  1274 ورقم قيد  22156    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   "

بيع و شراء سيارات للغير   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ،  و الليموزين  "

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 24 طريق 26 يوليو - الكورنيش -

 CAMAGRO CO. CHEMICALS & AGRICULTURE  10 - كام اجرو للكيماويات و الزراعة

شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع    1314 ورقم قيد  22162    مركز 

تجارة الجملة و التجزئة في المبيدات الزراعية و مبيدات الصحة العامة و  o  :عام  عن غرض الشركة هو

تصدير  o   توريدات عمومية o   السمدة الورقية و السمدة الزراعية و المخصبات الزراعية و الكيماويات

o   . استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع o   الحاصلت الزراعية

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

الستصلح والستزراع ، وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر 

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

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 الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة 

أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة 

السكندرية شقة رقم 6 - وابور المياه - 6 شارع باستور-

11 - صحتك تهمنا للخدمات الطبيه ش.ذ.م.م شخص واحد شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

02-02-2023 برقم ايداع    1320 ورقم قيد  22163    مركز عام  عن    غرض الشركة هو:  التسويق 

اللكتروني للخدمات الطبية  تصميم واعداد وإدارة برامج الرعاية الطبية )فيما عدا التامين الصحي(  تقديم 

خدمات الرعاية الطبية للمرضى وكبار السن  إدارة وتشغيل مراكز التصالت )الكول سنتر(  أعمال تصميم 

وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  توزيع 

الدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل  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(    وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

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

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

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

طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية الكركز الرئيسى / عماره الجوهره ابراج 

رويال بلزا -قسم

12 - بيدار للتسويق العقارى Bidar شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع    

o  عموم التوريدات o  التسويق العقارى o   :1331 ورقم قيد  22167    مركز عام  عن غرض الشركة هو

المقاولت العمومية  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار 

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

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

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 36شارع 

سوريا - رشدى -
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15 - العالمية للتأهيل الصحي شركة  رأس مالها 14,000,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    

إقامة وتشغيل وإدارة المراكز الطبية  o   :1377 ورقم قيد  22171    مركز عام  عن غرض الشركة هو

المتخصصة في المراض النفسية وعلج الدمان والرعاية المركزية على أن يقدم 10% بالمجان سنويا من 

الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلجية لها.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

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

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

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

السكندرية امام  بوابة رقم 5 استاد برج العرب -طريق الكافورى -كينج مريوط-

13 - اليكس ميجا سوفت للبرمجيات Alex Mega Soft شركة  رأس مالها 2,000.000 قيدت فى   

أعمال  o  :05-02-2023 برقم ايداع    1351 ورقم قيد  22169    مركز عام  عن غرض الشركة هو

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

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

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

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

تصميم وتنفيذ  o   .إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها o   .لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها

أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل  o   :وإدارة مشروعات البنية الساسية للمعلومات والتصالت

o   .التصالت وخدمات النترنت o   .تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات o   .وتداول البيانات

المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم 

إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار  o   .الصناعية

مشروعات  o   .الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون

البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية، والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات 

o   .إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات o   .التكنولوجيا الحديثة

إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.   

النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من  o   .حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال o

صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى العلمي والثقافي والفني.  وذلك دون 

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

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

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو 

معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة البحيرة محل رقم 

103 مول كارفور النوبارية -غرب النوبارية -
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14 - بانثر للتنمية البشرية Panther Development شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

إقامة  05-02-2023 برقم ايداع    1353 ورقم قيد  22170    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   1-

وتشغيل مراكز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  ) تنمية مهارات فوق سن ال4 سنوات ماعدا برامج 

العاقة الذهنية والبدنية ودور الحضانات بعد الحصول على التراخيص اللزمة من الجهات المعنية بذلك(   -

تقديم الستشارات المالية والهندسية  )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية 

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

الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون 

التوريدات العمومية.    التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا.   3- سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(  2-

التوكيلت التجارية. تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه  التصدير فيما هو مسموح به قانونا.  5- -4

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 

اعداد دراسات الجدوى  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ،  لهذا الغرض  .  6-

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

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

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

السكندرية شقة 103 عمارة 87 تعاونيات سموحه خلف مديرية امن اسكندرية -

16 - مركز رشيد للعيون شركة  رأس مالها 360,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    1389 

إقامة و تشغيل مركز طبى متخصص  o  : ورقم قيد  22173    مركز عام  عن غرض الشركة هو

للتشخيص و العلج و الجراحة لمراض العيون و علج عيوب البصار و تصحيح النظر بالليزر   بشرط ان 

تقدم )10%( سنويا بالمجان من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية او العلجية او التشخيصية لها.   وذلك دون 

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

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

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

بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة البحيرة شارع مضرب التحرير - السكة الجديدة - امام حلوانى 

الياسمين -

17 - عيادات اليكس التخصصية Alex poly clinics شركة  رأس مالها 4,500,000.000 قيدت فى   

إقامة و  o   :05-02-2023 برقم ايداع    1394 ورقم قيد  22174    مركز عام  عن غرض الشركة هو

إدارة المشروعات )مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012   o   تشغيل و إدارة العيادات التخصصية

تقديم الستشارات الطبية )فيما عدا ما  o  بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و اجراءات  الترخيص بها

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 

تقديم خدمات  o  )المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية

تصميم واعداد و إدارة برامج الرعاية الطبية )فيما عدا التأمين  o  التمريض للمرضى و كبار السن بالمنزل

الطبي(   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 1 شارع عبدالسلم الشاذلى - بندر 

دمنهور -
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18 - باور أب للمكملت الغذائية Power up supplements شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

إقامة  o  : فى   05-02-2023 برقم ايداع    1432 ورقم قيد  22178    مركز عام  عن غرض الشركة هو

و تشغيل مصنع لتصنيع المكملت الغذائية و تصنيع ماسبق لدى الغير  وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية 

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

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

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

وذلك دون الخلل بأحكام قوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

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

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

أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية خلف 32 ملك حفنى - امام باتا - شقة رقم 2 

- بالدور الول -علوى -

19 - التحاد ان ام للتجارة و التوريدات العامة N.M شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

o   :05-02-2023 برقم ايداع    1433 ورقم قيد  22179    مركز عام  عن غرض الشركة هو

المقاولت العامة   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ،  o  التوريدات العمومية

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 337 شارع مدكور -

20 - تشيكن شيستر لدارة و تشغيل المطاعم و المنشأت السياحية   Chicken Chester شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    1435 ورقم قيد  22180    مركز عام  عن غرض 

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

إقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملعب الجولف  o  الكحولية( و تقديم جميع أنواع المأكولت و التيك اواى

ومراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة 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 شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

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

السكندرية غرفة رقم 3 - شقة 2 - الدور الول -  - 36 شارع القصر - تقاطع فاطمة اليوسف - سبورتنج بحر 

-  خلف صيدلية أسامة الطيبى  -

21 - اتراكت كو للتسويق والدعاية Attract Co Marketing and Advertising شركة  رأس مالها 

250,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    1454 ورقم قيد  22183    مركز عام  عن غرض 

الشركة هو : الدعاية والتسويق   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط 

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

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

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

السكندرية 22 ش منشا -
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22 - جى ايه اس للخشاب G A ST imper  Trading شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

إقامة و  o  : 06-02-2023 برقم ايداع    1456 ورقم قيد  22184    مركز عام  عن غرض الشركة هو

تجارة التجزئة للخضار و الفاكهه في المناطق النائية و  o   تشغيل مصنع لتصنيع و تشكيل الخشاب

عموم الستيراد و التصدير )تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982  o   المجتمعات العمرانية الجديدة

فى شان سجل المستوردين ، ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

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

وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية ، 

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

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

والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية.   وذلك دون الخلل بأحكام قوانين واللوائح والقرارات السارية ، 

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

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

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

السكندرية شقة رقم 8 - الدور التانى علوى - عقار 2 -شارع نوكراتيس - كامب شيزار -

23 - شيتوتك ايجيبت لمنتجات الشيتوزان و السمدة العضوية  Chito  - Tech Egypt شركة  رأس مالها 

16,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    1497 ورقم قيد  22186    مركز عام  عن غرض 

الشركة هو:   إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع و استخراج و تعبئة مادة الشيتوزان من مخلفات قشر الجمبرى   

اقامة و تشغيل مخزن لحفظ مادة الشيتوزان   تصدير منتجات الشيتوزان  تجارة السمدة و المخصبات الزراعية   

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 الحى الثانى- غرب النوبارية - مدينة النوبارية -

24 - الشاعر جروب للستثمار الزراعي والتصدير شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

عموم  o   :06-02-2023 برقم ايداع    1506 ورقم قيد  22187    مركز عام  عن غرض الشركة هو

تجارة وتوريد الحاصلت الزراعية الطازجة والمصنعة والمجمدة  o   .التصدير فيما هو مسموح به قانونا

o  التجارة العامة o  .تجارة وتوريد النباتات الطبية والعطرية والعشاب الطازجة والمجففة o   .والمجففة

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع   o   .التوريدات العامة

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

الستصلح والستزراع ، وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر 

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

2008  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة البحيرة شارع فتحي خير ا المتفرع من ش 

الروضه شبرا -دمنهور -
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25 - هاى ليفل للتعليم والتدريب High Level For Education and Training شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    1511 ورقم قيد  22188    مركز عام  عن غرض 

تشغيل وإدارة  اعداد الدورات التدريبية في مجال تعليم اللغات والحاسب اللي.   2- الشركة هو:   1-

نشر وتوزيع الكتب.    تقديم الخدمات التعليم اللكتروني عن بعد   4- المدارس وتقديم الخدمات التعليميه.   3-

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات  تنظيم المؤتمرات العلمية والندوات.   6- -5

أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم  والتطبيقات بمختلف أنواعها.   7-

إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت  المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.   8-

أعمال التوصيف  إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.   10- وصورة وبيانات.   9-

إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب  والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.   11-

تنفيذ وإدارة شبكات نقل  أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات.   13- عليها.   12-

المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق  التصالت وخدمات النترنت.   15- وتداول البيانات.   14-

إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة  الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية.   16-

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

مشروعات البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية،  المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون.   17-

إنشاء وإدارة  والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة.   18-

إنشاء وإدارة مراكز الستشارات  مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.   19-

حاضنات العمال التكنولوجية  والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.   20-

النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى  ودعم ريادة العمال.   21-

رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى العلمي والثقافي والفني.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

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

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

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

القانون .  بجهة محافظة السكندرية العصافرة قبلى شارع 17 من شارع 45 عمارة 25 -

26 - ثرى دي لتصنيع الملبس الجاهزة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم 

ايداع    1528 ورقم قيد  22191    مركز عام  عن غرض الشركة هو : إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس 

الجاهزة  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 69 ش حمدي السباعي من الخلفاء 

الراشدين الدور الرضى - الهانوفيل

27 - رسالة للتحاليل الطبية Medical Analysis  Resala شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

إقامة وتشغيل  07-02-2023 برقم ايداع    1531 ورقم قيد  22192    مركز عام  عن غرض الشركة هو:  "

وإدارة معامل التحاليل الطبية.  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 

الشقة الكائنة بالدور الول علوى  بالعقار الكائن بتقاطع شارعى كورنيش النيل والجمهورية  بجوار المحكمة  -  

رشيد
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28 - المحبة تريد للتوزيع شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    1540 

التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به  o   :ورقم قيد  22193    مركز عام  عن غرض الشركة هو

قانونا   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية شارع 30 العصافرة قبلى - محل 

رقم 2 - بجوار  مستشفى  عرامه - ثان

29 - طيبة البلقاء للخدمات الصناعية TBI شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم 

تقديم  o  تأجير اللت و المعدات o  :ايداع    1573 ورقم قيد  22198    مركز عام  عن غرض الشركة هو

اقامة و تشغيل و ادارة  مركز لعداد و تنمية و تدريب   o  )الخدمات اللوجيستية )فيما عدا الشحن و النقل البرى

الموارد البشرية. .)تنمية مهارات فوق سن ال4 سنوات ماعدا برامج العاقة الذهنية و البدنية و دور الحضانات 

تقديم  o   القيام بأعمال العزل الحرارى o  )بعد الحصول على التراخيص اللزمة من الجهات المعنية بذلك

o   خدمات الصيانة المتنقلة للمصانع و الماكينات و العدد الصناعية و قطع الماكينات و الجهزة الميكانيكية

تقديم خدمات النظافة   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار 

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

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

تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة 

محافظة السكندرية 3شارع على فهمى -  سيدى جابرالشيخ -

30 - واحد جباتى للمأكولت شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    

1575 ورقم قيد  22199    مركز عام  عن غرض الشركة هو:  اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافيتريات 

الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية( و المأكولت و التيك اواى.  وذلك دون الخلل بأحكام 

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

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

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

إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 80 شارع جلل الدسوقى 

- وابور المياه -

31 - دنتاليذ Dantaliez شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    1577 

ورقم قيد  22200    مركز عام  عن غرض الشركة هو - اقامة و تشغيل و ادارة  مركز لعداد و تنمية و 

تدريب  الموارد البشرية. )فوق سن ال 4 سنوات ماعدا برامج العاقة الذهنية والبدنية ودور الحضانات بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة من الجهات المعنية بذلك(  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 37ش السلطان حسين -
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32 - توب ارت اند كريتيفى للمقاولت والتوريدات Top Art and Creativity شركة  رأس مالها 

75,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    1580 ورقم قيد  22202    مركز عام  عن غرض 

الشركة هو:  عموم المقاولت  التوريدات العمومية  تجارة وتوريد قطع غيار السيارات والخشاب والمعادن )

اللومنيوم - حديد - صاج - استانلس - نحاس( والخرسانات الجاهزة واللت ومواد البناء والسيراميك والرخام 

وخامات البلستيك والمواد الغذائية  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط 

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

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

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

السكندرية ش ابى هريره - الغيط الصعيدى -

33 - العماد للتنمية و الستثمار شركة  رأس مالها 15,000,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    

1586 ورقم قيد  22203    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  إقامة و تشغيل المراكز التجارية و سلسل 

المداد في المناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة  إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل و تشغيل المعادن   إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية  المقاولت العامة  وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية ، وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في 

التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية ، مع عدم تمتع النشطة 

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

بأحكام قوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  

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

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

وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية عمارة رقم 5 - مكتب رقم 3  - عمارات التجارى - حى 

اول - برج العرب الجديدة -

34 - كاتما الوطنية KTMA National شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   2023-02-08 

استيراد الواح الطاقة  o   :برقم ايداع    1600 ورقم قيد  22204    مركز عام  عن غرض الشركة هو

الشمسية و مستلزماتها   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 20 شارع المحكمة - شقة 103 -
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35 - اوكادا للستثمار الزراعي Ocada For Agriculture Investment شركة  رأس مالها 

500,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    1617 ورقم قيد  22207    مركز عام  عن غرض 

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة  الشركة هو :  أنشطة داخل ق )72(:  1-

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

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

جميع أنواع الحيوانات، سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.   أنشطة خارج ق 

تجهيز وفرز وتدريج وتبريد وتجميد ومعالجة وتشميع وغربلة وتجفيف وتعبئة  عموم التصدير  2- -1  :)72(

الحاصلت الزراعية بكافة أنواعها لحساب الشركة ولدى الغير  مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية ، وفي حالة عدم إلتزام اللتزام بهذا الشرط يسقط حق 

التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية ، مع عدم تمتع النشطة 

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

بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  

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

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

وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 2 ش المفروزه - القبارى -

36 - المنار كايرو ايجيبت الدولية للتصدير والستيراد

El Manar Cairo Egypt For Export and Import شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

الستيراد  o   :08-02-2023 برقم ايداع    1622 ورقم قيد  22209    مركز عام  عن غرض الشركة هو

والتصدير والتوكيلت التجارية.   تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 

1982 فى شان  تنظيم اعمال الوكاله التجاريه و 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 

إقامة وتشغيل محطة لفرز وتدريج  o   .التوريدات العمومية o  .  باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية  .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

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

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

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

السكندرية 13 شارع البيارى مبنى الكونكورد الداري الدور الخامس شقة 510 -العطارين -

37 - بوت بوكس للتجارة Bot Box Trading شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2023-02-08 

برقم ايداع    1624 ورقم قيد  22210    مركز عام  عن غرض الشركة هو : تجارة وبيع وتوزيع كافة المواد 

والسلع والمنتجات الجاهزة من خلل ماكينات التوزيع.  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 185 ش عبدالسلم عارف ثروت -
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38 - هاى نوكس للتصنيع وتشكيل المعادن HINOX شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   

08-02-2023 برقم ايداع    1631 ورقم قيد  22212    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  أنشطة داخل ق 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الواني والدوات والمستلزمات المنزلية المصنوعة من الستانلس  -1  :)72(

تصدير الواني والدوات والمستلزمات المنزلية المصنوعة  ستيل وتشكيل المعادن  أنشطة خارج ق )72(:  2-

من الستانلس ستيل  مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار 

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

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

بالضمانات والحوافز الوارده به  وبلئحته التنفيذية.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

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

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

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

السكندرية ش السبع مصانع خلف مسجد ضيف ا مرغم بالكيلو 23 ناحية زاوية عبدالقادر -

39 - ميتال سيتى لتشكيل وتجارة المعادن شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم 

ايداع    1642 ورقم قيد  22214    مركز عام  عن   غرض الشركة هو:  1. إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل 

وتشغيل المعادن.  2. تجارة المعادن  3. التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  4. التوريدات 

العمومية.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص 

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

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

تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية الكيلو 26 -مرغم 

بحري -
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40 - التحدى للحلول التكنولوجية  Daring Technology Solutions شركة  رأس مالها 3,000.000 

قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    1672 ورقم قيد  22215    مركز عام  عن غرض الشركة هو:  1.

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

ومراكز البيانات، وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات، والتعليم التكنولوجي.   2. تصميم وإنتاج البرامج:  

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

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

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

أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم  تصميم وإنتاج معدات الحاسبات اللية:    وبالوسائل اللكترونية.   3.

تصميم وتنفيذ  إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.   4. الحاسبات بمختلف أنواعها.   

وإدارة مشروعات البنية الساسية للمعلومات والتصالت:     اعمال التوصيف و التصميم لشبكات و نقل و 

التصالت وخدمات النترنت.   6. تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.   5. تداول البيانات  

المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم 

إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار  الصناعية.   7.

الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون.   8. مشروعات 

البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية، والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات 

إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.    التكنولوجيا الحديثة.   9.

10. إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت 

النشطة المتعلقة بتحويل  حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.   12. وتطويرها.   11.

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

والفني.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

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

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

أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة 

السكندرية عقار رقم 4 - شارع 515 - ثان

41 - التميمى للتوريدات و العمال الهندسية

AL Tamimi Supplies & Engineering works شركة  رأس مالها 75,000.000 قيدت فى   

o   :08-02-2023 برقم ايداع    1675 ورقم قيد  22216    مركز عام  عن غرض الشركة هو

اعداد التصميمات الهندسية    وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح  o   التوريدات العمومية

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

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

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

القانون .  بجهة محافظة السكندرية بيانكى  شارع 8 عقار104  البيطاش  -
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42 - نيكسوم سولوشنز Nexome Solutions شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   

صناعة  08-02-2023 برقم ايداع    1684 ورقم قيد  22219    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  1-

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

إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها  البيانات، وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات، والتعليم التكنولوجي.  2-

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف  والتدريب عليها.  3-

توريد وتركيب الجهزة اللكترونية والتكنولوجية والميكانيكية  )كاميرات المراقبة + أنظمة  أنواعها.   4-

المقاولت  إطفاء وانذار الحريق (  مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  5-

العمومية.    وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته 

التنفيذية ، وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون 

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

بالضمانات والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية.  وذلك دون الخلل بأحكام قوانين واللوائح والقرارات 

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

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

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

السكندرية :   وحدة رقم 6101VB2415 الدور التاسع عقار 696  طريق الحرية لوران

43 - الرندا لدارة المطاعم EL Randa شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم 

اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و  o  :ايداع    1697 ورقم قيد  22223    مركز عام  عن غرض الشركة هو

الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية( و المأكولت و التيك اواى.  وذلك دون الخلل 

بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة   

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

قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن 

تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 2 شارع مسجد 

قباء الحرمين - ثان

44 - كابيتو للستثمار السياحي Capito شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   2023-02-09 

إدارة واستغلل المنشآت  برقم ايداع    1701 ورقم قيد  22224    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   1-

اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و  والقرى السياحيه والشواطىء وقاعات الفراح والكازينوهات   2-

الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية( و تقديم جميع أنواع المأكولت و التيك اواى  3-

عموم التوريدات وعلى الخص توريد الوجبات الغذائية   انشاء و ادارة الملهى الترفيهية للطفال  4-

تجهيز الشواطئ باللعاب المائية ومستلزماتها  6- الدارة والتسويق السياحي للفنادق  الجاهزة   5-

إدارة واستغلل مواقف انتظار السيارات والجراجات   8- والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية.  7-

الستيراد و التصدير فيما هو مسموح به قانونا والتوكيلت التجارية.   تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 

لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان  تنظيم اعمال الوكاله التجاريه و سجل المستوردين ، ول 

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

المقاولت العامة .  وذلك دون الخلل  الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض   -

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 امام 74 ش بن قلون -ملك محمد محمود عبداللطيف - ثان
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45 - نيو فاست كلين New Fast Clean شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-09 

تقديم خدمات النظافة و  o   :برقم ايداع    1726 ورقم قيد  22226    مركز عام  عن غرض الشركة هو

ابادة الحشرات و القوارض والفات  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط 

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

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

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

السكندرية شارع ورشة البلط -امام مسجد المروه )برج الرحمه( العجمى - الهانوفيل

46 - بريمير مصر للتجارة و التوزيع شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم 

التجارة العامة و التوزيع فيما هو  o   :ايداع    1734 ورقم قيد  22228    مركز عام  عن غرض الشركة هو

مسموح به قانونا و على الخص تجارة وتوزيع  المستلزمات الطبية بكافه أنواعها و مستحضرات التجميل و 

التوكيلت التجارية )تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120  o   التوريدات العمومية o   المكملت الغذائية

لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية  ، ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل 

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

المنظمة لهذا الغرض     وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار 

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

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

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

خلف 57 متفرع من شارع سامى رؤوف - برج المحبة 3 - الدور 18 - شقة 54 -

47 - فيرمى فاكت للسماد العضوى

Vermi Fact شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    1748 ورقم قيد  

إقامة و تشغيل مصنع لنتاج  سماد عضوى للرض ) o  : 22233    مركز عام  عن غرض الشركة هو

فيرمى كمبوست(  وذلك دون الخلل بأحكام قوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص 

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

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

تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة البحيرة قرية عبدالسلم عارف - 

مركز بدر - مديرية التحرير -

48 - كيو ارت هاوس Q Art House شركة  رأس مالها 50,000,000.000 قيدت فى   2023-02-09 

برقم ايداع    1760 ورقم قيد  22235    مركز عام  عن غرض الشركة هو : إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الثاث المنزلي والمكتبي وكافة أنواع الثاث.  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 29 ش سوريا - رشدي -

49 - المنى للمستلزمات الطبية شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    

التوريدات العمومية وعلى الخص توريد  o   :1762 ورقم قيد  22236    مركز عام  عن غرض الشركة هو

المستلزمات الطبية و مستحضرات التجميل   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، 

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

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

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

السكندرية 6 برج روجينا - شارع 24 - ارض الفضالى - الدور الول -
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50 - أف ايه أر لدارة المطاعم والكافيهات FAR شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   2023-02-12 

برقم ايداع    1778 ورقم قيد  22241    مركز عام  عن غرض الشركة هو:  -اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم 

و الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية( و المأكولت و التيك اواى   وذلك دون 

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

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

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو 

معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية ش 

الطيار احمد مسعود عمارة 22 -وينجت-

51 - الغنيمى للنقل و تنمية المشروعات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   12-02-2023 برقم 

ايداع    1797 ورقم قيد  22242    مركز عام  عن غرض الشركة هو:  o النقل البرى الداخلى المبرد 

للبضائع  على ال يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب او البضائع  )الداخلى  - الدولى (  و المهمات و خدمات 

النقل داخل القطر المصرى او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين و استخراج التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط 

من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى"  o المقاولت العامة  o التطوير العقارى  o القيام باعمال تنسيق 

و صيانة و ادارة وتجميل الحدائق و الطرق و الميادين )اللند سكيب(  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 361 طريق الحرية -

52 - ريبوت للصناعات البلستيكية REBOT شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   2023-02-12 

إقامة وتشغيل مصنع  o  : برقم ايداع    1799 ورقم قيد  22243    مركز عام  عن غرض الشركة هو

لعادة تدوير البلستيك وتصنيع المنتجات البلستيكية .   وذلك دون الخلل بأحكام قوانين واللوائح والقرارات 

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

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

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

السكندرية 147 شارع عقل باشا -سيدى بشر قبلى -

53 - كونجا للنتاج الفني و التوزيع  Conga for media production شركة  رأس مالها 

20,000.000 قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    1812 ورقم قيد  22245    مركز عام  عن غرض 

الشركة هو:  1- ادارة  و تشغيل استديوهات للتسجيل الصوتى  2- إقامة وتنظيم و المؤتمرات والحفلت العامة  

3- تأجير اللت و المعدات فيما عدا التأجير التمويلى  4- التجارة العامة  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

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

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

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

القانون .  بجهة محافظة السكندرية 50 شارع خليل المصرى - مصطفى كامل - قسم

54 - فروتفول فالى للتصدير  Fruitful Valley شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

عموم  o   :12-02-2023 برقم ايداع    1815 ورقم قيد  22246    مركز عام  عن غرض الشركة هو

التصدير فيما هو مسموح به قانونا   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط 

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

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

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

السكندرية 3 و 5 شارع ماكى - سابا باشا - اول
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55 - ليتكس Lightix شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    1831 

o   بيع النجف و جميع الدوات الكهربائية o   :ورقم قيد  22249    مركز عام  عن غرض الشركة هو

التوريدات العامة   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار 

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

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

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 650 

طريق الحرية - جناكليس -

56 - سكاى مون لدارة و تشغيل الكافيهات و  المطاعم 

Sky Moon شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    1835 ورقم قيد  

اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافيتريات الثابتة لتقديم  o   :22250    مركز عام  عن غرض الشركة هو

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 السكندرية وحدة تجارية بالدور العلوى - بمبنى و جراج حديقة الخالدين -

57 - سوفيتا للتدريب Soffitta شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    

ادارة وتشغيل مركز لعداد وتنمية وتدريب  1846 ورقم قيد  22251    مركز عام  عن غرض الشركة هو:  ?

الموارد البشرية )فوق سن ال 4 سنوات ماعدا برامج العاقة الذهنية والبدنية ودور الحضانات بعد الحصول على 

تقديم الستشارات )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه  التراخيص اللزمة من الجهات المعنية بذلك(  ?

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

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

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة   ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من 

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

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

طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية : المسطح الكائن اسفل العمارة  باسم اتخاد ملك برج الجامعة 

على شارع سيرين )منصور فهمي حاليا( رقم 7 تنظيم - كوبرى الجامعة -

58 - اوليفيانا فودز للتجارة والتوريدات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   12-02-2023 برقم 

ايداع    1850 ورقم قيد  22252    مركز عام  عن غرض الشركة هو : تجارة وتوريد المواد الغذائية.  وذلك 

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

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

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

أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون  بجهة محافظة السكندرية 696 طريق الحرية - لوران -

59 - جى إف جى مصر للتجارة و التصدير  GFG Egypt شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

التجارة  o   :12-02-2023 برقم ايداع    1854 ورقم قيد  22253    مركز عام  عن غرض الشركة هو

تجارة  o  التصدير فيما هو مسموح به قانونا o   التوريدات العمومية o   العامة فيما هو مسموح به قانونا

o   تجارة الفواكة و الخضراوات ماعدا الجملة o   خامات العلف الحيوانية و الدواجن و العلف الجاهزة

تجارة الفحم بانواعه   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين  o   تجارة الزيوت النباتية و المسلى الصناعى

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 قرية المجد -
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60 - انجاز العربية للتعمير شركة  رأس مالها 400,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    

مقاولت التشييد و  o   المقاولت العامة o   :1870 ورقم قيد  22255    مركز عام  عن غرض الشركة هو

o   مقاولت اعمال النشاءات البحرية o   مقاولت اعمال الحفر و الردم و رصف الطرق o  البناء

القيام باعمال  o   عموم التصدير o   التوريدات العمومية o   التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا

القيام باعمال تنسيق و صيانة و ادارة وتجميل الحدائق و الطرق و الميادين )اللند  o  التشطيبات و الديكور

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضي  o  )سكيب

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

تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر.   o تربية جميع أنواع الحيوانات، سواء 

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

تربية الخيول.   o توريد و  o   .ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم

تركيب معدات السلمه واطفاء الحريق والنظمة الكهروميكانيكية والصيانة المتنقلة لما سبق.  مع مراعاة قرار 

الهندسة الوراثية في  o   .اقامة المزارع السمكية o  2003 وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه

المجالت النباتية والحيوانية.   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 10 مساكن الراس السوداء - اول

61 - هيدرودكس لهندسة المياه الدقيقة 

Hydrodex - precision water Engineering شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

إقامة أو  o  : 13-02-2023 برقم ايداع    1892 ورقم قيد  22260    مركز عام  عن غرض الشركة هو

إدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها، وفقا 

إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع جميع الدوات و اللت و  o  .للمعايير الفنية والعلمية المقررة في هذا الشأن

المقاولت العامة و على  o   المعدات و الفلتر و المنتجات المتعلقة بمعالجة المياه من مختلف مصادرها

الخص مقاولت محطات المياه   وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية ، وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا 

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

الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية.  وذلك دون الخلل بأحكام قوانين 

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

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

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

القانون .  بجهة محافظة السكندرية شرق المنطقة الصناعية الثانية - قطعة 8 - بلوك 10 - برج العرب الجديدة  

-

62 - نيوبلوك للتصميمات المعمارية Neo bloq For Architectural Designs شركة  رأس مالها 

15,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    1895 ورقم قيد  22261    مركز عام  عن غرض 

o  توريدات عمومية o   .توريد مواد بناء مصنعة o   .اعداد التصميمات الهندسية o   :الشركة هو

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 

السكندرية كينج مريوط -فيل الهواري بجوار مدرسة الصفوة -برج العرب -
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63 - ايباج ام لصناعة الفيبر جلس EBAG M شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2023-02-13 

برقم ايداع    1905 ورقم قيد  22264    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  أنشطة داخل ق )72(:  إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الفيبر جلس وهياكل اللنشات البحرية وخزانات المياه الفيبر.  استصلح وتجهيز 

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

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

الستزراع وليس الري بطريق الغمر.  أنشطة خارج ق )72(:  تقديم خدمات الصيانة المتنقلة للفيبر جلس  

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

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

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

والحوافز الوارده به  وبلئحته التنفيذية.   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، 

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

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

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

السكندرية الناصرية تقسيم شركة النهضة - الجمعية التعاونية -

64 - داماك اليكس شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    1920 

إدارة المشروعات ) عدا الدارة الفندقية(  2- ورقم قيد  22265    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   1-

التطوير و التسويق العقارى   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط 

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

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

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

السكندرية 336 رويال بلزا - طريق الكورنيش - جليم -

65 - أيل لدارة المطاعم Ayla شركة  رأس مالها 25,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    

1928 ورقم قيد  22266    مركز عام  عن غرض الشركة هو:  -اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافيتريات 

الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية( و المأكولت و التيك اواى.  وذلك دون الخلل بأحكام 

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

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

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

إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية لسان جليم بنطاق حي 

شرق - الوحدة رقم b06 مشروع شركة جليم باى -
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66 - اسطول للحديد و السمنت شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخرسانات  o  : 1930 ورقم قيد  22267    مركز عام  عن غرض الشركة هو

الستثمار العقارى  بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي  o   الجاهزة

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

تجارة الجملة  o  2008 350 لسنة 2007و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه

والتجزئة في الحديد والطوب السمنتى والخرسانات الجاهزة والمنتجات السمنتية الجاهزة في المناطق النائية 

إقامة  o      إقامة وتشغيل مركز طبي متخصص في المراض الجلدية o  .والمجتمعات العمرانية الجديدة

إقامة وتشغيل مركز طبي متخصص في السنان     o      وتشغيل مركز طبي متخصص في  امراض الباطنة

إقامة وتشغيل مركز طبي متخصص في امراض العيون       على أن يقدم 10% بالمجان سنويا من الحالت  o

انشاء المولت التجارية.   وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية  o  ..التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلجية لها

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

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

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

وذلك دون الخلل بأحكام قوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

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

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

أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 9 شارع الورش الشرقية - برج العرب -

67 - مركز مصر الحديثة للشعة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    

إقامة وتشغيل مركز طبى متخصص في  o  : 1955 ورقم قيد  22271    مركز عام  عن غرض الشركة هو

الشعة التشخيصية    بشرط ان تقدم )10%( سنويا بالمجان من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية او 

العلجية او التشخيصية لها.   وذلك دون الخلل بأحكام قوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار 

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

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

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

الجراح - امام هندسة الرى - ايتاى البارود -

68 - ستون كرو شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    1958 ورقم قيد  

المقاولت العامة و المتخصصة و المتكاملة  وذلك دون  o   :22273    مركز عام  عن غرض الشركة هو

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

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

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

أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية الدور 3 - شقة 6 - عقار 39 أ - شارع 

عبدالسلم عارف - سابا باشا - اول

69 - بالما لدارة الصول العقارية شركة  رأس مالها 400,000.000 قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    

1960 ورقم قيد  22274    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   إدارة الصول العقارية   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 جناح رقم2 -مكتب رقم 3 عقار 9 شارع فريد بك - كفر 

عبده -
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70 - الخوات لتجارة المفروشات والستائر Sisters Trading شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

تجارة  14-02-2023 برقم ايداع    1976 ورقم قيد  22277    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  1-

التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120  عموم التصدير  3- المفروشات والستائر  2-

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

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

المنظمة لهذا الغرض  .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار 

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

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

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 14ش 

محمد عز العرب متفرع من طريق الحرية  فيكتوريا  - اول

71 - راما جروب العقارية RAMA GROUP شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

الستثمار  14-02-2023 برقم ايداع    1984 ورقم قيد  22279    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  1-

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

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

القيام باعمال التشطيبات والديكورات.    مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008  2-

وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية ، 

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

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

والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية.    وذلك دون الخلل بأحكام قوانين واللوائح والقرارات السارية ، 

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

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

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

السكندرية شارع الربعين -بيانكي البيطاش -العجمى -

72 - ميزات مصر Mizat Masr شركة  رأس مالها 700,000.000 قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    

إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع و تجميع  o   :1993 ورقم قيد  22283    مركز عام  عن غرض الشركة هو

عموم التصدير و التوكيلت التجارية )تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  o    أجهزة و مهمات التفتيش الهندسى

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 

تقديم الستشارات الفنية و الهندسية  ) o   اعمال التفتيش الهندسى على البضائع o  .  المنظمة لهذا الغرض

فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم 

بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى 

مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(    وذلك دون 

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

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

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

أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية المركز الرئيسي لدارة الشركة وموقع 

ممارسة النشاط الصناعى في :  الوحدة الصناعية رقم 406 - الدور الرابع -  بالعقار رقم 6 - مجمع الصناعات 

الصغيرة - شارع المدينة متفرع من طريق مرسى مطروح الرئيسى - العجمى - البيطاش قبلى - خلف جراج 

النقل العام بالتقاطع مع طريق ام زغيو -
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73 - الرواء للستثمار Alrewaa for Investment شركة  رأس مالها 5,100,000.000 قيدت فى   

14-02-2023 برقم ايداع    2000 ورقم قيد  22285    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  إقامة و تشغيل 

مصنع لتصنيع و تعبئة و تغليف المواد الغذائية و الحاصلت الزراعية و الفاكهة و العصائر و تصنيع كل ماسبق 

لدى الغير   إقامة وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية 

وتبريدها أو تجميدها  اقامة وتشغيل محطة لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية  استصلح 

وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع و استزراع الراضي المستصلحة.   ويشترط 

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

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

مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008(  تربية الخيول   تربية جميع أنواع الدواجن 

والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم  تجارة الجملة و 

التجزئة للمواد الغذائية و الحاصلت الزراعية  و العصائر ) فما عدا تجارة الجملة للخضر و الفاكهه( في المناطق 

النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة   الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى 

السياحية.   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 (  عموم التوريدات  اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم 

و الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية( و تقديم جميع أنواع المأكولت و التيك اواى  

وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية ، 

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

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

والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية.   وذلك دون الخلل بأحكام قوانين واللوائح والقرارات السارية ، 

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

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

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

قرية افلقه -  نهاية الطريق الدولى   - دمنهور -

74 - الماسة العقارية شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    2011 

الستثمار العقاري  ورقم قيد  22287    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  أنشطة داخل ق )72(:  1-

إقامة وتشغيل المراكز  بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وبالمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم  2-

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  التجارية وسلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  3-

عموم المقاولت   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج  أنشطة خارج ق )72(:  1- المواد الغذائية  4-

مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية ، وفي 

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

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

به  وبلئحته التنفيذية.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار 

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

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

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية الحي 2 

المحلى اول - قطعه رقم 153 - برج العرب -
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75 - تو زد هيلز 2Z Hills شركة  رأس مالها 210,000.000 قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    

المقاولت  التوريدات العمومية.   2. 2019 ورقم قيد  22289    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   1.

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع   التصدير  4. العامة.   3.

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

الستصلح والستزراع ، وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر 

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

2008  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية خلف 176 ش خالد بن الوليد -

سيدى بشر بحرى -

76 - يو ام هوم للستثمار الصناعى U.M.home شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

إقامة و  o  : 14-02-2023 برقم ايداع    2043 ورقم قيد  22297    مركز عام  عن غرض الشركة هو

تشغيل مصنع لتصنيع الدوات الصحية و مواسير ووصلت مياه الشرب و الصرف الصحى بكافه اشكالها و 

استصلح وتجهيز الراضي  o   أنواعها و الجلب و الخلطات و النواكل  و تصنيع كل ما سبق لدى الغير

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

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

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

تجارة الجملة و التجزئة للدوات الصحية و  o  2008 قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه

مواسير ووصلت مياه الشرب و الصرف الصحى بكافه اشكالها و أنواعها و الجلب و الخلطات و النواكل في 

تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج  o   المناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة

o   التوريدات العمومية o   .تربية الخيول o   .السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم

التوكيلت التجارية )تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم  o   عموم التصدير

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  .  وتلتزم 

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

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

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

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

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

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

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة البحيرة شقة رقم5 - 

الدور الثالث -  برج البندارى - شارع رمسيس -  ايتاى البارود  -

77 - اسبشيال للصناعات الخشبية Special For Wooden Industries شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    2052 ورقم قيد  22300    مركز عام  عن غرض 

الشركة هو:   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجارة المنتجات الخشبية.   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 924شارع ملك حفنى الدور الرضى )البدروم( -العصافرة قبلي -
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78 - النجار للعمار شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    

إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع المواد  o  : 2058 ورقم قيد  22301    مركز عام  عن غرض الشركة هو

الستثمار العقاري  o   إقامة و تشغيل سلسل المداد بالمناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة o   الغذائية

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

إقامة و تشغيل مركز طبى   بشرط ان تقدم )10%( سنويا بالمجان  o  جزيرة سيناء  فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية او العلجية او التشخيصية لها.   وذلك دون الخلل بأحكام قوانين 

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

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

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

القانون .  بجهة محافظة السكندرية شارع الجهاز الرئيسى  - الحى السكنى الول - مدينة برج العرب -

79 - ايليت كيم للصناعات الكيماوية  Elite Chem for chemical industries شركة  رأس مالها 

150,000.000 قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    2127 ورقم قيد  22312    مركز عام  عن غرض 

إقامة وتشغيل مصنع لصناعة احبار الطباعة بأنواعها و الورنيشات و البويات الصناعية و  o  : الشركة هو

النشائية و الرتينجات    وذلك دون الخلل بأحكام قوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار 

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

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

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

شارع الصفا - مربع السبع ورش - بجوار مصنع خليل الصاوى -

80 - نسر البرية للنشاء والتعمير شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    

التوريدات  عموم المقاولت  2- 2131 ورقم قيد  22313    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  1-

العمومية  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 49 ش عزيز أنطون - سيوف 

شماعه - ثان

81 - أسواق واي للتجارة والتوزيع شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   16-02-2023 برقم 

ايداع    2137 ورقم قيد  22314    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   إدارة السوبر ماركت   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 

السكندرية 58 شارع مسجد الهدايا -بولكلى - الدور الرضى -

82 - العالمية للمناديل الورقية شركة  رأس مالها 20,000,000.000 قيدت فى   16-02-2023 برقم ايداع    

2139 ورقم قيد  22315    مركز عام  عن غرض الشركة هو : إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المناديل الصحية 

بكافة أنواعها ومستلزماتها والطباعة عليها.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، 

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

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

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

السكندرية المركز الرئيسي لدارة الشركة وموطنها القانوني ومكان وموقع ممارسة النشاط في : قطعة ارض رقم 

)1( بلوك )13( المنطقة الصناعية الرابعة - برج العرب الجديدة -
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83 - السفير مودرن للجهزة الكهربائية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   16-02-2023 برقم 

ايداع    2183 ورقم قيد  22324    مركز عام  عن غرض الشركة هو: o توزيع الجهزة الكهربائية بالعمولة  

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

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

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

أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 34 أ - شارع السبع بنات -

84 - ايجيبت سبيشال فود Egypt special food شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   

تجارة و  o   :19-02-2023 برقم ايداع    2215 ورقم قيد  22328    مركز عام  عن غرض الشركة هو

توزيع كافه أنواع المواد الغذائية و تجارة الملح بانواعه و المواد الخام و الدوية و المستلزمات الطبية و الجهزة 

عموم التصدير و التوكيلت التجارية )تلتزم الشركة باحكام القانون رقم  o   التوريدات العمومية o   الطبية

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 

الوكالة بالعمولة  o التجارة العامة و  o   تجارة جميع أنواع الحاصلت الزراعية o  .  المنظمة لهذا الغرض

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة  o   التوزيع فيما هو مسموح به قانونا

استزراع الراضي المستصلحة.   ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة  o   . للستزراع

لغراض الستصلح والستزراع ، وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر   فيما عدا 

المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء  رقم 350 لسنة 2007 و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه 

تربية جميع أنواع الحيوانات، سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين  o  2008 رقم 356 لسنه

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

صناعة و تعبئة و تغليف  كافة أنواع المواد الغذائية  o  .اقامة المزارع السمكية o   .أو التسمين أو اللحوم

اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا  o   لدى الغير

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 

السكندرية 34 ش خالد باشا - فيكتوريا -0 اول

85 - الحوتكى للتجارة والتوزيع شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    

2224 ورقم قيد  22332    مركز عام  عن غرض الشركة هو: عموم التجارة 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 الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة 

أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة 

السكندرية ش مسجد النوار - الهانوفيل -

86 - سجل الشحن الهندي - مصر Indian Register of Shipping Egypt شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    2237 ورقم قيد  22335    مركز عام  عن غرض 

الشركة هو: اجراء المعاينات وإصدار الشهادات للسفن طبقا لمتطلبات التفاقية الدولية والكواد الصادرة عن 

المنظمة البحرية الدولية.   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار 

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

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

يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام 

القانون .  بجهة محافظة السكندرية أبراج اسكندرية 2 شارع الشهر العقاري -  السيوف - ثالث
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87 - اليكس فاروس للتصدير Alex Pharaohs شركة  رأس مالها 25,000.000 قيدت فى   

عموم  19-02-2023 برقم ايداع    2239 ورقم قيد  22336    مركز عام  عن غرض الشركة هو:  1-

اقامة و تشغيل و ادارة  مركز لعداد و  عموم التوريدات  4- عموم التجارة والتوزيع   3- التصدير  2-

تنمية و تدريب  الموارد البشرية. )فوق سن ال 4 سنوات ماعدا برامج العاقة الذهنية والبدنية ودور الحضانات 

بعد الحصول على التراخيص اللزمة من الجهات المعنية بذلك(   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

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

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

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

طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 17 ش المامون -

88 - ديرايز تيليراديولوجى للخدمات الطبية   Drays teleradiology شركة  رأس مالها 1,000.000 

o  :قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    2260 ورقم قيد  22338    مركز عام  عن غرض الشركة هو

تقديم الستشارات الفنية في مجال الشعة التشخيصية و التداخلية )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 

إدارة وتشغيل مركز للشعة   تصميم وإنتاج  o   )المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية

o   .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها o  :البرامج

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

إدخال  o   .إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات o   .والتدريب عليها

البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

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

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

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

طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 705 طريق الحرية - لوران - قسم

89 - مرام هوم كونسيبتو للثاثMaram Home Concepto Furniture شركة  رأس مالها 

250,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    2263 ورقم قيد  22339    مركز عام  عن غرض 

الشركة هو :   إدارة وتشغيل ورشة لتصنيع الثاث بكافة انواعه والكسسوار ومستلزمات الديكور بكافة اشكالها 

والمفروشات  تجارة الثاث والمشغولت الخشبية ومستلزماتها والكسسوار ومستلزمات الديكور بجميع اشكالها 

والمفروشات  توريد تجهيزات ومستلزمات الفنادق من فرش واثاث وديكور   تجارة مستحضرات التجميل  عموم 

التصدير  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية بلوك 3 الدور الول مشروع جرين 

ستريب - شارع العشرين - خلف جرين بلزا - سموحه -

92 - ام او بى جروب MOB group شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   20-02-2023 برقم 

اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و  o   :ايداع    2315 ورقم قيد  22347    مركز عام  عن غرض الشركة هو

الكافيتريات 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 السكندرية المحل التجارى رقم 27 امامى جزئى - اسفل 

مبنى قاعات الفراح - المنطقة الستثمارية - اليكس داون تاون - قسم
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93 - البطل جروب للستثمار و التنمية شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   20-02-2023 برقم 

التوريدات  o  التجارة العامة o   :ايداع    2324 ورقم قيد  22348    مركز عام  عن غرض الشركة هو

المقاولت العمومية   o عموم التصدير فيما هو مسموح به قانونا  وذلك دون الخلل بأحكام  o   العمومية

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 سيتى بلس - طريق اسكندرية مطروح - قسم

94 - المصراوية لدارة المطاعم شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    

2329 ورقم قيد  22349    مركز عام  عن غرض الشركة هو: إدارة وتشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات 

الثابتة لتقديم وتجهيز جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( و المأكولت و التيك اواى )فيما عدا التصنيع(.    

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

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

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو 

معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية محل 

رقم 2 بالعقار رقم 15 ميدان سعد زغلول -
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90 - شركة مجموعة انطلق Intilaaq Group for Training and Technology شركة  رأس مالها 

15,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    2268 ورقم قيد  22342    مركز عام  عن غرض 

صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت، بما تشمله من أنشطة  الشركة هو :  أنشطة داخل ق )72(:  1.

صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات، ومراكز البيانات، وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات، والتعليم 

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد  التكنولوجي.   2. تصميم وإنتاج البرامج:  ?

أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات  البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.   ?

إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من  ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.   ?

تصميم وإنتاج معدات  إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.   3. صوت وصورة وبيانات.   ?

إنتاج وتطوير  أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.   ? الحاسبات اللية:   ?

تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات البنية الساسية للمعلومات  النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.   4.

? أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات.    والتصالت:   ?

المشروعات التي  التصالت وخدمات النترنت.   6. تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.   5.

إقامة  تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية.   7.

أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول على 

ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون.   8. مشروعات البحث والتطوير العلمي من 

أجل التنمية، والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة.   9.

إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.   10. إنشاء وإدارة مراكز 

حاضنات العمال  الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.   11.

النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات  التكنولوجية ودعم ريادة العمال.   12.

الستثمار العقاري بالمدن  إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى العلمي والثقافي والفني.  13.

إدارة وتشغيل المدارس.    والمجتمعات العمرانية الجديدة وبالمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم  14.

تشغيل وادارة مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية )فوق سن ال 4 سنوات  أنشطة خارج ق )72(:  1.

ماعدا برامج العاقة الذهنية والبدنية ودور الحضانات بعد الحصول على التراخيص اللزمة من الجهات المعنية 

إقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل منهم على  بذلك(  2.

اعداد  دعم ريادة العمال ومسرعات العمال  5. اعداد البحاث العلمية والشراف عليها  4. حده   3.

التوريدات العمومية  7. الدورات التدريبية فو مجالت الدراسات القتصادية والسياسية والستراتيجية  6.

عموم التصدير فيما هو مسموح به قانونا  مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي  المقاولت العامة  8.

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية ، وفي حالة عدم إلتزام اللتزام بهذا الشرط يسقط حق 

التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية ، مع عدم تمتع النشطة 

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

بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  

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

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

وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية ش ورشة البلط مسجد الخليفة - فيل مهندس طلعت - 

الهانوفيل - العجمي -
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91 - بروكار الشام شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    2290 ورقم قيد  

اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافيتريات الثابتة لتقديم  22345    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   ?

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 السكندرية خلف 23 شارع 42 - برج الرحمن - شارع محمد نجيب بحرى 

- سيدى بشر - اول

95 - ار اس اتش هاب للمستلزمات الطبية RSH-HUB شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

20-02-2023 برقم ايداع    2338 ورقم قيد  22351    مركز عام  عن غرض الشركة هو: بيع وتوريد 

الجهزة والمستلزمات الطبية   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط 

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

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

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

القانون .  بجهة محافظة السكندرية 341 ش عبدالسلم عارف - محطة ترام السيوف - عمارة ماك هاوس - 

الدور الرابع -

96 - الهرام للتدريب شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    2356 

إقامة وتشغيل وإدارة مركز لعداد و تنمية  o   :ورقم قيد  22356    مركز عام  عن غرض الشركة هو

وتدريب و تنمية مهارات و قدرات الطفال و رعاية الموهوبين و تنمية و تدريب الموارد البشرية.)تنمية مهارات 

فوق سن ال4 سنوات ماعدا برامج العاقة الذهنية و البدنية و دور الحضانات بعد الحصول على التراخيص 

تصميم واعداد و إدارة برامج الرعاية الطبية )فيما عدا التأمين الطبي(    o  )اللزمة من الجهات المعنية بذلك

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 40 من شارع المنتزة سابقا - و حاليا النبوى 

المهندس - المندرة قبلى - 

ثان

97 - ريلز Reels شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    2386 ورقم 

قيد  22359    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  o إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات.  o النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي 

بما في ذلك رقمنة المحتوى العلمي والثقافي والفني.  o التسويق اللكترونى عبر النترنت  o تقديم الستشارات 

التسويقية )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة 

بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات 

العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية  

وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية ، 

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

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

والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية.  وذلك دون الخلل بأحكام قوانين واللوائح والقرارات السارية ، 

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

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

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

السكندرية 6 شارع ماهر بك - لوران -
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98 - اوبتيموس للحلول المتكاملة Optimus Integrated Solutions شركة  رأس مالها 500,000.000 

قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    2391 ورقم قيد  22361    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   1.

أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات  انشاء وتصميم المواقع اللكترونية.   2.

ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.    وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

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

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

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

السكندرية 17 ش مصطفى فهمى الدور الرابع شقة 7 -برج الفنون 1 -جليم -

99 - مكة للتوريدات الكهربائية شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    

2394 ورقم قيد  22362    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  عموم التجارة وعلى الخص تجارة الدوات 

الكهربائية  التوريدات العمومية  التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان 

تنظيم اعمال الوكالت التجارية ، ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

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

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

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

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

أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية محل رقم 2 يمين المدخل الدور الرضي 

بالعقار رقم 98 ش احمد بركات متفرع من ش خالد بن الوليد - سيدى بشر بحرى - اول

100 - السويلم للتوريدات العامة شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    

توريد المواد  عموم التوريدات  2- 2399 ورقم قيد  22363    مركز عام  عن غرض الشركة هو:  1-

تقديم الخدمات  الغذائية والمشروبات والدوات المنزلية والمستلزمات الشخصية والجهزة اللكترونية    3-

اللوجستية )فيما عدا النقل البرى(   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط 

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

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

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

القانون .  بجهة محافظة السكندرية ك 45 ش خير ا - هانوفيل -

101 - عصام العبادله واسماء كمال الدين E&A شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

22-02-2023 برقم ايداع    2442 ورقم قيد  22368    مركز عام  عن غرض الشركة هو : إدارة وتشغيل 

مركز تجميل للعناية بالبشرة والجسم )بيوتي سنتر(  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

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

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

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

السكندرية الدور الرضي قطعه رقم 13 تقسيم المحافظة بالمنطقة )هن( بسموحه -
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102 - ركاز لدارة الفنادق شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    

الدارة والتسويق السياحي للفنادق  o  : 2463 ورقم قيد  22372    مركز عام  عن غرض الشركة هو

والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية.  o ادارة المطاعم و  الكافيتريات الثابتة   وتلتزم الشركة بإفراد 

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

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

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

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

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

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

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

7 - شارع الشيخ حسين سليمان - سيدى بشر - اول

103 - مداري مصر الطبية شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    

تجارة وتوريد المستلزمات الطبية  2540 ورقم قيد  22380    مركز عام  عن غرض الشركة هو :   

تصنيع المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل لدى  التوريدات العمومية    ومستحضرات التجميل   

الغير  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية شقة بالدور الرضى  يسار الصاعد  

بالعقار رقم  7  شارع دباس -  كامب شيزار  -

104 - جاردينيا للستثمار والتنمية شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   26-02-2023 برقم 

ايداع    2563 ورقم قيد  22382    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  أنشطة داخل ق 72 لسنة 2017 :  

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع  واستزراع الراضي  .1

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

تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء  رقم 

إقامة وتشغيل  350 لسنة 2007 و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008  2.

المراكز التجارية  في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا  منطقة شبه جزيرة سيناء  فيلزم 

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

تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج  جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008  3.

إقامة وتشغيل المراكز الطبية المتخصصة على أن يقدم %10  السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم .   4.

بالمجان سنويا من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلجية لها.  أنشطة خارج ق 72 لسنة 2017 :   1.

إقامة وتشغيل محطات تموين السيارات   وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية ، وفي حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع 

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

قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية.  وذلك دون الخلل بأحكام 

قوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز 

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

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

طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية شقة رقم 2  الدور الثانى علوى قطعة 24 بالمنطقة الشريطية -

برج العرب الجديدة - برج العرب -
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105 - إعمار الهلل للتجارة والمقاولت شركة  رأس مالها 400,000.000 قيدت فى   26-02-2023 برقم 

المقاولت العامة و النشاءات    ايداع    2569 ورقم قيد  22384    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   1-

إدارة  مقاولت اعمال الهدم   5- القيام بأعمال التشطيبات و الديكور و الترميمات  4- التجارة العامة   3- -2

القيام بأعمال الرفع المساحى  وذلك دون الخلل بأحكام  الصيانة المتنقلة للمبانى  7- الصول العقارية   6-

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 كومباوند اليكس فيو  بجوار مستشفى  السكندرية  طريق 

السكندرية  الزراعى  -  سموحة الجديدة  -

106 - أديكس للستشارات التسويقية  ADEX Marketing Consultancy شركة  رأس مالها 

30,000.000 قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    2582 ورقم قيد  22386    مركز عام  عن غرض 

تقديم الستشارات  التسويقية )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات  الشركة هو:   "

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

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

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط 

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

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

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

السكندرية 5 شارع صقارة -

107 - جى اى بيزنس ايجيبت GE Business Egypt شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

26-02-2023 برقم ايداع    2584 ورقم قيد  22387    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  أنشطة داخل ق 

إعداد الدراسات القتصادية  إعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية.   2- -1  :)72(

إعداد الدراسات والبحوث الفنية والقتصادية ودراسات الجدوى  والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.  3-

أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات  للمشروعات الستثمارية في مجال البنية الساسية  4-

الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع.  أنشطة خارج ق )72(:  1-

التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120  عموم التصدير  3- التوريدات العمومية  2-

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

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

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

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

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

بالضمانات والحوافز الوارده به  وبلئحته التنفيذية.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

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

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

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

السكندرية 201 ش عبد السلم عارف -
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108 - ناس للبناء والتعمير Nass for Building and Development شركة  رأس مالها 

20,000.000 قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    2591 ورقم قيد  22388    مركز عام  عن غرض 

القيام بأعمال التشطيبات والديكور    وذلك دون الخلل بأحكام القوانين  المقاولت العامة    الشركة هو:   

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

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

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

من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 5 ش القس ميخائيل ابادير - رشدي 

-

109 - لونرفال لدارة المطاعم شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    

-اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و  o   :2596 ورقم قيد  22389    مركز عام  عن غرض الشركة هو

o  الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية( و تقديم جميع أنواع المأكولت و التيك اواى

إدارة الحفلت العامة   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح  o  توريد مواد غذائية للمطاعم

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 حى سكنى ثالث  -  مجتمع محلى خامس -  برج العرب -

110 - الترا سيف ليف Ultra Safe Life شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-26 

تقديم الستشارات )فيما  برقم ايداع    2618 ورقم قيد  22392    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  ?

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 

اقامة و  مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(   ?

تشغيل و ادارة مركز لعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية. )فوق سن ال 4 سنوات ماعدا برامج العاقة 

بيع  الذهنية والبدنية ودور الحضانات بعد الحصول على التراخيص اللزمة من الجهات المعنية بذلك(  ?

وتوريد معدات وأدوات السلمة واطفاء الحريق والنظمة الكهرو ميكانيكية وتقديم خدمات الصيانة المتنقلة لهم  ?

تقديم خدمات الدعم الفني لغراض الشركة.  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 696 طريق الحرية - لوران -

111 - الهنا للحاق العمالة المصرية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    

2628 ورقم قيد  22394    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   إلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج.   

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 قرية أبو كيفو شمال التحرير-

112 - المصطفى لتصدير الحاصلت الزراعية EL Mostafa for export شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    2641 ورقم قيد  22398    مركز عام  عن غرض 

تصدير الحاصلت الزراعية    وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ،  o   :الشركة هو

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 

شقة 4 - عقار 511 - الحى الثانى - مدينة النوبارية -
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113 - افى كويتي كوفي Ave Kuwaiti Coffee شركة  رأس مالها 440,000.000 قيدت فى   

ادارة  27-02-2023 برقم ايداع    2654 ورقم قيد  22399    مركز عام  عن غرض الشركة هو :   1-

وتشغيل المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم وتجهيز جميع أنواع المشروبات الباردة والساخنة )عدا الكحولية( و 

تجارة وتوريد المواد الغذائية والمشروبات الطازجة والمحفوظة  المأكولت و التيك أواي )فيما عدا التصنيع(  2-

بكافة انواعها فيما 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 

السكندرية نموذج 8-9-10 الدور الرضي بالعقار رقم 122 شارع جلل الدسوقي يحمل رقم 2 تنظيم ش نمره 

7 وشارع السراي نمر 3 سابقا - وابور المياه -

114 - الوادي الذهبي للستصلح والستثمار الزراعي شركة  رأس مالها 600,000.000 قيدت فى   

27-02-2023 برقم ايداع    2666 ورقم قيد  22400    مركز عام  عن غرض الشركة هو:  أنشطة داخل ق 

)72(:  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع واستزراع 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.   إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه 

وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها، وفقا للمعايير الفنية والعلمية المقررة في هذا 

الشأن.  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وفرز وتعبئة وتغليف الخضروات والفاكهة وصناعة المخللت.  إقامة 

وتشغيل محطة لحفظ وتبريد وتجميد الحاصلت الزراعية  إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وإدارتها 

واستغللها وصيانتها.   أنشطة داخل ق )72(:  عموم التصدير  تقديم خدمات التخليص الجمركي   مع اللتزام 

بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية ، وفي حالة عدم 

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

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

وبلئحته التنفيذية.   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار 

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

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

تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا  لحكام القانون .  بجهة 

محافظة البحيرة سيدى غازي -

115 - اتش واى تريدينج HY Trading شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   27-02-2023 برقم 

التوريدات العمومية.   وذلك دون  o   :ايداع    2671 ورقم قيد  22402    مركز عام  عن غرض الشركة هو

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 الراس السوداء برج  توريل -ميدان توريل 

بجوار مدرسة السيدة نفيسة الدور الول - سيدى بشر قبلى -
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116 - الصغير للنتاج الداجنى واستصلح الراضى شركة  رأس مالها 19,459,000.000 قيدت فى   

استصلح  o  : 28-02-2023 برقم ايداع    2711 ورقم قيد  22411    مركز عام  عن غرض الشركة هو

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

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

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

تربية جميع أنواع الحيوانات سواء  o  2008 مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه

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

إقامة المزارع السمكية  وذلك دون  o   . ذلك لنتاج السللت أو التفريخ  أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم

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

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

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

بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة البحيرة ارض جمعية الهرام قرية بنى سلمه -

117 - ميلينيم تكنولوجيز اى جى Millennium Technologies EG شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    2713 ورقم قيد  22412    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  1.

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع أجهزة التحكم عن طريق النترنت وتصنيع وتجميع أجهزة القياسات بجميع 

صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت، بما تشمله من أنشطة صناعية  أنواعها وأجهزة المنزل الذكي  2.

وتصميم وتطوير اللكترونيات، ومراكز البيانات، وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات، والتعليم التكنولوجي.   

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات  3. تصميم وإنتاج البرامج:  4-

أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات  بمختلف أنواعها.   5-

إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة  اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.   6-

تصميم وإنتاج معدات الحاسبات  إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.   8-. وبيانات.   7-

إنتاج وتطوير النظم  أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.   10- اللية:   9-

تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات البنية الساسية للمعلومات  المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.   11-.

تنفيذ وإدارة شبكات نقل  أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات.   13- والتصالت:   12-

المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق  التصالت وخدمات النترنت.   15-. وتداول البيانات.   14-.

إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة  الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية.   16-.

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

المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون.   17-. مشروعات البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية، 

إنشاء  والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة.   18-.

وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.   19-. إنشاء وإدارة مراكز 

حاضنات العمال  الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.   20-.

النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات  التكنولوجية ودعم ريادة العمال.   21-.

إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى العلمي والثقافي والفني.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

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

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

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

القانون  بجهة محافظة السكندرية 696 طريق الحرية لوران -
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118 - يونايتد جاز United Gas شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    

إقامة وتشغيل  2732 ورقم قيد  22416    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  أنشطة داخل ق )72(:  1-

مصنع لتصنيع وتركيب الهياكل الحديدية والجمالونات وحوامل المواسير)الراكات( والمشايات والخزانات 

والصهاريج الكروية والسطوانية والتبريد لجميع الخدمات والدهانات والتغليف والحماية الكاثودية وتغليف جميع 

إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها  الدهانات.  2-

الخدمات البترولية المساندة  ومعالجتها وتدويرها، وفقا للمعايير الفنية والعلمية المقررة في هذا الشأن.  3-

صيانة آبار البترول  o   .الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي o   :لعمليات الحفر والستكشاف، وتشمل

حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة  o   .صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية o   .وتنشيطها

معالجة السطح من الترسيبات.    o   .العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة o   .لغراض البترول

الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج.  4- إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز  o

الطبيعي أو إعادة تغييره أو إعداده للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع النتاج إلى مواقع الستخدام من مدن 

النشطة المرتبطة بالملحات الطبيعية  وقرى ومناطق تنمية بواسطة النابيب، ول يشمل ذلك نقل البترول.   5-

إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف الصحي أو الصرف  أو الصناعية أو الملح الصخري  6-

إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.   أنشطة خارج ق  الصناعي والتنقية وتوصيلتها  6-

مقاولت تركيب ومد ولحام شبكات ومواسير الغاز الرضية  القيام بأعمال الصيانة الدورية  2- -1  :)72(

والمعلقة بكافه انواعها )صلب - بولى ايثيلين - تركيبات( بكافه القطار ولكل الضغط العالي والمتوسط 

والمنخفض وما يستلزمه من تركيب ولوازم وخامات ضرورية لتمام العمل واعمال الحفر والردم وتوريدات 

مقاولت تركيب محطات تخفيض الضغط بكافة انواعها وما  الرمال والدقشوم واعمال اعاده الشيء لصله  3-

مقاولت تركيب وتوريد  يشملها من اعمال تركيب لجهزة التحكم الكهربائية واللكترونية والمحابس  4-

ولعات الحارقات بكافة انواعها واجراء اعمال الرفع المساحي لكافه المشروعات )اراضى - طرق - مباني - 

مقاولت التركيبات الداخلية والخارجية وتركيب مداخن وهوايات وخلفه واعمال  اعمال توصيل الغاز(   5-

التعاقدات على توصيل الغاز داخليا وخارجيا وما يشمله من مراجعه عقود ومستندات حتى اتمام التعاقد مع العميل  

القيام بأعمال دراسة وتصميم وتوريد وانشاء وبناء وتركيب وتجهيز وازاله واداره وامداد وتشغيل وصيانه  -6

تحصيل الفواتير فيماعدا التخصيم  مع اللتزام بإفراد حسابات  واصلح وتطوير توصيلت الغاز الطبيعي   7-

مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية ، وفي حالة عدم إلتزام اللتزام بهذا 

الشرط يسقط حق التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية ، مع 

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

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

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

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

أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 9 ميدان سعد زغلول الدور الثامن شقه 24 - 

محطة الرمل -

119 - رنده بيروت Randa Beirut Patisserie شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

28-02-2023 برقم ايداع    2738 ورقم قيد  22417    مركز عام  عن غرض الشركة هو : تشغيل وادارة 

المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم وتجهيز جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( و تجهيز وتقديم المأكولت و 

الحلويات والتيك اواى )فيما عدا التصنيع(.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، 

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

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

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

السكندرية شقة 504 دور  خامس عمارة 361 شارع ابوقير -
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120 - وين ديزاين للصناعات الهندسيةWIN DESIGN شركة  رأس مالها 3,000,000.000 قيدت فى   

إقامة  o  : 28-02-2023 برقم ايداع    2745 ورقم قيد  22418    مركز عام  عن غرض الشركة هو

إقامة  o  وتشغيل مصنع لتصنيع البواب والنوافذ    وملحقاتها من قطاعات ال يو بى في سي واللومنيوم

وتشغيل مصنع لتصنيع المطابخ والدواليب والثاث   وملحقاتها من قطاعات ال يو بى في سي واللومنيوم وما 

تجارة الجملة والتجزئة في البواب والنوافذ وملحقاتها من قطاعات ال يو بى في سي واللومنيوم  في  o   .يماثلها

الستيراد والتصدير في البواب والنوافذ وملحقاتها من  o   . المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة

قطاعات ال يو بى في سي واللومنيوم    تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل 

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

لمزاولة  غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .  وتلتزم الشركة 

بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية ، وفي حالة عدم 

إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 

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

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

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

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

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 17 

شارع عبدالقادر رجب -الدور السادس -شقة 7 -

121 - بيبى سيلو  BabySilo شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    

إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الملبس  o  : 2747 ورقم قيد  22419    مركز عام  عن غرض الشركة هو

الجاهزة    وذلك دون الخلل بأحكام قوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية المستعمرة - عبدالقادر - شارع 

الشجر - فيلت عبدالمولى - مرغم -
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فروع الشركات

1 - العربية للمطاعم و المنشأت السياحيه شامي ش.م.م   قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    1271 ورقم 

قيد   11562   فرعى  عن غرض الشركة هو: 

)1( انشاء واقامة واستغلل المطاعم والكافتيريات والمنشآت السياحية وغير السياحية لتجهيز وطهي وتقديم 

الوجبات الغذائية الجاهزة والخفيفة والسريعة بكافة انواعها واشكالها والمشروبات الساخنة والباردة بكافة انواعها 

واشكالها فيما عدا المشروبات الكحولية.     

)2( تقديم الخدمات الستشارية والتسويقية لكافة النشطة الخدمية الخاصة بمجال الغذيه للمنشآت السياحية وغير 

السياحية)فيما عدا الستشارات القانونية والتسويق والترويج لمجالت الستثمار و الستشارات والدراسات المتعلقة 

بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ والستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة في 

مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة )27 من قانون سوق المال ولئحته التنفيذية(

)3( عموم الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه لجميع انواع المواد الغذائية.

    مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه 

النشطة، ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

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

الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه  بجهة محافظة السكندرية 

اضافه فرع للشركة الكائن فى  المحل رقم14  بالدور السفلى فى المول  التجارى  بشركة سان استفانو للستثمار 

السياحى  الكائن بمنطقة زيزينيا قسم شرطة

2 - سوبر درايف لكسسوارات السيارات Super Drive for Car Accessories   قيدت فى   

01-02-2023 برقم ايداع    1187 ورقم قيد   20451   فرعى  عن غرض الشركة هو :  إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع وتجميع اكسسوارات السيارات  عموم الستيراد   تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى 

شان سجل المستوردين ، ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص 

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

بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية ، وفي حالة عدم 

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

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

وبلئحته التنفيذية.   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار 

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

التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها 

أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية وموقع ممارسة 

النشاط الصناعى : مرغم الكيلو )20( طريق إسكندرية القاهرة الصحراوى بجوار شركة إسكندرية للمسبوكات

3 - تى . اتش . ام . جروب للتجارة والمشروعات ش.م.م   قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع    1317 ورقم 

قيد   2755   فرعى  عن غرض الشركة بعد التعديل هو   :

1ـ إقامة وتشغيل واستغلل وإدارة الكافيتريات والمطاعم والمنشآت السياحية

2 ـ عموم التوريدات .

3ـ الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية 

4ـ تجهيز وتحضير المواد الغذائية .

5ـاقامه وتشغيل مصنع لتصنيع اللحوم والدواجن والمواد الغذائيه .

6ـ  عرض مصنفات سمعيه وبصريه . 

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  

بجهة محافظة السكندرية اضافه  الفرع الكائن في  نادي سبورتنج كافتريا
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4 - شركة المصري لتصنيع وتجارة الحلويات )ش.ذ.م.م(   قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع    1323 ورقم 

قيد   11925   فرعى  عن غرض الشركة هو :

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات بجميع أنواعها.

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 

.  بجهة محافظة السكندرية فرع بيع للشركة فى سيتى سنتر السكندرية - طريق السكندرية القاهرة الصحراوى .

5 - بيج هاوس لعموم التجارة والستثمار ش.م.م   قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع    1338 ورقم قيد   

19596   فرعى  عن اصبح غرض الشركة هو :-   عموم تجارة وتوزيع المواد الغذائية والسلع الستهلكية 

والحلويات .   عموم التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.   التوريدات العمومية.   عموم الستيراد 

والتصدير والتوكيلت التجارية.   عموم البيع بالتقسيط .   تجارة السيارات وتجارة الدراجات النارية بكافة 

انواعها. اينى   تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120لسنة 1982والقالون رقم 121لسنة 1982فى   شان سجل 

المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية ، ولينشىء تأسيس الشركة اي حق   فى مزاولة غرضها ال بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات   المختصة وبما ليخل باحكام القوانين المنظمة 

لهذا الفرض.   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 وشيرها   

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 

السكندرية افتتاح فرع/ المحل الكائن بشارع 45 - ناصية شارع تاج المعالى - بجوار محلت أسماك الكتعة - من 

شارع 45 - المنتزة أول -   وذلك بغرض إستعماله محل بيع أجهزة كهربائية وإلكترونيات وأدوات منزلية.

6 - بيج هاوس لعموم التجارة والستثمار ش.م.م   قيدت فى   02-02-2023 برقم ايداع    1338 ورقم قيد   

19596   فرعى  عن اصبح غرض الشركة هو :-   عموم تجارة وتوزيع المواد الغذائية والسلع الستهلكية 

والحلويات .   عموم التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.   التوريدات العمومية.   عموم الستيراد 

والتصدير والتوكيلت التجارية.   عموم البيع بالتقسيط .   تجارة السيارات وتجارة الدراجات النارية بكافة 

انواعها. اينى   تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120لسنة 1982والقالون رقم 121لسنة 1982فى   شان سجل 

المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية ، ولينشىء تأسيس الشركة اي حق   فى مزاولة غرضها ال بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات   المختصة وبما ليخل باحكام القوانين المنظمة 

لهذا الفرض.   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 وشيرها   

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 

كفر الشيخ شقة بالدور الرابع علوى غربى شارع سعد زغلول - عمارة الصردى - أمام عمارة مكى -

7 - بانوراما لخدمات طب السنان . )ش.م.م(   قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    1426 ورقم قيد   

اقامه وتشغيل مركز طبي متخصص في اشعة السنان  بشرط أن  20422   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 إضافة فرع للشركة الكائن فى  شقة في الدور السادس علوى 

برج عرابى باشا - شارع عرابى باشا - قسم دمنهور

Page 57 of 191 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

8 - بانوراما لخدمات طب السنان . )ش.م.م(   قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    1422 ورقم قيد   

اقامه وتشغيل مركز طبي متخصص في اشعة السنان  بشرط أن  20422   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 إضافة فرع للشركة الكائن فى   شقة بالدور السادس علوى 

ببرج الخليفة شارع متفرع من مصطفى كامل قسم أبو المطامير

9 - بانوراما لخدمات طب السنان . )ش.م.م(   قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    1412 ورقم قيد   

اقامه وتشغيل مركز طبي متخصص في اشعة السنان  بشرط أن  20422   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 إضافة فرع للشركة الكائن فى   شقة في الدور السادس علوى 

برج أبو الخير شارع الجمهورية قسم ايتاى البارود

10 - بانوراما لخدمات طب السنان . )ش.م.م(   قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    1415 ورقم قيد   

اقامه وتشغيل مركز طبي متخصص في اشعة السنان  بشرط أن  20422   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 إضافة فرع للشركة الكائن فى  شقة في الدور السادس علوى 

برج السفير شارع بورسعيد قسم كفر الدوار

11 - بانوراما لخدمات طب السنان . )ش.م.م(   قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    1418 ورقم قيد   

اقامه وتشغيل مركز طبي متخصص في اشعة السنان  بشرط أن  20422   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 إضافة فرع للشركة الكائن فى   شقة في الدور الول علوى 

بالعقار رقم 4 شارع الجمهورية قسم كفر الدوار

12 - بانوراما لخدمات طب السنان . )ش.م.م(   قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    1420 ورقم قيد   

اقامه وتشغيل مركز طبي متخصص في اشعة السنان  بشرط أن  20422   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 إضافة فرع للشركة الكائن فى  شقة بالدور الثالث ببرج كرم 

الشارع الكبير قسم أبو حمص
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13 - بانوراما لخدمات طب السنان . )ش.م.م(   قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    1000002 ورقم قيد   

اقامه وتشغيل مركز طبي متخصص في اشعة السنان  بشرط أن  20422   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 إضافة فرع للشركة الكائن فى   شقة بالدور الثالث العقار رقم 

25 أبو النجاة شارع أبو بكر الشارع الجديد قسم شبراخيت

14 - بانوراما لخدمات طب السنان . )ش.م.م(   قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    1424 ورقم قيد   

اقامه وتشغيل مركز طبي متخصص في اشعة السنان  بشرط أن  20422   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 السكندرية إضافة فرع للشركة الكائن فى   بالعقار رقم 244 -246 

شارع جمال عبد الناصر -دوران جيهان  - قسم المنتزة اول

15 - كانتري هيلز للتجارة وادارة المطاعم COUNTRY HILLS   قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    

1473 ورقم قيد   7436   فرعى  عن اداره المطاعم. 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 تشتر يها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية

.  بجهة محافظة السكندرية اضافه فرع للشركة الكائن فى  6شارع غريب شطا من شارع يوسف من خالد ابن 

الوليد سيدى بشر بحرى -

16 - ام . اتش لدارة الصيدليات وتجارة الدوية   M.H   قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    1523 ورقم 

تجارة الدوية   وذلك دون الخلل  إدارة الصيدليات   " قيد   19611   فرعى  عن غرض الشركة هو:   "

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 افتتاح فرع للشركة بالعنوان التى : الكائن سيدى بشر قبلى شارع 

حسن رفعت تقاطع شارع أم المؤمنين قسم

اول

17 - ام . اتش لدارة الصيدليات وتجارة الدوية   M.H   قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    1525 ورقم 

تجارة الدوية   وذلك دون الخلل  إدارة الصيدليات   " قيد   19611   فرعى  عن غرض الشركة هو:   "

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 افتتاح فرع للشركة بالعنوان التى: الكائن شارع 8 متفرع من ش 

مسجد بشر قبلى قسم 

اول
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18 - ام . اتش لدارة الصيدليات وتجارة الدوية   M.H   قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    1519 ورقم 

تجارة الدوية   وذلك دون الخلل  إدارة الصيدليات   " قيد   19611   فرعى  عن غرض الشركة هو:   "

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 افتتاح فرع للشركة بالعنوان التي:الكائن شارع مسجد اليمان 

برج الفتوح العصافرة قبلى من شارع 30 قسم 

ثانى

19 - ام . اتش لدارة الصيدليات وتجارة الدوية   M.H   قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    1521 ورقم 

تجارة الدوية   وذلك دون الخلل  إدارة الصيدليات   " قيد   19611   فرعى  عن غرض الشركة هو:   "

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 افتتاح فرع للشركة بالعنوان التى : الكائن شارع 20 متفرع من 

شارع 30 العصافرة قبلى قسم 

 ثانى

20 - عرفه أحمد فراج وشركاه   قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    1516 ورقم قيد   22189   فرعى  

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 الصادربها قرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقراررئيس 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. تربيه الخيول . إقامة المزارع السمكية . مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة مطروح القطعة رقم 525 ـ بمشروع المليون و نصف المليون فدان ـ بمنطقة المغرة ـ

21 - عرفه أحمد فراج وشركاه   قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    1516 ورقم قيد   22189   فرعى  

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 الصادربها قرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقراررئيس 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. تربيه الخيول . إقامة المزارع السمكية . مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة دمياط الوسطاني _ امام بنك التنميه والئتمان الزراعي بالوسطاني
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22 - أيه زد للنظم الدارية والتوريدات A.Z for Administrative systems   قيدت فى   2023-02-07 

برقم ايداع    1543 ورقم قيد   15273   فرعى  عن غرض الشركة هو:-  o التصنيع لدى الغير للدوية 

والمستلزمات والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائية والعشاب الطبية وألبان الطفال.  

o تجارة وتوزيع وتسويق الدوية والمستلزمات والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائية 

والعشاب الطبية وألبان الطفال.  o ادارة الصيدليات وتطوير النظم الدارية للبيع والتخزين الصيدلي لحساب 

الغير ومراقبة جودة النظم الدارية للبيع والتخزين الصيدلي لحساب الغير.  o تقديم خدمات توصيل الطلبات 

للمنازل.  ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب والبضائع واللمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري أو 

خارجه إل بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي 

والدولي.  o إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  o عموم التجارة والتوريدات للمصالح 

الحكومية وغير الحكومية وتشمل التوريدات لقطاع البترول وغيره من القطاعات الحكومية وغير الحكومية و 

الشركات الحكومية والشركات الخاصة و شركات قطاع العمال.  o النشاءات والتركيبات الميكانيكية والكهربائية 

واعمال الصيانة الميكانيكية والكهربائية.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط 

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

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

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

اضافه  موقع ممارسه النشاط الثانى: خلف مستشفي الصدر بجوار مسجد العزيز الغفار - تقسيم عقده والنجار -

23 - ستريترى لدارة وتشغيل المطاعم  Streatery   قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    1772 ورقم 

قيد   22238   فرعى  عن غرض الشركة : 1. التوريدات العمومية وعلي الخص توريد مستلزمات المطاعم. 2. 

اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتيريات الثابتة لتقديم جميع انواع المشروبات )عدا الكحولية(وتقديم جميع انواع 

المأكولت والتيك اواي . 3. اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتخزين وتجهيزالمواد الغذائية وتوريدات المطاعم 

والفروع. ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال  تشبيهة بأعمالها 

او التي قد تعاونا علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ،كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها 

بها وذلك طبقا للقانون .  بجهة محافظة مطروح افتتاح فرع : قرية زهرة نورثيد - كيلو 124 معمار المرشدى - 

مارينا

24 - ستريترى لدارة وتشغيل المطاعم  Streatery   قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    1772 ورقم 

قيد   22238   فرعى  عن غرض الشركة : 1. التوريدات العمومية وعلي الخص توريد مستلزمات المطاعم. 2. 

اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتيريات الثابتة لتقديم جميع انواع المشروبات )عدا الكحولية(وتقديم جميع انواع 

المأكولت والتيك اواي . 3. اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتخزين وتجهيزالمواد الغذائية وتوريدات المطاعم 

والفروع. ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال  تشبيهة بأعمالها 

او التي قد تعاونا علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ،كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها 

بها وذلك طبقا للقانون .  بجهة محافظة القاهرة شقة 2 - الدور الثانى - عقار 5 منطقة 6 - الحى الول - القاهره 

الجديده -

AROMATIC FLAVOURS & 25 - اروماتيك لمكسبات الطعم والرائحة

FRAGRANCES)S.A.E (   قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    1708 ورقم قيد   149878   

فرعى  عن نشاط هذه الشركة هو :

إقامة وتشغيل مصنع لنتاج الغذية ومكسبات الطعم والرائحة واللون والكيماويات والمستخلصات والزيوت 

العطرية وتجهيز واعداد المحاصيل الزراعية المختلفة .  بجهة محافظة السكندرية اضافه موقع ممارسة النشاط 

الصناعي في العنوان التالي :-

قطعة رقم )4-5( - بلوك 9- المنطقة الصناعية الرابعة - مدينة برج العرب الجديدة - .1
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AROMATIC FLAVOURS & 26 - اروماتيك لمكسبات الطعم والرائحة

FRAGRANCES)S.A.E (   قيدت فى   09-02-2023 برقم ايداع    1711 ورقم قيد   149878   

فرعى  عن نشاط هذه الشركة هو :

إقامة وتشغيل مصنع لنتاج الغذية ومكسبات الطعم والرائحة واللون والكيماويات والمستخلصات والزيوت 

العطرية وتجهيز واعداد المحاصيل الزراعية المختلفة .  بجهة محافظة السكندرية اضافه موقع ممارسة النشاط 

الصناعي في العنوان التالي :-

قطعة رقم )3( - بلوك 3 - المنطقة الصناعية الثانية - مدينة برج العرب الجديدة -

27 - وايت سكرين white screen   قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    1805 ورقم قيد   13420   

فرعى  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 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 قاعه سينما امير - 41 شارع فؤاد - تقاطع شارع صفيه زغلول - محطة الرمل

28 - وايت سكرين white screen   قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    1805 ورقم قيد   13420   

فرعى  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 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 18 شارع إبن بطوطة من شارع الهرم - الدور الرابع  -

29 - افالون للتنمية والستثمار العقارى Avalon for real estate   قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    

1951 ورقم قيد   7058   فرعى  عن غرض الشركة بعد التعديل هو :  1  القيام بجميع العمال المتعلقة 

والمرتبطة بالستثمار العقارى وبمشروعات البناء والسكان الفاخر والعادى والسياحى والتنمية العمرانية والتسويق 

العقارى . مع مراعاة  أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه م ن 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 

السكندرية اضافه فرع للشركة الكائن فى  الشقة  رقم  105  بالدور الول مدخل  ج 1  بابراج القطن  الكائنة  

بميدان فيكتور  عما نويل امام مسجد حاتم -  سموحة  -  قسم

30 - افالون للتنمية والستثمار العقارى Avalon for real estate   قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    

1953 ورقم قيد   7058   فرعى  عن غرض الشركة بعد التعديل هو :  1  القيام بجميع العمال المتعلقة 

والمرتبطة بالستثمار العقارى وبمشروعات البناء والسكان الفاخر والعادى والسياحى والتنمية العمرانية والتسويق 

العقارى . مع مراعاة  أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه م ن 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 

السكندرية اضافه فرع للشركة الكائن فى  الشقة  رقم  201 بالدور التالى ببرج  الزهور  الكائن  بابراج  القطن  -  

ميدان فيكتور  عما نويل  -  سموحة  - قسم
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31 - فانتستيك سيرفسيس مصر Fantastic Services Egypt   قيدت فى   13-02-2023 برقم ايداع    

إقامة وتشغيل مراكز التصالت )كول سنتر(   1908 ورقم قيد   19800   فرعى  عن غرض الشركة هو:   "

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

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

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

أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية اضافه  فرع الكائن فى الوحدة رقم ) 

 )  C 9-10-11-12-13-14-15-16  ( بالدور الميزانين التجارى و التى تبلغ  مسطحها 600 م2 ) عمارة

بالعقار رقم 8 شارع فهمى ويصا قسم

34 - سراي لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية )سراي ماركت(   قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات  2062 ورقم قيد   21657   فرعى  عن غرض الشركة هو :  1.

إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف الخضار والفاكهة والمنتجات الغذائية.   3. اللبان بكافة أنواعها .  2.

إدارة وتشغيل  تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.   4.

التجارة اللكترونية عبر النترنت.    وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز  محال السوبر ماركت .  5.

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

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

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

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

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

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

طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية اضافه فرع  تقاطع شارع البرت الول مع شارع كمال الدين 

صلح - سموحه - قسم

35 - سراي لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية )سراي ماركت(   قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات  2064 ورقم قيد   21657   فرعى  عن غرض الشركة هو :  1.

إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف الخضار والفاكهة والمنتجات الغذائية.   3. اللبان بكافة أنواعها .  2.

إدارة وتشغيل  تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.   4.

التجارة اللكترونية عبر النترنت.    وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز  محال السوبر ماركت .  5.

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

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

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

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

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

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

طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية اضافه فرع للشركة الكائن فى  40 شارع القبال - قسم 

 اول
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32 - الموافقه بالجماع على اندماج شركه الضحى للمواد الغذائيه وشركه الضحى فودز للمواد الغذائيه )شركات 

مندمجه( فى شركه الضحى للصناعات الغذائيه )شركه دامجه(.   قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    1995 

غرض الشركة :   النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون 72  ورقم قيد   22284   فرعى  عن 

مضرب لضرب وفرز وتلميع وتبيض وتعبئة الرز .  • لسنة 2017 ولئحته التنفيذية   اقامة وتشغيل :-  •

اقامه مصنع لفرز وتدريج وتجهيز وتجفيف  مجرش لدش الحبوب وطحن وتعبئة الدقيق والسكر والتوابل .  •

اقامه مصنع  وتبريد وتعبئة وتغليف كافة الحاصلت الزراعية والنباتات والعشاب والخضروات والفواكه .  •

اقامه وتشغيل مصنع لتعبئه وتغليف المواد الغذائيه المختلفه وعلى الخص السكر  لتصنيع المكرونة بانواعها .  •

اقامه وتشغيل مصنع لتجهيز وطحن وخلط التوابل والبهارات والمستخلصات والصوصات .  • والدقيق .  •

اقامه مصنع لتصنيع وخلط  اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه كافه انواع خلطات المواد الغذائيه .  •

وتعبئه العصائر والمشروبات الجافه والسائله لكافه انواع الفاكهه والخضر الطبيعيه أو المسحوق من التمر 

اقامه وتشغيل مصنع ىنتاج مركزات أو معجون من الفاكهه أو الخضر  والكركديه والخروب وغيرها .  •

اقامه وتشغيل  اقامه مصنع لتصنيع وتعبئه الغذيه والوجبات الجاهزة وسريعه التحضير .  • الطازجه .  •

اقامه وتشغيل مصنع لنتاج  مصنع لتحميص وتجهيز وتعبئه المكسرات والتسالى وانتاج عجائن من المكسرات .  •

اقامه وتشغيل مصنع  اطعمه الفطار المكونه من حبوب الغلل )كورن فليكس ، سير ، سناكس ..... الخ(  •

لنتاج خلطات بودريه مثل الكيك بودر ، لقمه القاضى ، جيلى ، كريم شانتيه ، محسنات خبيز ، محسن قوام ....... 

اقامه وتشغيل مصنع لصنع البقسماط والبسكويت بانواعه وغير ذلك من منتجات المخابز الجافه .   وغيرها .  •

اقامه  اقامه وتشغيل مصنع لصنع منتجات العجائن المعبأه أو المجمده )جلش ، كنافه ، قطايف ..... الخ(   • •

اقامه  اقامه وتشغيل مصنع لتجهيز وتعبئه ملح الطعام .  • وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه البن ومنتجاته .  •

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المقرمشات والغذيه الخفيفه .   وتشغيل مصنع لتجهيز وخلط وتعبئه الشاى .  •

تصنيع  النشاط الخارج عن المجالت المنصوص عليها بقانون 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية هى :-    •

التجارة العامه والتوزيع فيما هو  توريد وتوزيع كافة المواد الغذائية .  • وتعبئة كافة المواد الغذائية لدى الغير .  •

التصنيع والتعبئه والتوزيع للغير  التوريدات العموميه .  • مسموح به قانونا وعلى الخص المواد الغذائيه .  •

تصدير واستيراد كافة المواد الغذائية والتوكيلت التجاريه واحكام القانون رقم  وعلى الخص المواد الغذائيه .  •

120 لسنه 1982 فى شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ومع التزام الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 

والقانون رقم 7 لسنة 2017 بتعديل احكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين وعلى الشركة 

إفراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حاله عدم التزام الشركه بهذا 

الشرط بسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، مع التزام الشركه 

بممارسه النشاط الوراد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 ولئحته التنفيذية قبل 

النشاط الخارج عن تلك المجالت وذلك دون الخلل باحكام القوانين والوائح والقرارت السارية ،وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة ان تشترك بأى 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 فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة الشرقية القطعة رقم 

-c4 المنطقة الصناعية-)vc(

36 - كوفى كابس Coffee Cups ش.ذ.م.م   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    2246 ورقم قيد   

اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم والكافيهات و الكافيتريات الثابتة  16527   فرعى  عن غرض الشركة هو :-  -

التوريدات العمومية .   - لتقديم جميع انواع المشروبات )عدا الكحولية( و المأكولت و التيك اواي   -

استغلل علمات تجارية ) الفرنشايز ( .  وذلك  دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية ، 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ، ويجوز 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 تستريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة 

السكندرية اضافة فرع للشركة وذلك بالعنوان : 

- بارتيشن بمساحة 4*4 متر بمنطقة البادل رقم )2( داخل نادي سموحة الرياضي -
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33 - الموافقه بالجماع على اندماج شركه الضحى للمواد الغذائيه وشركه الضحى فودز للمواد الغذائيه )شركات 

مندمجه( فى شركه الضحى للصناعات الغذائيه )شركه دامجه(.   قيدت فى   14-02-2023 برقم ايداع    1995 

غرض الشركة :   النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون 72  ورقم قيد   22284   فرعى  عن 

مضرب لضرب وفرز وتلميع وتبيض وتعبئة الرز .  • لسنة 2017 ولئحته التنفيذية   اقامة وتشغيل :-  •

اقامه مصنع لفرز وتدريج وتجهيز وتجفيف  مجرش لدش الحبوب وطحن وتعبئة الدقيق والسكر والتوابل .  •

اقامه مصنع  وتبريد وتعبئة وتغليف كافة الحاصلت الزراعية والنباتات والعشاب والخضروات والفواكه .  •

اقامه وتشغيل مصنع لتعبئه وتغليف المواد الغذائيه المختلفه وعلى الخص السكر  لتصنيع المكرونة بانواعها .  •

اقامه وتشغيل مصنع لتجهيز وطحن وخلط التوابل والبهارات والمستخلصات والصوصات .  • والدقيق .  •

اقامه مصنع لتصنيع وخلط  اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه كافه انواع خلطات المواد الغذائيه .  •

وتعبئه العصائر والمشروبات الجافه والسائله لكافه انواع الفاكهه والخضر الطبيعيه أو المسحوق من التمر 

اقامه وتشغيل مصنع ىنتاج مركزات أو معجون من الفاكهه أو الخضر  والكركديه والخروب وغيرها .  •

اقامه وتشغيل  اقامه مصنع لتصنيع وتعبئه الغذيه والوجبات الجاهزة وسريعه التحضير .  • الطازجه .  •

اقامه وتشغيل مصنع لنتاج  مصنع لتحميص وتجهيز وتعبئه المكسرات والتسالى وانتاج عجائن من المكسرات .  •

اقامه وتشغيل مصنع  اطعمه الفطار المكونه من حبوب الغلل )كورن فليكس ، سير ، سناكس ..... الخ(  •

لنتاج خلطات بودريه مثل الكيك بودر ، لقمه القاضى ، جيلى ، كريم شانتيه ، محسنات خبيز ، محسن قوام ....... 

اقامه وتشغيل مصنع لصنع البقسماط والبسكويت بانواعه وغير ذلك من منتجات المخابز الجافه .   وغيرها .  •

اقامه  اقامه وتشغيل مصنع لصنع منتجات العجائن المعبأه أو المجمده )جلش ، كنافه ، قطايف ..... الخ(   • •

اقامه  اقامه وتشغيل مصنع لتجهيز وتعبئه ملح الطعام .  • وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه البن ومنتجاته .  •

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المقرمشات والغذيه الخفيفه .   وتشغيل مصنع لتجهيز وخلط وتعبئه الشاى .  •

تصنيع  النشاط الخارج عن المجالت المنصوص عليها بقانون 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية هى :-    •

التجارة العامه والتوزيع فيما هو  توريد وتوزيع كافة المواد الغذائية .  • وتعبئة كافة المواد الغذائية لدى الغير .  •

التصنيع والتعبئه والتوزيع للغير  التوريدات العموميه .  • مسموح به قانونا وعلى الخص المواد الغذائيه .  •

تصدير واستيراد كافة المواد الغذائية والتوكيلت التجاريه واحكام القانون رقم  وعلى الخص المواد الغذائيه .  •

120 لسنه 1982 فى شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ومع التزام الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 

والقانون رقم 7 لسنة 2017 بتعديل احكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين وعلى الشركة 

إفراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حاله عدم التزام الشركه بهذا 

الشرط بسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، مع التزام الشركه 

بممارسه النشاط الوراد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 ولئحته التنفيذية قبل 

النشاط الخارج عن تلك المجالت وذلك دون الخلل باحكام القوانين والوائح والقرارت السارية ،وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة ان تشترك بأى 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 فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية القريه 

الثانيه جزء 11 حوثه رقم 9 رقم 7 – ثانى الرمل –
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   Alfagrow Fertilizers and Chemicals industry 37 - ألفاجرو لصناعة السمدة و الكيماويات

قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    2373 ورقم قيد   17982   فرعى  عن غرض الشركة هو:    "

إقامة و  إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع و خلط و تعبئة و تصنيع السمدة المركبة NPK  سائلة و بودرة   "

إقامة و  تشغيل مصنع لتصنيع السمدة الورقية و المخصبات الزراعية و السمدة المخلبية سائلة و بودرة   "

تجارة الجملة و  تشغيل مصنع لتصنيع مبيدات الصحة العامة و المنزلية و المبيدات البيطرية و الزراعية  "

التجزئة في المناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة    وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

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

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

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

محافظة البحيرة اضافه موقع ممارسة النشاط الصناعى  القطعة رقم  227  - المنطقة الصناعية بوادى النطرون  -  

المرحلة الثالثة  -

38 - اجيال للخصوبة ش.م.م   قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    2402 ورقم قيد   1207   فرعى  عن 

اقامة وتشغيل مستشفى طبى فى جميع التخصصات و بالخص فى علج امراض النساء والتوليد والطفال 

والجراحات العامة وجراحات التجميل وجراحات الطفال وتشخيص علج حالت العقم وتأخر الحمل فى الزوجين 

والكشف المبكر للمراض الوراثية فى الجنة وفحص النسجة   بمختلف   انواعها بالطرق العلمية وماتتضمنه من 

اقامة معامل تحاليل وعيادات خارجية وعيادات متخصصة واقامة معمل اطفال النابيب والحقن المجهرى والفحص 

والعلج بالمناظير الجراحية  بجهة محافظة السكندرية اضافه فرع للشركة بالعنوان الكائن: 

 العقار رقم 26 شارع الفريد ليان من سوريا –

39 - المصريه الدوليه العالميه للستثمار والتنميه - شيبر اكسبريس Shipper Express )ش.م.م(   قيدت فى   

21-02-2023 برقم ايداع    2424 ورقم قيد   16391   فرعى  عن غرض الشركة:   1 - أقامه وتشغيل مركز 

لعداد وتنميه وتدريب الموارد البشرية وتنميه مهارات الطفال .  2 - عموم التصدير .  3 - عموم التوريدات 

والتجارة العامة والتوزيع ) فيما هو مسموح به قانونا ( .  4 - التوكيلت التجارية .        تلتزم الشركة بأحكام 

القانون رقم 120 لسنه 1982 في شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية 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 .  5 - مقاولت عامه .  6- الشحن و النقل البرى للبضائع و الركاب  .  7- الشحن 

و النقل البحرى .  8- تقديم الخدمات اللوجيستية في مجال  النقل البحري .  9- اعمال التخزين و استغلل 

المخازن و المستودعات الجمركية ) عدا مخازن الكيماويات و المواد الخطرة ( .  10- اقامة وادارة وتشغيل مصنع 

لتصنيع وتجميع لعب الطفال .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه   ويجوز للشركه ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

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

تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية موقع ممارسه النشاط 

الصناعى: - الوحدتين رقمى ) 163 ، 164 ( بمجمع الصناعات البلستيكية مرغم 2

40 - بلو ستارز جروب للمن والحراسة            )ش.م.م(   قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    2422 

تقديم خدمات الحراسة للمنشآت من الداخل فقط .   وذلك  o    : ورقم قيد   21666   فرعى  عن غرض الشركة

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

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

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

بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية إضافة فرع الشركه بالعنوان 127 شارع زكريا غنيم -
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41 - الصدقاء لصناعة وتجارة منتجات اللبان ش.م.م   قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    2483 ورقم 

قيد   7142   فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات اللبان بكافة انواعها وذلك مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها 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 السكندرية اضافه موقع 

ممارسة النشاط الصناعى  فى قطع  ارقام  ) 11.10( بلوك  رقم 17  بورش ومخازن  شرق  المنطقة الصناعية  

الثانية   -  بمدينة  برج العرب الجديدة

42 - الصدقاء لصناعة وتجارة منتجات اللبان ش.م.م   قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    2485 ورقم 

قيد   7142   فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات اللبان بكافة انواعها وذلك مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها 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 السكندرية اضافه موقع 

ممارسة النشاط  الول فى  ك  23  طريق اسكندرية القاهرة الصحراوى  شارع 700 -  مرغم  -  بجوار 

كومبيصل

43 - الهرام لتصنيع مستلزمات التكييف   قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    2497 ورقم قيد   13962   

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 فرع انتاجي : :- الوحدات ارقام )82، 90، 91 ( عنبر رقم )6( - 

المجمع الصناعي بطريق البتروكيماويات بمنطقة مرغم قبلي
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44 - عباد الرحمن لصناعه وسائل النقل الثقيل HA   قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    2449 ورقم قيد   

22369   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 السكندرية افتتاح فرع / وادي القمر - خلق السمنت - مركز الدخيله

52 - بوبا كافيه Boba Café   قيدت فى   26-02-2023 برقم ايداع    2616 ورقم قيد   20003   فرعى  

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

عدا الكحولية( و المأكولت و التيك اواى  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، 

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

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

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

السكندرية اضافه الفرع الكائن بالعنوان / الكشك رقم )10( بمنطقة الكشاك أمام الملهي - جرين بلزا - قسم
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45 - عباد الرحمن لصناعه وسائل النقل الثقيل HA   قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    2449 ورقم قيد   

22369   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 الطريق السريع طنطا السكندرية - بجوار قاعة الطاووس دريم لند - طنطا -

46 - فيل تشيكن   قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    2452 ورقم قيد   22370   فرعى  عن - ادارة 

وتشغيل المطاعم والكافيهات الثابتة  - 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 

السكندرية افتتاح فرع : الوحدات رقم )4,3 ( بمشروع the walk  الكائنة باللسان البحرى فندق جولدن جويل 

بمنطقة مصطفى كامل
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47 - فيل تشيكن   قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    2452 ورقم قيد   22370   فرعى  عن - ادارة 

وتشغيل المطاعم والكافيهات الثابتة  - 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 

تعديل العنوان ليصبح : الوحده رقم )D5 -D6( بالدور الثالث فوق الرضى بالمركز التجارى أركاديا مول الكائن 

فى 4،4 أ شارع البحر - كورنيش النيل رمله بولق - اركاديا

48 - فيرست سوليوشن لخدمات الدارة First Solution Management  Services   قيدت فى   

22-02-2023 برقم ايداع    2510 ورقم قيد   22378   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 

 )A( اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة تعديل العنوان : الوحدة رقم10 بالدور التاسع برج اداري

ريحانة بلزا - شارع زهراء المعادي

49 - فيرست سوليوشن لخدمات الدارة First Solution Management  Services   قيدت فى   

22-02-2023 برقم ايداع    2510 ورقم قيد   22378   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 السكندرية فرع ادارى العقار رقم 5 بميدان عرابي- بالمنشية السكندرية

50 - انيرجى اند مور للوقود الحيوى Energy & More   قيدت فى   25-02-2023 برقم ايداع    2560 

ورقم قيد   22381   فرعى  عن النشطة داخل ق 72  الدارة المتكاملة للمخلفات وتشمل :  - اقامة وتشغيل 

مصنع لتجميع وتدوير ومعالجة المخلفات الزراعية لنتاج الوقود الحيوي ) وودبيليت( وخلفه  - اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع جميع أنواع اللواح الخشبية  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 9 ش الجبلية الدور الول شقة رقم 100 -
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51 - انيرجى اند مور للوقود الحيوى Energy & More   قيدت فى   25-02-2023 برقم ايداع    2560 

ورقم قيد   22381   فرعى  عن النشطة داخل ق 72  الدارة المتكاملة للمخلفات وتشمل :  - اقامة وتشغيل 

مصنع لتجميع وتدوير ومعالجة المخلفات الزراعية لنتاج الوقود الحيوي ) وودبيليت( وخلفه  - اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع جميع أنواع اللواح الخشبية  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 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

53 - اليكس بارتينرز ش.ذ.م.م   قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    2659 ورقم قيد   2194   فرعى  

عن 1  اقامة وادارة وتشغيل المطاعم والمنشآت السياحية والنشطة المكملة والمرتبطة بها.2  تجهيز الماكولت 

دون التسويه  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة السكندرية 

إضافة فرع  جديد للشركة بالعنوان الكائن مطعم وكافيترياالجولف واستراحة التنس   الواقعة بنادى السكندرية 

الرياضى سبورتنج طريق الحرية

54 - شركة مستشفى أندلسية سموحة  )ش.م.م(   قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    2627 ورقم قيد   

اقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما  18452   فرعى  عن   غرض الشركة :  1-

تضمه من أنشطة داخلية علجية أو طبية بشرط أن تقدم 10 % سنويآ بالمجان من عدد السرة التى يتم شغلها .  

2-إدارة الصيدليات .  بجهة محافظة السكندرية اضافه فرع للشركة الكائن فى  صيدلية د/ شيماء عمار  الكائنة  

18ش يحى  المشد  ) المحل  رقم  3  ( سموحة

55 - لوتيان للصناعات الهندسية. )ش.م.م(   قيدت فى   27-02-2023 برقم ايداع    2694 ورقم قيد   22021   

تجارة الجملة و التجزئة  o  إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع اللت و المعدات o  : فرعى  عن غرض الشركة

لللت  و المعدات  o 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  .  وتلتزم 

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

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

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

به  وبلئحته التنفيذية.   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار 

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

التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها 

أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة البحيرة موقع ممارسة النشاط 

الصناعي : ناحية سحالى مركز ابو حمص بحوض طلمشوش رقم )12( قسم اول الشامي بالقطعه )11( -
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 محو - شطب

1 - منشاة المشروعات المعدنية )ام .بى .سى( لصاحبها عبد الحميد خورشيد السيد حرفوش  تاجر فرد سبق قيده 

برقم   5586 قيد فى 17-02-2013 برقم ايداع  465 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل تم 

محو القيد

2 - محمد صلح عبداللطيف احمد سيد لصاحبها : محمد صلح عبداللطيف احمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   

14578 قيد فى 09-02-2020 برقم ايداع  804 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو 

القيد

3 - اياد مهاب محمد عادل عباس محمد            لصاحبها : اياد مهاب محمد عادل عباس محمد  تاجر فرد سبق 

قيده برقم   17985 قيد فى 15-09-2021 برقم ايداع  5594 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب 

السجل تم محو القيد

4 - بيرفيكشن تك  Perfektion Tech                      لصاحبها : محمد محمود محمد عبدالعزيز  تاجر فرد 

سبق قيده برقم   18746 قيد فى 27-12-2021 برقم ايداع  8176 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - 

شطب السجل تم محو القيد

5 - سوبر ام للمنتجات البلستيكية Super M لصاحبها  علء الدين احمد محمد قاسم قانون 72 لسنه 2017  

تاجر فرد سبق قيده برقم   6572 قيد فى 25-05-2014 برقم ايداع  1360 وفى تاريخ  19-02-2023   تم 

محو - شطب السجل تم محو القيد

6 - الحبونى للستثمار العقارى لصاحبها : محمد جمعه على عبد الهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم   15659 قيد 

فى 30-09-2020 برقم ايداع  4536 وفى تاريخ  20-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

7 - الخوه للستثمار العقارى والتنمية لصاحبها  محمد فتحى خميس عبدالجيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   

7051 قيد فى 17-12-2014 برقم ايداع  3442 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو 

القيد
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رأس المال

1 - منشأة اسكندرية لمعدات المناولة وقطع الغيار لصاحبها )جمال سعودي صلح الدين سعودي( تاجر فرد سبق 

قيده برقم   2051 قيد فى 09-01-2005 برقم ايداع   24 فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال 

ليصبح رأس ماله  500,000.000

2 - مارينا فوم لصاحبها ابانوب ممدوح رفعت لبيب تاجر فرد سبق قيده برقم   20182 قيد فى 2022-07-17 

برقم ايداع   5846 فى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

3 - لكى ستار Lucky Star لصاحبها )صلح السيد محمد ابو حشيش( تاجر فرد سبق قيده برقم   15703 قيد 

فى 06-10-2020 برقم ايداع   4693 فى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

1,000,000.000

4 - البركة للمنظفات الصناعية و المعطرات المائية                لصاحبها : ايمن عبدا إبراهيم حسين تاجر فرد 

سبق قيده برقم   18344 قيد فى 01-11-2021 برقم ايداع   6730 فى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس 

المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

5 - الفخامة لفرز و تعبئة الحاصلت الزراعية                       لصاحبها : عبدالرحمن صابر محمد محمد 

عبدالغنى تاجر فرد سبق قيده برقم   21775 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع   11861 فى تاريخ  

22-02-2023   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  25,000.000
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العناوين 

1 - اس ام لتصنيع الملبس S.M لصاحبها عبد المنعم محمد عبد المنعم محمد ابو سيف تاجر فرد سبق قيده برقم    

19896 قيد فى 07-06-2022 برقم ايداع    4659 وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط : القطعة رقم75 منطقة الورش الغربية  -  مدينة برج 

العرب الجديدة  -

2 - منى بيل استديو   Muna bella studio      لصاحبها : منى مجدى محمد عبد الدايم تاجر فرد سبق قيده 

برقم    16544 قيد فى 08-02-2021 برقم ايداع    794 وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة السكندرية المركز الرئيسى و موقع ممارسة النشاط ثالث: 482 طريق الجيش السرايا – اول

3 - منشأة الحديثة لعمال النجارة واللومنيوم والسيكوريت والثاث لصاحبها  اشرف فؤاد بخيت تاجر فرد سبق 

قيده برقم    203 قيد فى 09-06-2005 برقم ايداع    337 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة السكندرية اضافه موقع ممارسة نشاط والكائن فى 174 تنظيم طريق الحرية وشارع سراهنك 

لوران - قسم

4 - الشرق الوسط الدوليه لتصنيع وتجميع الفران لصاحبها )محمود سامى قماز( تاجر فرد سبق قيده برقم    

8118 قيد فى 01-02-2016 برقم ايداع    337 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة البحيرة المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط فى القطعة رقم 64 - منطقة الصناعات  الصغيرة 

بالمنطقة الصناعية الثانية  -  مدينة النوبارية  -

5 - أنا أستطيع I CAN         لصاحبتها : ايمان احمد حسن مصطفى السرياقوسى تاجر فرد سبق قيده برقم    

17344 قيد فى 09-06-2021 برقم ايداع    3384 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية 4شارع سليمان الفارسى  -  ثان

6 - ميرا حامد عصام الدين سليم   لصاحبتها / ميرا حامد عصام الدين سليم تاجر فرد سبق قيده برقم    21451 

قيد فى 24-11-2022 برقم ايداع    10780 وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط بعد التعديل :- الدور الول علوى بالعقار رقم 7 شارع محمد 

حلمى - خلف 511 طريق الحرية  -  فليمنج - أول

7 - روز هوم كولكشن Rose Home Collection لصاحبها : هانى محمد حسن محمد الوزان تاجر فرد سبق 

قيده برقم    15872 قيد فى 26-10-2020 برقم ايداع    5145 وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة السكندرية اضافه فرع انتاجى الوحدة رقم  208  الدور الثانى  بالعقار رقم  ْ(6ء( مجمع 

الصناعات الصغيرة  خلف جراج  النقل العام  بمنطقة البيطاش قبلى  تقاطع  شارع المدينة ام زغيو  -

8 - لكى ستار Lucky Star لصاحبها )صلح السيد محمد ابو حشيش( تاجر فرد سبق قيده برقم    15703 قيد 

فى 06-10-2020 برقم ايداع    4693 وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 

المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط  الكيلو 58 طريق السكندرية - القاهرة الزراعى - مدخل البعاديه-

9 - الفا Alpha       لصاحبتها / هدى على حسن عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    19047 قيد فى 

09-02-2022 برقم ايداع    985 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

غرفه من شقه )10( بالعقار رقم 5 شارع النصر – سموحه –

10 - جراند ايتول  لصاحبتها / سعاد احمد حسن احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    19317 قيد فى 

14-03-2022 برقم ايداع    2144 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط القطعة رقم 51  المنطقة الصناعية الورش الغربية  -  مدينة برج العرب 

الجديدة  -
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النشاط

1 - دبى للتجارة والتوزيع لصاحبها : اسلم محمد ابو الحديد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  13808 قيد فى 

15-10-2019 برقم ايداع    5550وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  النشاط  بعد التعديل :   

تجاره الجمله والتجزئه فى المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  توريدات وتوزيع مواد معالجة المياه.  

وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية ، وفي 

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

2017 ولئحته التنفيذة ، مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز  الوارده 

به وبلئحته التنفيذية.  تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 

لسنة 2017 ولئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

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

2 - هيفن أوف ويدنج ) لصاحبها :عماد تامر عجايبى منصور( تاجر فرد سبق قيده برقم  8385 قيد فى 

24-04-2016 برقم ايداع    1423وفى تاريخ  13-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  نشاط المنشأة )بعد 

التعديل(:  1-النقل المبرد للبضائع والثلجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية ، والمنتجات 

الصناعية ، والمواد الغذائية   وتبريدها او تجميدها ، ويشمل ذلك:  أ- إقامة وتشغيل الثلجات والمحطات الخاصة 

بفرز وتدريج وغربلة وتجفيف وحفظ وتجميد وتبريد الحاصلت الزراعية  والخضراوات والفاكهة.  ب - النقل 

المبرد أو المجمد للبضائع.  ج - محطات تشغيل وتداول الحاويات.   د- صوامع حفظ وتخزين الغلل ويشمل ماذكر 

اعمال الشحن والتفريغ اللزمة لمباشرة النشاط.   2- الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، 

والمناطق النائية ، والمناطق خارج الوادي القديم .   3- إقامة وتشغيل القرى السياحية المشتملة على فيلت وشقق 

واجنحة  فندقية مستوى ل يقل عن ثلث نجوم والنشطة الخدمية المكملة والمرتبطة من ترفيهية وتجارية ورياضية 

وثقافية كالمطاعم والكافتيريات ومحلت تجارية وحمامات السباحة واللعاب المائية ونادى صحى وملعب رياضية 

على أل يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي  المساحة المبنية من الطاقة اليوائية 

للمشروع.  4-عموم الستيراد والتصدير فيما هم مسموح به قانونا.   5- التنقيب عن الخامات المعدنية والمعادن 

بافراد حسابات ماليه ومركز مالى مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار  واستخراجها  مع التزام المنشاة  -

ولئحته التنفيذية ، وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 مع عدم تمتع النشطه خارج قانون الستثمار وبالدمناط والحوافز الوارده به 

وبلئحته التنفيذيه .  . باستيفاء شروط القيد بسجل المستوردين وفقا لحكام القانون رقم 121 لسنة .1982   - 

باستيفاء شروط القيد بسجل المصدرين وفقا لحكام القانون رقم 118 لسنة 1975.   - بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.

3 - منشأة اسكندرية لمعدات المناولة وقطع الغيار لصاحبها )جمال سعودي صلح الدين سعودي( تاجر فرد سبق 

قيده برقم  2051 قيد فى 09-01-2005 برقم ايداع    24وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  

انشطة داخل   ق72  . اقامة وتشغيل مصنع لنتاج وسائل المناولة اللية اليدوية وقطع الغيار اللزمة لها وتشمل 

عربات المناولة والنقل الداخلى والسيور والحصائر والكتاين والكبالن  الناقلة للحركة بالمصانع ومعدات نقل 

السوائل ولوازمها  انشطة خارج  ق72  .  الستيراد  وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها
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4 - الطارق للعمال الهندسية لصاحبها طارق محمد الدسوقي الديب ( تاجر فرد سبق قيده برقم  13280 قيد فى 

11-07-2019 برقم ايداع    3793وفى تاريخ  14-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  نشاط المنشاة )قبل 

التعديل(  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  

المقاولت العامة  . التوريدات العمومية  تلتزم المنشاة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية وفي حالة عدم التزام المنشاة بهذا النشاط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز 

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

المشار اليه بالضمانات والحوافز الواردة به وبلئحته التنفيذية    تتعهد المنشاه بممارسة النشاط الوارد بالمجالت 

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

تلك المجالت مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول علي كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة

5 - منشأة الحديثة لعمال النجارة واللومنيوم والسيكوريت والثاث لصاحبها  اشرف فؤاد بخيت تاجر فرد سبق 

قيده برقم  203 قيد فى 09-06-2005 برقم ايداع    337وفى تاريخ  15-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  

النشاط بعد التعديل  :-  ا - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث المنزلى والفندقى والمكتبى والمطابخ والبواب 

والشبابيك واللومنيوم .  2- الستثمار العقارى بالمدن و المجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه و المناطق 

خارج الوادى القديم .  3- المقاولت المتكامله والتوريدات .  مع التزام المنشأه بافراد حسابات ومركز مالى مستقل 

لكل نشاط على حده واللتزام بممارسة النشطه منداخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذيه قبل 

ممارسة النشطه الخارجه عنه وال يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بذلك القانون ولئحته التنفيذيه .   

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الزمه لمباشرة 

نشاطها .

6 - الفا Alpha       لصاحبتها / هدى على حسن عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم  19047 قيد فى 

09-02-2022 برقم ايداع    985وفى تاريخ  22-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  النشاط بعد التعديل :  

انتاج  اعداد الدراسات القتصاديه والتخطيطيه للمنطقه الصناعيه  .  2- انشطه داخل ق 72 لسنه 2017   1-

المحتوي اللكتروني بصوره المختلفه من صوت وصوره وبيانات .  انشطه خارج ق 72 لسنه 2017  1-

عموم المقاولت . التسويق العقاري .  2-

7 - الشهاب الدولية للملبس الجاهزة لصاحبها  عبد الرحمن عجمى صالح محمد عبد الرحمن تاجر فرد سبق قيده 

برقم  16381 قيد فى 19-01-2021 برقم ايداع    308وفى تاريخ  26-02-2023  تم تعديل النشاط ليصبح  

النشاط بعد التعديل:  1 -  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة بكافة انواعها . 2- اقامة وتشغيل مركز 

لعداد وتدريب الموزارد البشرية ) فيما عدا الحضانات (مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارت السارية 

وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    08-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   13808 وتم ايداعه بتاريخ   

15-10-2019  برقم ايداع 5,550.000 الى : دبى للتجارة والتوزيع لصاحبها : اسلم محمد ابو الحديد محمد

2 -  فى تاريخ    14-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   13280 وتم ايداعه بتاريخ   

11-07-2019  برقم ايداع 3,793.000 الى : الطارق للعمال الهندسية لصاحبها طارق محمد الدسوقي الديب (

3 -  فى تاريخ    22-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   21796 وتم ايداعه بتاريخ   

27-12-2022  برقم ايداع 11,944.000 الى : حورس لتصنيع  الحذية و الشنط المتنوعة            لصاحبها : 

وائل فاروق عمر عبدالحليم

4 -  فى تاريخ    27-02-2023 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   6960 وتم ايداعه بتاريخ   

16-11-2014  برقم ايداع 3,014.000 الى : مجدى مصطفى احمد الشريف لصاحبها مجدى مصطفى احمد 

الشريف

الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - مركز اسكندرية لمراض التخاطب ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    4452 قيدت فى 28-07-2011 برقم 

ايداع   1536 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية اعتبارا من 2021-5-25 

وحتى عامين وستة اشهر تنتهى فى 2023-11-24

2 - ستايلش ايف للتجارة Stylish Eve ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    8660 قيدت فى 2018-08-14 

برقم ايداع   4141 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل 0

3 - ار اند ام لنظم المعلومات - ريهام محمد محمد مرسى وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    35412 قيدت فى 

05-02-2002 برقم ايداع   613 وفى تاريخ  01-02-2023   تم محو - شطب السجل 0

4 - ميتكو للصناعات النسيجية محمد و تامر جمال الدين ابراهيم و شريكهما   شركة سبق قيدها برقم    1707 

قيدت فى 15-10-2003 برقم ايداع   385 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل 0

5 - شركة سوليدير للستثمار العقاري والسياحي والفندقي )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    11860 قيدت 

فى 21-10-2018 برقم ايداع   5313 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل 0

6 - حمد الوهيبى للمعامل الطبيه   شركة سبق قيدها برقم    14794 قيدت فى 05-03-2020 برقم ايداع   

1340 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل 0

7 - المجموعة الدولية للنشاءات والستثمار العقارى )ايماك ( ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    4289 قيدت فى 

18-02-2019 برقم ايداع   966 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل 0

8 - الكسندرينا لنظم المعلومات الذكية AIISC ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    12413 قيدت فى 

27-01-2019 برقم ايداع   498 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل 0

9 - هيكا افريكا Heka Africa   شركة سبق قيدها برقم    18564 قيدت فى 30-11-2021 برقم ايداع   

7513 وفى تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل 0

10 - رويال بيلدينج للستثمار العقارى والتنمية العقارية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    2735 قيدت فى 

02-02-2009 برقم ايداع   199 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

11 - منافع أستيل للتجارة و التوزيع   شركة سبق قيدها برقم    17062 قيدت فى 20-04-2021 برقم ايداع   

2469 وفى تاريخ  07-02-2023   تم محو - شطب السجل 0

12 - الشايع مصر ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    1377 قيدت فى 14-10-2009 برقم ايداع   2202 وفى 

تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل 0

13 - الشايع مصر   شركة سبق قيدها برقم    1377 قيدت فى 06-08-2014 برقم ايداع   2023 وفى تاريخ  

08-02-2023   تم محو - شطب السجل 0

14 - ماريا اسكندر ورد وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم    1919 قيدت فى 29-11-2007 برقم ايداع   

1910 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل تجديد مدة التصفية ثلث سنوات قابلة للتجديد تبدا 

من تاريخ انتهاء المدة المؤشر بها بالسجل التجارى للشركة

15 - شركة جيجو للمقاولت GuiGo contractors ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم    11600 قيدت فى 

29-08-2018 برقم ايداع   4325 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل 0

16 - احمد ماهر المصيلحى لدارة وتشغيل الصيدليات   شركة سبق قيدها برقم    14365 قيدت فى 

08-01-2020 برقم ايداع   144 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل 0

17 - مزرعتنا للنتاج الحيوانى Mazr3tnaa. )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    17944 قيدت فى 

24-11-2022 برقم ايداع   10731 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل 0

18 - سي للتجارة براحتك see trading  Berahtak   شركة سبق قيدها برقم    18067 قيدت فى 

26-09-2021 برقم ايداع   5838 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل 0
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19 - السنابل للستثمار وإنتاج البرمجيات ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    4912 قيدت فى 2012-03-22 

برقم ايداع   754 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل 0

20 - رويال لدارة المشروعات التجارية Royal C.P.M   شركة سبق قيدها برقم    14096 قيدت فى 

05-07-2020 برقم ايداع   2610 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل 0

   VEZEETA E - COMMERCE                                                          21 - فيزيتا إي كومرس

شركة سبق قيدها برقم    18056 قيدت فى 23-09-2021 برقم ايداع   5787 وفى تاريخ  09-02-2023   تم 

محو - شطب السجل 0

22 - نيفين وهبه وشريكتيها   شركة سبق قيدها برقم    5580 قيدت فى 13-02-2013 برقم ايداع   433 وفى 

تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية وتجديد تعيين ايهاب جمال رياض 

كمصفي2023/9/15

23 - افالون للتنمية والستثمار العقارى Avalon for real estate   شركة سبق قيدها برقم    7058 قيدت 

فى 06-10-2021 برقم ايداع   6152 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل 0

24 - 0   شركة سبق قيدها برقم    8911 قيدت فى 01-11-2016 برقم ايداع   3746 وفى تاريخ  

13-02-2023   تم محو - شطب السجل 0

25 - آي إس جي سي سي للمقاولت العامة ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم    10536 قيدت فى 

03-01-2018 برقم ايداع   89 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل 0

26 - شركة مركز الندى لتدريب وتاهيل الموارد البشريه   شركة سبق قيدها برقم    15422 قيدت فى 

30-08-2020 برقم ايداع   3759 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل 0

27 - السيد زينهم السيد الجمل وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم    20128 قيدت فى 04-07-2022 برقم ايداع   

5638 وفى تاريخ  13-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء فرع بالعنوان / حوشه 12- المزرعه الثالثه - 

قرية الصداقه - غرب النوباريه - النوباريه -

28 - انيرجى - جيت ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم    7149 قيدت فى 20-01-2015 برقم ايداع   182 

وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل 0

29 - نبته للتنمية الزراعية ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم    10941 قيدت فى 29-03-2018 برقم ايداع   

1711 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل 0

30 - سوليدير لدارة المشروعات والخدمات البحرية   شركة سبق قيدها برقم    16750 قيدت فى 

08-03-2021 برقم ايداع   1491 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل 0

31 - ستو ماك لدارة المطاعم STOMACH   شركة سبق قيدها برقم    19485 قيدت فى 2022-04-06 

برقم ايداع   2860 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل 0

32 - نقار والحميد للتنمية الزراعية) وقف التعامل على الشركة (   شركة سبق قيدها برقم    12156 قيدت فى 

13-12-2018 برقم ايداع   6416 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل 0

33 - النوار للمقاولت والتشييد والبناء   شركة سبق قيدها برقم    13461 قيدت فى 19-08-2019 برقم ايداع   

4357 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل 0

34 - ساف مارين للشحن البحرى والخدمات الملحية

SAFMARINE FOR SHIPPING AND MARINE SERVICES   شركة سبق قيدها برقم    

17213 قيدت فى 24-05-2021 برقم ايداع   2964 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تم 

محو القيد

35 - ساف مارين للشحن البحرى والخدمات الملحية

SAFMARINE FOR SHIPPING AND MARINE SERVICES   شركة سبق قيدها برقم    

17213 قيدت فى 12-07-2021 برقم ايداع   4148 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل 

الغاء الفرع
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36 - ماريد ايفا اوف شور بروفيكس   شركة سبق قيدها برقم    3880 قيدت فى 15-10-2014 برقم ايداع   

1000003 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل 0

37 - تريو لتجارة الملبس الجاهزة ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم    5083 قيدت فى 04-06-2012 برقم 

ايداع   1392 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية اربعة اشهر اخرى تبدا من 

13-12-2022 والمؤشر بها فى السجل التجارى وتنتهى فى تاريخ 2023-4-12

38 - الصدقاء لصناعة وتجارة منتجات اللبان ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    7142 قيدت فى 

17-12-2018 برقم ايداع   6463 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل 0

ITALIAN COMPANY FOR 39 - الشركة اليطالية لصناعة المطابخ والثاث - يورو لين - ميلنو

INDUSTRY OF KITCHENS & FURNITUER -EURO LINE MILANO   شركة سبق 

قيدها برقم    8306 قيدت فى 27-03-2016 برقم ايداع   1103 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب 

السجل مد مدة التصفية  اربعة اشهر اخرى تبدا من 13-12-2022 والمؤشر بها فى السجل التجارى  وتنتهى  فى  

تاريخ  2023-4-12

40 - شركه مدترنيان للمشروعات السياحيه   شركة سبق قيدها برقم    10116 قيدت فى 16-11-2020 برقم 

ايداع   5605 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل الغاء  موقعه ممارسة النشاط الصناعى 

الكائن فى : 40شارع عزبة ناصر - امام الجامعة العمالية - سيدى جابرى -  السكندرية

41 - اصدقاء سموحة للمخبوزات   شركة سبق قيدها برقم    15906 قيدت فى 01-11-2020 برقم ايداع   

5234 وفى تاريخ  16-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محوالقيد

42 - أرك كيرنلArchKernel   شركة سبق قيدها برقم    14350 قيدت فى 05-01-2020 برقم ايداع   98 

وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل 0

43 - سبشيالبز المحدودة SPECIALLABS CO . LTD   شركة سبق قيدها برقم    1600 قيدت فى 

31-05-2007 برقم ايداع   826 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل 0

44 - شركة سكاى واى اليكس لدارة وتشغيل المطاعم   شركة سبق قيدها برقم    8795 قيدت فى 

24-04-2022 برقم ايداع   3421 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل 0

45 - سرايا لتجارة المواد الغذائية   شركة سبق قيدها برقم    12461 قيدت فى 03-02-2019 برقم ايداع   

648 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تجديد ومد مدة التصفية للشركة سنة قابلة للتجديد لمدد 

اخرى تبدا من تاريخ انتهاء المدة المواشر بها فى السجل التجارى

46 - سرايا هوم لبيع الدوات المنزلية   شركة سبق قيدها برقم    12463 قيدت فى 03-02-2019 برقم ايداع   

650 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تجديد ومد مدة التصفية للشركة سنة قابلة للتجديد لمدد 

اخرى تبدا من تاريخ انتهاء المدة المواشر بها فى السجل التجارى

47 - مصنع سراى ماركت   شركة سبق قيدها برقم    13786 قيدت فى 13-10-2019 برقم ايداع   5479 

وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل تجديد ومد مدة التصفية للشركة سنة قابلة للتجديد لمدد اخرى 

تبدا من تاريخ انتهاء المدة المواشر بها فى السجل التجارى

48 - بارك ماتيك إيجيبت للتجارة والصناعات الحديثة Parkmatic Egypt   شركة سبق قيدها برقم    

15797 قيدت فى 15-10-2020 برقم ايداع   4911 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل 0

49 - طارق ابراهيم محمود ابراهيم وشريكه لنتاج الموتوسيكلت وقطع غيارها   شركة سبق قيدها برقم    

19823 قيدت فى 30-05-2022 برقم ايداع   4379 وفى تاريخ  21-02-2023   تم محو - شطب السجل 0

50 - عوض فرج ا وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    3316 قيدت فى 10-01-2018 برقم ايداع   186 

وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل 0

51 - الركنة السورية   شركة سبق قيدها برقم    15943 قيدت فى 08-11-2020 برقم ايداع   5395 وفى 

تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل 0

52 - إيجيبت لوهافر)اى إل إتش ( EGYPT LE HAVRE - ELH   شركة سبق قيدها برقم    19792 

قيدت فى 26-05-2022 برقم ايداع   4258 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل 0
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53 - إيجيبت لوهافر)اى إل إتش ( EGYPT LE HAVRE - ELH   شركة سبق قيدها برقم    19792 

قيدت فى 25-05-2022 برقم ايداع   4190 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل 0

54 - مودوكو للهندسة والتجارة ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    2952 قيدت فى 02-06-2009 برقم ايداع   

1157 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية خمس سنوات من تاريخ انتهاء 

السجل التجارى من 23ديسمبر 2019 حتى 31ديسمبر 2024 وتعين السيد/محمد عبد الرحيم عبد الراضى  

مصفيا للشركة بدل من السيد //حسام السيد

ITALIAN COMPANY FOR 55 - الشركة اليطالية لصناعة المطابخ والثاث - يورو لين - ميلنو

INDUSTRY OF KITCHENS & FURNITUER -EURO LINE MILANO   شركة سبق 

قيدها برقم    8306 قيدت فى 16-05-2017 برقم ايداع   1988 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب 

السجل 0

ITALIAN COMPANY FOR 56 - الشركة اليطالية لصناعة المطابخ والثاث - يورو لين - ميلنو

INDUSTRY OF KITCHENS & FURNITUER -EURO LINE MILANO   شركة سبق 

قيدها برقم    8306 قيدت فى 27-03-2016 برقم ايداع   1103 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب 

السجل تم محو القيد

57 - بورتال للتدريب   شركة سبق قيدها برقم    12638 قيدت فى 04-03-2019 برقم ايداع   1319 وفى 

تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل .

58 - تكنولوجى باك لمواد التعبئة والتغليف Technology Pack. )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    

17934 قيدت فى 07-12-2021 برقم ايداع   1992529 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب 

السجل 0

59 - تريو لتجارة الملبس الجاهزة ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم    5083 قيدت فى 04-06-2012 برقم 

ايداع   1392 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

60 - عمار محمد مرتجى احمد على البنا وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    15036 قيدت فى 2020-06-23 

برقم ايداع   2380 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل 0

61 - الجيزة لتجارة الدوات الكهربائية والضاءة ش.م.م Giza trading   شركة سبق قيدها برقم    15573 

قيدت فى 21-09-2020 برقم ايداع   4264 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل 0
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رأس المال

1 - اسكندرية لكيماويات البناء )اليكس كيم( ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     3660 قيدت فى 2010-05-26 

برقم ايداع    1413وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  3,000,000.000

2 - أكسا بلو للتدريب Exa - Blue Training شركة سبق قيدها برقم     22160 قيدت فى 2023-02-02 

برقم ايداع    1302وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  5,000.000

3 - حمزه محمد احمد الدلتونى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     15379 قيدت فى 23-08-2020 برقم ايداع    

3622وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

4 - جرين رود للتوريدات والتجارة العامة )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     11292 قيدت فى 2018-06-12 

برقم ايداع    3010وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

5 - اسامه محمد ابراهيم محمد على الشافعى وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     9375 قيدت فى 2017-03-09 

برقم ايداع    963وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

6 - هوم استيشن نيو للتجارة شركة سبق قيدها برقم     21819 قيدت فى 28-12-2022 برقم ايداع    12038

وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  12,000.000

7 - افالون للتنمية والستثمار العقارى Avalon for real estate شركة سبق قيدها برقم     7058 قيدت فى 

21-12-2014 برقم ايداع    3471وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

1,000,000.000

8 - نجم الجزيرة للستثمار العقارى شركة سبق قيدها برقم     19935 قيدت فى 09-06-2022 برقم ايداع    

4827وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

9 - حراء للخدمات التعليمية ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     3890 قيدت فى 07-09-2010 برقم ايداع    

2395وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  3,000,000.000

10 - برايم كير PRIME CARE شركة سبق قيدها برقم     20008 قيدت فى 31-05-2017 برقم ايداع    

19868وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  501,000.000

11 - ديلكس للتصدير ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     22354 قيدت فى 20-02-2023 برقم ايداع    2347

وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

12 - مطعم عروس دمشق ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     7671 قيدت فى 04-08-2015 برقم ايداع    

2532وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  3,100,000.000

13 - محى الدين محمد عبدالواحد سيف الدين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     10630 قيدت فى 

28-01-2018 برقم ايداع    503وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

1,201,750.000

14 - نيوفيس لتصنيع مستحضرات التجميل New Face Cosmetics Industry شركة سبق قيدها برقم     

11379 قيدت فى 09-07-2018 برقم ايداع    3401وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  1,000,000.000

15 - مازن محمد منير غنام و شريكيه شركة سبق قيدها برقم     13096 قيدت فى 03-06-2019 برقم ايداع    

3082وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,100,000.000
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العناوين

 Al Alamya Trading Energy Systems Components 1 - العالمية التجارية لمكونات أنظمة الطاقة

ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     6965 قيدت فى 18-11-2014 برقم ايداع    3041وفى تاريخ  

01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء  فرع  بالعنوان / بالعقار رقم 35 طريق صلح 

سالم عمارات العبور -الدور 27 شقه رقم 5 -قسم

2 - ستايلش ايف للتجارة Stylish Eve ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     8660 قيدت فى 14-08-2018 برقم 

ايداع    4141وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع الدارى 

للشركة والكائن فى الدور التاسع علوى رقم 901 بالعقار رقم 1 شارع مصطفى كامل -رشدى -قسم

3 - راش براش للتجارة RUSHBRUSH CO. S.A.E  ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     8660 قيدت فى 

02-08-2016 برقم ايداع    2585وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

الغاء الفرع الدارى للشركة والكائن فى الدور التاسع علوى رقم 901 بالعقار رقم 1 شارع مصطفى كامل -رشدى 

-قسم

4 - العربية للمطاعم و المنشأت السياحيه شامي ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     11562 قيدت فى 

14-07-2004 برقم ايداع    5169وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

اضافه فرع للشركة الكائن فى  المحل رقم14  بالدور السفلى فى المول  التجارى  بشركة سان استفانو للستثمار 

السياحى  الكائن بمنطقة زيزينيا قسم شرطة

5 - ايجابي للمن و الحراسه )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     11964 قيدت فى 08-11-2018 برقم ايداع    

5709وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة شارع مطرب التحرير - برج ال 

يوسف  - رشيد  -

6 - البروج لتجارة قطع غيار المعدات الثقيلة وعموم الستيراد شركة سبق قيدها برقم     20226 قيدت فى 

24-07-2022 برقم ايداع    6111وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

الكيلو 28 طريق اسكندرية مصر الصحراوى -

7 - سوبر درايف لكسسوارات السيارات Super Drive for Car Accessories شركة سبق قيدها برقم     

20451 قيدت فى 17-08-2022 برقم ايداع    6963وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية وموقع ممارسة النشاط الصناعى : مرغم الكيلو )20( طريق إسكندرية القاهرة الصحراوى 

بجوار شركة إسكندرية للمسبوكات

8 - تى . اتش . ام . جروب للتجارة والمشروعات ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     2755 قيدت فى 

15-02-2009 برقم ايداع    310وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

اضافه  الفرع الكائن في  نادي سبورتنج كافتريا

9 - انسبير للحلول المتكاملة والستشارات INSPIRE ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     4119 قيدت فى 

10-01-2011 برقم ايداع    81وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

المركز الرئيسي لدارة الشركة و موطنها القانونى و موقع ممارسة النشاط  الول فى العنوان التي : 4 ش ابن 

الصائغ - المسلة -

10 - شركة المصري لتصنيع وتجارة الحلويات )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     11925 قيدت فى 

01-11-2018 برقم ايداع    5583وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

فرع بيع للشركة فى سيتى سنتر السكندرية - طريق السكندرية القاهرة الصحراوى .
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11 - شركة ثروة للتأمين SARWA INSURANCE COMPANY شركة سبق قيدها برقم     15688 

قيدت فى 05-10-2020 برقم ايداع    4643وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان - العقار رقم 15 - ش قصر النيل - الدور الرابع وجزء من الدور الخامس

12 - او اس موبايل لخدمات المحمول  OS Mobile Shop شركة سبق قيدها برقم     19255 قيدت فى 

06-03-2022 برقم ايداع    1804وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

G284 الكائن بالمجمع التجارى ) مول العرب  -  ميدان  جهينة  -

13 - ثروة لتأمينات الحياه شركة سبق قيدها برقم     20130 قيدت فى 05-07-2022 برقم ايداع    5641وفى 

تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - العقار رقم 15 - ش قصر النيل 

- الدور السادس وجزء من الدور الخامس

14 - الكرنك لصناعة مواسير البلستيك ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     743 قيدت فى 02-11-1999 برقم 

ايداع    286وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية مكتب رقم )2( الدور 

الول - برج جرين تاور - رقم )7( شارع الدكتور محمد شفيق عربال – كوبري الجامعه – كامب شيزار –

15 - نيو كيرو لتجارة واستيراد وتصدير الدوات الصحية والسيراميك شركة سبق قيدها برقم     15058 قيدت 

فى 28-06-2020 برقم ايداع    2470وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا اضافه 

فرع للشركة الكائن فى  معرض بشارع الحاكم العسكرى

16 - بانوراما لخدمات طب السنان . )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     20422 قيدت فى 16-08-2022 برقم 

ايداع    6889وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية إضافة فرع للشركة الكائن 

فى   شقة بالدور السادس علوى ببرج الياسمين شارع الجيش قسم كفر الزيات

17 - بانوراما لخدمات طب السنان . )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     20422 قيدت فى 16-08-2022 برقم 

ايداع    6889وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة إضافة فرع للشركة الكائن 

فى   شقة في الدور السادس علوى برج أبو الخير شارع الجمهورية قسم ايتاى البارود

18 - بانوراما لخدمات طب السنان . )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     20422 قيدت فى 16-08-2022 برقم 

ايداع    6889وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة إضافة فرع للشركة الكائن 

فى  شقة في الدور السادس علوى برج السفير شارع بورسعيد قسم كفر الدوار

19 - بانوراما لخدمات طب السنان . )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     20422 قيدت فى 16-08-2022 برقم 

ايداع    6889وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة إضافة فرع للشركة الكائن 

فى   شقة في الدور الول علوى بالعقار رقم 4 شارع الجمهورية قسم كفر الدوار

20 - بانوراما لخدمات طب السنان . )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     20422 قيدت فى 16-08-2022 برقم 

ايداع    6889وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة إضافة فرع للشركة الكائن 

فى  شقة بالدور الثالث ببرج كرم الشارع الكبير قسم أبو حمص

21 - بانوراما لخدمات طب السنان . )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     20422 قيدت فى 16-08-2022 برقم 

ايداع    6889وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة إضافة فرع للشركة الكائن 

فى   شقة بالدور السادس علوى ببرج الخليفة شارع متفرع من مصطفى كامل قسم أبو المطامير

22 - بانوراما لخدمات طب السنان . )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     20422 قيدت فى 16-08-2022 برقم 

ايداع    6889وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية إضافة فرع للشركة 

الكائن فى   بالعقار رقم 244 -246 شارع جمال عبد الناصر -دوران جيهان  - قسم المنتزة اول
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23 - بانوراما لخدمات طب السنان . )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     20422 قيدت فى 16-08-2022 برقم 

ايداع    6889وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة إضافة فرع للشركة الكائن 

فى  شقة في الدور السادس علوى برج عرابى باشا - شارع عرابى باشا - قسم دمنهور

24 - بانوراما لخدمات طب السنان . )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     20422 قيدت فى 16-08-2022 برقم 

ايداع    6889وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة إضافة فرع للشركة الكائن 

فى   شقة بالدور الثالث العقار رقم 25 أبو النجاة شارع أبو بكر الشارع الجديد قسم شبراخيت

25 - او ام اس للخدمات الطبية OMS شركة سبق قيدها برقم     21286 قيدت فى 10-11-2022 برقم ايداع    

10212وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة المركز الرئيسي لدارة الشركة و 

موطنها القانوني موقع ممارسة النشاط الول في العنوان التي : ش مستشفى المبرة التخصصي - امام مركز 

الشرطة - كوم حمادة -

26 - محمود حمدى خالد عبد الجواد و شريكه شركة سبق قيدها برقم     22221 قيدت فى 12-12-2022 برقم 

ايداع    84196وفى تاريخ  05-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تعديل العنوان - قطعة 

رقم ) 22 ، 23 ( - مشروع العشرة الف فدان - وادى النطرون - البحيرة - وبذلك ينقل القيد الى استثمار 

السكندرية

27 - المجموعة الدولية للنشاءات والستثمار العقارى )ايماك ( ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     4289 قيدت فى 

04-05-2011 برقم ايداع    781وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

الغاء الفرع 311برج جرين تاورز-سبورتنج -امام نادى سبورتنج-

28 - المجموعة الدولية للنشاءات والستثمار العقارى )ايماك ( ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     4289 قيدت فى 

04-05-2011 برقم ايداع    781وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

311 طريق الحرية منطقة سبورتنج – قسم

29 - المجموعة الدولية للنشاءات والستثمار العقارى )ايماك ( ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     4289 قيدت فى 

18-02-2019 برقم ايداع    966وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

الغاء الفرع 311برج جرين تاورز-سبورتنج -امام نادى سبورتنج-

30 - كانتري هيلز للتجارة وادارة المطاعم COUNTRY HILLS شركة سبق قيدها برقم     7436 قيدت فى 

30-04-2015 برقم ايداع    1399وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

اضافه فرع للشركة الكائن فى  6شارع غريب شطا من شارع يوسف من خالد ابن الوليد سيدى بشر بحرى -

31 - صباح مهدي خلف القيسي وشريكه شركة سبق قيدها برقم     11725 قيدت فى 25-09-2018 برقم ايداع    

4822وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة المركز الرئيسي للشركة وموقع 

ممارسة النشاط عقار رقم )1( الدور الرضى امام  المستشفى العام - شبراخيت

32 - حمزه محمد احمد الدلتونى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     15379 قيدت فى 23-08-2020 برقم ايداع    

3622وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية المركز الرئيسى و موقع 

ممارسة نشاط الشركة : قطعة رقم )67( بلوك )18( المنطقة الصناعية شرق الثانية مدينة برج العرب الجديدة

33 - اوركيم للصناعه والتجاره ORECHEME شركة سبق قيدها برقم     17263 قيدت فى 2021-05-31 

برقم ايداع    3140وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية المركز الرئيسي 

لدارة الشركة وموقع ممارسة النشاط الصناعي في العنوان التي : المصنع المقام علي القطعة رقم ) 15 ( بلوك ) 

15 (، الكائن جنوب المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة برج العرب الجديدة
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34 - ام . اتش لدارة الصيدليات وتجارة الدوية   M.H شركة سبق قيدها برقم     19611 قيدت فى 

24-04-2022 برقم ايداع    3405وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

افتتاح فرع للشركة بالعنوان التي:الكائن شارع مسجد اليمان برج الفتوح العصافرة قبلى من شارع 30 قسم 

ثانى

35 - ام . اتش لدارة الصيدليات وتجارة الدوية   M.H شركة سبق قيدها برقم     19611 قيدت فى 

24-04-2022 برقم ايداع    3405وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

افتتاح فرع للشركة بالعنوان التى : الكائن شارع 20 متفرع من شارع 30 العصافرة قبلى قسم 

 ثانى

36 - ام . اتش لدارة الصيدليات وتجارة الدوية   M.H شركة سبق قيدها برقم     19611 قيدت فى 

24-04-2022 برقم ايداع    3405وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

افتتاح فرع للشركة بالعنوان التى : الكائن سيدى بشر قبلى شارع حسن رفعت تقاطع شارع أم المؤمنين قسم

اول

37 - ام . اتش لدارة الصيدليات وتجارة الدوية   M.H شركة سبق قيدها برقم     19611 قيدت فى 

24-04-2022 برقم ايداع    3405وفى تاريخ  06-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

افتتاح فرع للشركة بالعنوان التى: الكائن شارع 8 متفرع من ش مسجد بشر قبلى قسم 

اول

38 - أيه زد للنظم الدارية والتوريدات A.Z for Administrative systems شركة سبق قيدها برقم     

15273 قيدت فى 05-08-2020 برقم ايداع    3243وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة البحيرة اضافه  موقع ممارسه النشاط الثانى: خلف مستشفي الصدر بجوار مسجد العزيز الغفار - تقسيم 

عقده والنجار -

39 - الشايع مصر ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     1377 قيدت فى 14-10-2009 برقم ايداع    2202وفى 

تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية إغلق فرع - ايفانز )Evans( الكائن في 

الوحدة رقم ) GA8 ( الكائنة في الطابق الرضي بالمركز التجاري سيتي سنتر السكندرية - محافظة السكندرية

40 - الشايع مصر شركة سبق قيدها برقم     1377 قيدت فى 06-08-2014 برقم ايداع    2023وفى تاريخ  

08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية إغلق فرع - مذركير )Mothercare(الكائن 

بالعقار رقم ) 48 ( - شارع فوزي معاذ - سموحة - محافظة السكندرية

41 - محمد عبدالحليم فتح ا ابوالخير وشريكه شركة توصية بسيطة ، شركة سبق قيدها برقم     10825 قيدت 

فى 11-03-2018 برقم ايداع    1296وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 

المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط  الكائن فى برج 25 يناير شارع المحكمة ـ كفر الدوار ـ

42 - مزرعتنا للنتاج الحيوانى Mazr3tnaa. )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     17944 قيدت فى 

09-09-2021 برقم ايداع    5457وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

الغاء الفرع الشركة بالعنوان  : محل رقم 29 بالعقار حدائق السرايا شارع الريادة - قسم

43 - مزرعتنا للنتاج الحيوانى Mazr3tnaa. )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     17944 قيدت فى 

09-09-2021 برقم ايداع    5457وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

الغاء الفرع للشركة بالعنوان عقار رقم 36 شارع قنال المحمودية عزبه حجازى- قسم

44 - مزرعتنا للنتاج الحيوانى Mazr3tnaa. )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     17944 قيدت فى 

24-11-2022 برقم ايداع    10731وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

الغاء الفرع للشركة بالعنوان عقار رقم 36 شارع قنال المحمودية عزبه حجازى- قسم
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45 - ديكو وورلد لطب العماق Deco World شركة سبق قيدها برقم     20511 قيدت فى 2022-08-25 

برقم ايداع    7257وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر عقار 40 شارع 

العروبة مجلس المدينة -

46 - انتيليجنت كيم Intelligent Chem شركة سبق قيدها برقم     21896 قيدت فى 05-01-2023 برقم 

ايداع    196وفى تاريخ  08-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية مركز الرئيسي لدارة 

الشركه وموطنها القانوني وموقع ممارسة النشاط الصناعي في : الكيلو 23 شارع السبع ورش ابو سته - - منطقة 

مرغم بحري -

47 - رويال لدارة المشروعات التجارية Royal C.P.M شركة سبق قيدها برقم     14096 قيدت فى 

05-07-2020 برقم ايداع    2610وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

الغاء   فرع للشركة الكائن فى المحل بالعقار رقم 44شارع السناوى -الورديان -

48 - رويال لدارة المشروعات التجارية Royal C.P.M شركة سبق قيدها برقم     14096 قيدت فى 

28-11-2019 برقم ايداع    6545وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

الغاء   فرع للشركة الكائن فى المحل بالعقار رقم 44شارع السناوى -الورديان -

49 - سترونج ميتال جروب لتشكيل المعادن Strong Metal Group شركة سبق قيدها برقم     14479 

قيدت فى 27-01-2020 برقم ايداع    561وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية الحسينية - أبيس الثانية - ثان

 VEZEETA E - COMMERCE                                                          50 - فيزيتا إي كومرس

شركة سبق قيدها برقم     18056 قيدت فى 23-09-2021 برقم ايداع    5787وفى تاريخ  2023-02-09   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء فرع : بأسم فيزيتا 9 صيدلية د / حمدى حسن الكائنة فى 11 ب 

شارع مكه من شارع لطفى الدور

51 - اليكس لند لدارة السواق التجارية شركة سبق قيدها برقم     21459 قيدت فى 24-11-2022 برقم ايداع    

10797وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 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

AROMATIC FLAVOURS & 52 - اروماتيك لمكسبات الطعم والرائحة

FRAGRANCES)S.A.E ( شركة سبق قيدها برقم     149878 قيدت فى 10-02-1999 برقم ايداع    

1015وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اضافه موقع ممارسة النشاط 

الصناعي في العنوان التالي :-

قطعة رقم )4-5( - بلوك 9- المنطقة الصناعية الرابعة - مدينة برج العرب الجديدة - .1

AROMATIC FLAVOURS & 53 - اروماتيك لمكسبات الطعم والرائحة

FRAGRANCES)S.A.E ( شركة سبق قيدها برقم     149878 قيدت فى 10-02-1999 برقم ايداع    

1015وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اضافه موقع ممارسة النشاط 

الصناعي في العنوان التالي :-

قطعة رقم )3( - بلوك 3 - المنطقة الصناعية الثانية - مدينة برج العرب الجديدة -

54 - ايتاب للستثمارات العقارية و السياحية ش.م.م. شركة سبق قيدها برقم     7361 قيدت فى 2015-04-05 

برقم ايداع    1075وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة يكون  المركز 

Mindhaus  مشروع )B04-07( الرئيسى لدارة الشركة ومحلها القانوني في العنوان التالى: الوحدة رقم

Campus  - الكيلو 9 جنوب طريق القاهرة العين السخنة – المتداد الجنوبى لمدينة القاهرة الجديدة – القاهرة .
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55 - سافيتكس لصناعه الملبس وتجهيزاتها ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     10302 قيدت فى 2017-11-05 

برقم ايداع    5021وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة يكون المركز الرئيسي 

لدارة الشركة ومحلها القانوني و موقع ممارسة النشاط في العنوان التالي:

جزء من قطعة الرض رقم  3/ 28 الكائنة بالمنطقة الصناعية -  بزمام شركة مصر للغزل والنسيج - كفر الدوار 

–

56 - علء محمد مصطفى عاصي وشريكته شركة سبق قيدها برقم     12852 قيدت فى 09-04-2019 برقم 

ايداع    2128وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية المركز الرئيسى 

للشركة وموقع ممارسه نشاط البند الرابع والبند الخامس والبند السادس: شارع الجمالية _ ناحية ابيس الولى _ 

ثاني

57 - هوم استيشن نيو للتجارة شركة سبق قيدها برقم     21819 قيدت فى 28-12-2022 برقم ايداع    

12038وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية المركز الرئسى وموقع 

ممارسة النشاط فى  181 ش عبدالسلم عارف - سابا باشا - اول

58 - افالون للتنمية والستثمار العقارى Avalon for real estate شركة سبق قيدها برقم     7058 قيدت فى 

06-10-2021 برقم ايداع    6152وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

الغاء الفرع للشركة الكائن فى :- العمارة رقم3 ابراج سموحة بشارع 14 مايو امام نادى اصحاب الجياد ونادى 

سموحة الرياضى - قسم

59 - افالون للتنمية والستثمار العقارى Avalon for real estate شركة سبق قيدها برقم     7058 قيدت فى 

21-12-2014 برقم ايداع    3471وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

اضافه فرع للشركة الكائن فى  الشقة  رقم  105  بالدور الول مدخل  ج 1  بابراج القطن  الكائنة  بميدان فيكتور  

عما نويل امام مسجد حاتم -  سموحة  -  قسم

60 - افالون للتنمية والستثمار العقارى Avalon for real estate شركة سبق قيدها برقم     7058 قيدت فى 

21-12-2014 برقم ايداع    3471وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

اضافه فرع للشركة الكائن فى  الشقة  رقم  201 بالدور التالى ببرج  الزهور  الكائن  بابراج  القطن  -  ميدان 

فيكتور  عما نويل  -  سموحة  - قسم

61 - افالون للتنمية والستثمار العقارى Avalon for real estate شركة سبق قيدها برقم     7058 قيدت فى 

21-12-2014 برقم ايداع    3471وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

الغاء الفرع للشركة الكائن فى :- العمارة رقم3 ابراج سموحة بشارع 14 مايو امام نادى اصحاب الجياد ونادى 

سموحة الرياضى - قسم

62 - تعديل السم الى فيدا هوم )Fida home( شركة سبق قيدها برقم     12118 قيدت فى 2018-12-09 

برقم ايداع    6284وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع للشركة 

الكائن  محل عقار رقم  8  شارع ابو داوود الظاهرى  -  قسم  مدينة نصر  -  بقصد استعماله  معرض بيع اثاث 

بكافه انواعه

63 - فانتستيك سيرفسيس مصر Fantastic Services Egypt شركة سبق قيدها برقم     19800 قيدت فى 

26-05-2022 برقم ايداع    4262وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

اضافه  فرع الكائن فى الوحدة رقم ) 9-10-11-12-13-14-15-16  ( بالدور الميزانين التجارى و التى تبلغ  

مسطحها 600 م2 ) عمارة C  ( بالعقار رقم 8 شارع فهمى ويصا قسم

64 - السيد زينهم السيد الجمل وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     20128 قيدت فى 04-07-2022 برقم ايداع    

5638وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الغاء فرع بالعنوان / حوشه 12- 

المزرعه الثالثه - قرية الصداقه - غرب النوباريه - النوباريه -
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65 - يوتليتى اند بوسيشننج سيستمز )utility & positioning systems )UPS ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها 

برقم     4874 قيدت فى 29-02-2012 برقم ايداع    552وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة الجيزة اضافه فرع للشركة الكائن فى  قطعة الرض رقم  95  بالقطاع  محور  خدمات ثانى  

بالمنطقة الصناعية الثالثة

66 - كوفى كابس Coffee Cups ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     16527 قيدت فى 07-02-2021 برقم 

ايداع    732وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية بارتيشن بمنطقة الفود 

كورت داخل نادي سموحة الرياضي -

67 - ستو ماك لدارة المطاعم STOMACH شركة سبق قيدها برقم     19485 قيدت فى 06-04-2022 برقم 

ايداع    2860وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية غلق الفرع الكائن : 

المحل رقم )11( الكائن بناصية شارعى ألبرت الل وفوزى معاذ والمطل على ميدان على أبن أبى طالب بسموحة 

- قسم سيدى جابر -

68 - ديليت للصناعات الغذائية ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     2272 قيدت فى 28-05-2008 برقم ايداع    

1103وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 10 شارع احمد يحيى ـ جليم -

69 - ريو للستثمارات السياحية و الرياضية ش0م0م شركة سبق قيدها برقم     8568 قيدت فى 2016-06-27 

برقم ايداع    2211وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة يكون مركز إدارة 

الشركة الرئيسي  و موقع ممارسة نشاط الشركة في :- 

4 قسم سادس سموحه بناحيه عزب دفشو -

70 - شركة سكاى واى اليكس لدارة وتشغيل المطاعم شركة سبق قيدها برقم     8795 قيدت فى 2016-09-19 

برقم ايداع    3142وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية العقار رقم 73 

شارع فؤاد عمارة دلتا الفراعنة - قسم

71 - اكاديميا للمقاولت Academia Contracting شركة سبق قيدها برقم     13585 قيدت فى 

11-09-2019 برقم ايداع    4795وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط الصناعى  فى ارض المصانع الكليو 26 على شارع 15 م  متفرع من 

طريق السكندرية  - القاهرة  الصحراوى - قسم العامرية

72 - بلبن لمنتجات اللبان Belabn شركة سبق قيدها برقم     16678 قيدت فى 28-02-2021 برقم ايداع    

1275وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية فرع للشركة .

المحل الكائن

بالعقار رقم 1 عمارة الزاملي شارع هاني كامل بنها الجديدة - بنها -

73 - سراي لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية )سراي ماركت( شركة سبق قيدها برقم     21657 قيدت فى 

12-12-2022 برقم ايداع    11408وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

اضافه فرع  تقاطع شارع البرت الول مع شارع كمال الدين صلح - سموحه - قسم

74 - سراي لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية )سراي ماركت( شركة سبق قيدها برقم     21657 قيدت فى 

12-12-2022 برقم ايداع    11408وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

اضافه فرع للشركة الكائن فى  40 شارع القبال - قسم 

 اول
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75 - ماريد ايفا اوف شور بروفيكس شركة سبق قيدها برقم     3880 قيدت فى 15-10-2014 برقم ايداع    

1000003وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء مكتب التصال  

للشركة فى 460 طريق الحرية رشدى السكندرية

76 - الصدقاء لصناعة وتجارة منتجات اللبان ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     7142 قيدت فى 

17-12-2018 برقم ايداع    6463وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

الغاء الفرع ممارسة النشاط الول فى ك 23 طريق اسكندرية القاهرة الصحراوى شارع 700 مرغم - بجوار 

كومبيصل -

77 - الصدقاء لصناعة وتجارة منتجات اللبان ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     7142 قيدت فى 

19-01-2015 برقم ايداع    155وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

الغاء الفرع ممارسة النشاط الول فى ك 23 طريق اسكندرية القاهرة الصحراوى شارع 700 مرغم - بجوار 

كومبيصل -

78 - شركه مدترنيان للمشروعات السياحيه شركة سبق قيدها برقم     10116 قيدت فى 28-07-2003 برقم 

ايداع    3670وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع الوحدة 

الكائنة - روف مشروع مجمع ميراج )شركة لند مارك للستثمارات السياحية والعقارية ( - الحديقة الدولية - 

Ole Cafe Espanol السكندرية

79 - شركه مدترنيان للمشروعات السياحيه شركة سبق قيدها برقم     10116 قيدت فى 28-07-2003 برقم 

ايداع    3670وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء كافه الفروع

80 - شركه مدترنيان للمشروعات السياحيه شركة سبق قيدها برقم     10116 قيدت فى 28-07-2003 برقم 

ايداع    3670وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء  موقعه ممارسة 

النشاط الصناعى الكائن فى : 40شارع عزبة ناصر - امام الجامعة العمالية -

81 - شركه مدترنيان للمشروعات السياحيه شركة سبق قيدها برقم     10116 قيدت فى 28-07-2003 برقم 

ايداع    3670وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية المركز الرئيسى  و 

موقعه ممارسة النشاط الصناعى الكائن فى : 40شارع عزبة ناصر - امام الجامعة العمالية -

82 - شركه مدترنيان للمشروعات السياحيه شركة سبق قيدها برقم     10116 قيدت فى 16-11-2020 برقم 

ايداع    5605وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء  موقعه ممارسة 

النشاط الصناعى الكائن فى : 40شارع عزبة ناصر - امام الجامعة العمالية -

83 - ايمن محمد عبدالعزيز ابو بكر وشريكه شركة سبق قيدها برقم     13945 قيدت فى 04-11-2019 برقم 

ايداع    5981وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة فرع إنتاجى فى : القطعة 

رقم ) 242 أ ( بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى -

84 - وان مارت ONE  MART شركة سبق قيدها برقم     16070 قيدت فى 06-12-2020 برقم ايداع    

5982وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 212 ش عبدالسلم عارف - 

لوران - قسم اول

85 - دبليو بى اكسبرت WP Experts شركة سبق قيدها برقم     17049 قيدت فى 19-04-2021 برقم 

ايداع    2422وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية شقة بالدور السابع 

العلوى رقم 702 بالعقار رقم 1 شارع مصطفى كامل - رشدى -
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86 - دى . اس . فى - يو . تى . اى ايجيبت ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     845 قيدت فى 2005-12-29 

برقم ايداع    1510وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل عنوان فرع 

السكندرية من 1 شارع جمال الدين ياسين - محطة الرمل - ليصبح 12 ناصية شارع محمد طلعت نعمان - 164 

طريق الكورنيش - العطارين -

87 - اكسبريس للزراعة الحديثة ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     9566 قيدت فى 30-01-2005 برقم ايداع    

56وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح المركز الرئيسى وموقع ممارسة 

النشاط  الول والثانى  فى العنوان التالى : ابو شروف  مركز

88 - كوفى كابس Coffee Cups ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     16527 قيدت فى 07-02-2021 برقم 

ايداع    732وفى تاريخ  19-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اضافة فرع للشركة وذلك 

بالعنوان : 

- بارتيشن بمساحة 4*4 متر بمنطقة البادل رقم )2( داخل نادي سموحة الرياضي -

89 - اوركسترا لنظم المعلومات شركة سبق قيدها برقم     14344 قيدت فى 05-01-2020 برقم ايداع    76

وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية مبنى رقم 696 طريق الحرية لوران -

90 - بوند كيم للكيماويات والمستخلصات شركة سبق قيدها برقم     17647 قيدت فى 04-08-2021 برقم ايداع    

4562وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية كون المركز الرئيسى  لدارة 

الشركة وموقع ممارسة النشاط الحادي عشر في :-

العقار رقم 42 برج الرياض – شارع امير البحر – طريق قناة السويس –

91 - ألفاجرو لصناعة السمدة و الكيماويات Alfagrow Fertilizers and Chemicals industry شركة 

سبق قيدها برقم     17982 قيدت فى 15-09-2021 برقم ايداع    5584وفى تاريخ  20-02-2023   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة اضافه موقع ممارسة النشاط الصناعى  القطعة رقم  227  - المنطقة 

الصناعية بوادى النطرون  -  المرحلة الثالثة  -

92 - اس للستثمار الطبي  S- Medical Investment شركة سبق قيدها برقم     20061 قيدت فى 

26-06-2022 برقم ايداع    5390وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

اضافة الفرع التى للشركة :

1- فرع بالعنوان التى :الكائن بالدور الرضى بالعقار رقم 612 - طريق الحرية زيزينيا - قسم اول

93 - اجيال للخصوبة ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     1207 قيدت فى 13-09-2006 برقم ايداع    1231

وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اضافه فرع للشركة بالعنوان الكائن: 

 العقار رقم 26 شارع الفريد ليان من سوريا –

94 - شركة سكاى واى اليكس لدارة وتشغيل المطاعم شركة سبق قيدها برقم     8795 قيدت فى 2022-04-24 

برقم ايداع    3421وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء  موقع 

ممارسة النشاط الثالث المحل رقم  23  ميدان  سعد زغلول - محطة الرمل  -  قسم

95 - شركة سكاى واى اليكس لدارة وتشغيل المطاعم شركة سبق قيدها برقم     8795 قيدت فى 2016-09-19 

برقم ايداع    3142وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء  موقع 

ممارسة النشاط الثالث المحل رقم  23  ميدان  سعد زغلول - محطة الرمل  -  قسم
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96 - المصريه الدوليه العالميه للستثمار والتنميه - شيبر اكسبريس Shipper Express )ش.م.م( شركة سبق 

قيدها برقم     16391 قيدت فى 20-01-2021 برقم ايداع    359وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة السكندرية موقع ممارسه النشاط الصناعى: - الوحدتين رقمى ) 163 ، 164 ( بمجمع 

الصناعات البلستيكية مرغم 2

97 - طارق ابراهيم محمود ابراهيم وشريكه لنتاج الموتوسيكلت وقطع غيارها شركة سبق قيدها برقم     

19823 قيدت فى 30-05-2022 برقم ايداع    4379وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة البحيرة الغاء  الفرع / محل دور اول علوى بالعنوان - مدخل البعادية

98 - بلو ستارز جروب للمن والحراسة            )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     21666 قيدت فى 

13-12-2022 برقم ايداع    11452وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

إضافة فرع الشركه بالعنوان 127 شارع زكريا غنيم -

99 - الصدقاء لصناعة وتجارة منتجات اللبان ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     7142 قيدت فى 

19-01-2015 برقم ايداع    155وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

اضافه موقع ممارسة النشاط الصناعى  فى قطع  ارقام  ) 11.10( بلوك  رقم 17  بورش ومخازن  شرق  

المنطقة الصناعية  الثانية   -  بمدينة  برج العرب الجديدة

100 - الصدقاء لصناعة وتجارة منتجات اللبان ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     7142 قيدت فى 

19-01-2015 برقم ايداع    155وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

اضافه موقع ممارسة النشاط  الول فى  ك  23  طريق اسكندرية القاهرة الصحراوى  شارع 700 -  مرغم  -  

بجوار كومبيصل

101 - الصدقاء لصناعة وتجارة منتجات اللبان ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     7142 قيدت فى 

19-01-2015 برقم ايداع    155وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط الصناعى  فى قطع  ارقام 5،4 بلوك  رقم 17  بورش ومخازن شرق 

المنطقة الصناعية  الثانية  بمدينة برج العرب الجديدة  -

102 - لورنزو للملبس الجاهزة شركة سبق قيدها برقم     12765 قيدت فى 26-03-2019 برقم ايداع    

1828وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع الكائن فى المحل رقم 4 

بالدور الرضى عمارة رقم 9 قطعة رقم ا بمشروع حدائق العبور بطريق صلح سالم - قسم

103 - الهرام لتصنيع مستلزمات التكييف شركة سبق قيدها برقم     13962 قيدت فى 06-11-2019 برقم 

ايداع    6049وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة فرع إداري : الوحدة رقم 

)f8 ( الدور الخامس - المبني التجاري اركاديا مول -  كورنيش النيل- رمله بولق -

104 - الهرام لتصنيع مستلزمات التكييف شركة سبق قيدها برقم     13962 قيدت فى 06-11-2019 برقم 

ايداع    6049وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية فرع انتاجي : :- 

الوحدات ارقام )82، 90، 91 ( عنبر رقم )6( - المجمع الصناعي بطريق البتروكيماويات بمنطقة مرغم قبلي

105 - ابوزهرة لدارة المشروعات شركة سبق قيدها برقم     16608 قيدت فى 15-02-2021 برقم ايداع    

992وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية شقة رقم )2( بالطابق ) الثالث ( - 

نموذج ) أ( عمارة 10 ش فوزى معاذ - سموحة -

106 - الوطنية سكان للشعة شركة سبق قيدها برقم     20477 قيدت فى 22-08-2022 برقم ايداع    7101

وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط  

فى العنوان الكائن فى  شارع عوض 10 متر تخطيط عبد السلم  الشاذلى  شبرا  -
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 AL-HANAH For Agricultural Crops and Export 107 - الهناء للمحاصيل الزراعية والتصدير

شركة سبق قيدها برقم     22393 قيدت فى 28-02-2022 برقم ايداع    12776وفى تاريخ  2023-02-22   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تعديل العنوان - محل بالكوم الخضر - حوش عيسى

108 - عوض فرج ا وشريكه شركة سبق قيدها برقم     3316 قيدت فى 10-01-2018 برقم ايداع    186

وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع / بالعقار رقم 21 شارع 

اللجتيه -البراهيميه-

109 - عوض فرج ا وشريكه شركة توصية بسيطة شركة سبق قيدها برقم     3316 قيدت فى 2009-12-22 

برقم ايداع    2731وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع / 

بالعقار رقم 21 شارع اللجتيه -البراهيميه-

110 - عوض فرج ا وشريكه شركة توصية بسيطة شركة سبق قيدها برقم     3316 قيدت فى 2009-12-22 

برقم ايداع    2731وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اضافه فرع 

للشركة لستخدامه منفذ بيع   الكائن فى  العقار رقم 23 شارع عمر زعفان -  البراهيمية  -

111 - عوض فرج ا وشريكه شركة توصية بسيطة شركة سبق قيدها برقم     3316 قيدت فى 2009-12-22 

برقم ايداع    2731وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اضافه فرع 

للشركة لستخدامه منفذ بيع   الكائن فى  العقار رقم 340  شارع جمال عبد الناصر  المحل  رقم  ) 1و2 ( - قسم 

ثان

112 - محى الدين محمد عبدالواحد سيف الدين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     10630 قيدت فى 

28-01-2018 برقم ايداع    503وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية موقع 

ممارسة النشاط و المركز الرئيسي يكون للشركة مركز رئيسي في منشأة سلطان مركز منوف - محافظة المنوفية

113 - إيجيبت لوهافر)اى إل إتش ( EGYPT LE HAVRE - ELH شركة سبق قيدها برقم     19792 

قيدت فى 25-05-2022 برقم ايداع    4190وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية الغاء الفرع 10 شارع النصر  - المنشية - قسم الجمرك - السكندرية

114 - إيجيبت لوهافر)اى إل إتش ( EGYPT LE HAVRE - ELH شركة سبق قيدها برقم     19792 

قيدت فى 26-05-2022 برقم ايداع    4258وفى تاريخ  23-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية الغاء الفرع 10 شارع النصر  - المنشية - قسم الجمرك - السكندرية

115 - باريستا مصر Barista Egypt شركة سبق قيدها برقم     8010 قيدت فى 22-12-2015 برقم ايداع    

4159وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية المركز الرئيسى وموقع ممارسة 

النشاط الول  والثانى  فى  108 ش بورسعيد - كامب شيزار -

116 - بلبن لمنتجات اللبان Belabn شركة سبق قيدها برقم     16678 قيدت فى 28-02-2021 برقم ايداع    

1275وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية اضافه فرع الكائن فى المحل الكائن

بالطابق الرضي بالعقار الكائن في 1 شارع ابن سينا ، من خالد ابن الوليد، حي السلم ،

117 - بلبن لمنتجات اللبان Belabn شركة سبق قيدها برقم     16678 قيدت فى 28-02-2021 برقم ايداع    

1275وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية المحل الكائن

بالقطعة رقم 64 تقسيم المهنيين المحل رقم 2 بالدور الرضي ببرج المصري الكائن بشارع الشهيد احمد إسماعيل 

بالمساكن التعاونية - بندر
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118 - بلبن لمنتجات اللبان Belabn شركة سبق قيدها برقم     16678 قيدت فى 28-02-2021 برقم ايداع    

1275وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ فتح فرع للشركة .

*المحل الكائن/ بالعقار رقم 17 شارع الجيش-

119 - بوبا كافيه Boba Café شركة سبق قيدها برقم     20003 قيدت فى 19-06-2022 برقم ايداع    

5114وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اضافه الفرع الكائن بالعنوان / 

الكشك رقم )10( بمنطقة الكشاك أمام الملهي - جرين بلزا - قسم

120 - اليكس بارتينرز ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     2194 قيدت فى 24-04-2008 برقم ايداع    831

وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية إضافة فرع  جديد للشركة بالعنوان 

الكائن مطعم وكافيترياالجولف واستراحة التنس   الواقعة بنادى السكندرية الرياضى سبورتنج طريق الحرية

121 - نايا للتطوير العقاري شركة سبق قيدها برقم     8356 قيدت فى 12-04-2016 برقم ايداع    1291وفى 

تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع للشركة الكائن وحده ادارية  رقم   

B / 12b03 بمشروع كايرو فستيفال سيتي - التجمع الخماس -

122 - نايا للتطوير العقاري شركة سبق قيدها برقم     8356 قيدت فى 12-04-2016 برقم ايداع    1291وفى 

تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء  فرع للشركة الكائن فى مبنى بوميرانج 

الكائن ب 46 القطاع الول - مركز المدينة التجمع الول -

123 - مالتى للخدمات الطبية شركة سبق قيدها برقم     13776 قيدت فى 10-10-2019 برقم ايداع    5439

وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية شارع 302 -الدور الول -برج 

لوران- سموحه -

124 - بانوراما لتشكيل قطاعات المعادن والمقاولت شركة سبق قيدها برقم     14700 قيدت فى 2020-02-27 

برقم ايداع    1186وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الكيلو 26 طريق 

اسكندرية مطروح  -

125 - تكنولوجى باك لمواد التعبئة والتغليف Technology Pack. )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     

17934 قيدت فى 07-12-2021 برقم ايداع    1992529وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة السكندرية الغاء موقع ممارسة النشاط الصناعى فى : جزء من القطعة 8 - شارع السفن اب -

126 - تكنولوجى باك لمواد التعبئة والتغليف Technology Pack. )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     

17934 قيدت فى 09-09-2021 برقم ايداع    5426وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية الغاء موقع ممارسة النشاط الصناعى فى : جزء من القطعة 8 - شارع السفن اب -

127 - تكنولوجى باك لمواد التعبئة والتغليف Technology Pack. )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     

17934 قيدت فى 09-09-2021 برقم ايداع    5426وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية يكون مركز ادارة الشركة الرئيسى ومحلها القانونى وموقع ممارسة النشاط الصناعى فى 

العنوان : القطعة رقم 20 - بلوك 9 - المنطقة الصناعية جنوب الثالثة -

128 - شركة مستشفى أندلسية سموحة  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     18452 قيدت فى 2021-11-16 

برقم ايداع    7098وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اضافه فرع 

للشركة الكائن فى  صيدلية د/ شيماء عمار  الكائنة  18ش يحى  المشد  ) المحل  رقم  3  ( سموحة

129 - لوتيان للصناعات الهندسية. )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     22021 قيدت فى 19-01-2023 برقم 

ايداع    621وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة موقع ممارسة النشاط 

الصناعي : ناحية سحالى مركز ابو حمص بحوض طلمشوش رقم )12( قسم اول الشامي بالقطعه )11( -
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130 - اصدقاء اسكندرية للتجارة والتوزيع ش.م.م. شركة سبق قيدها برقم     7282 قيدت فى 2015-03-04 

برقم ايداع    677وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع للشركة 

الكائن فى الوحدة  رقم  225 منطقة الخدمات المنزلية  -  مدينة الرحاب  -

131 - الجيزة لتجارة الدوات الكهربائية والضاءة ش.م.م Giza trading شركة سبق قيدها برقم     15573 

قيدت فى 21-09-2020 برقم ايداع    4264وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية اغلق الفرع -  المحل رقم 2 يمين العقار رقم 43 شارع السبع بنات - قسم المنشيه -

132 - بلبن لمنتجات اللبان Belabn شركة سبق قيدها برقم     16678 قيدت فى 28-02-2021 برقم ايداع    

1275وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة فرع النتاج :  المصنع رقم 12 

الكائن بامتداد المنطقة الصناعية الملحق بسوق العبور-

133 - إى.أس.إيه لللعاب الرياضية  E.S.A For Sport Games. )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     

21399 قيدت فى 21-11-2022 برقم ايداع    10622وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية يكون المركز الرئيسي لدارة الشركة ومحلها القانوني وموقع ممارسة نشاط اللعاب الرياضية 

في العنوان التي : طريق اسكندريه الزراعى –بجوار توكيل نيسان –أحمد مرعى  – ثان

Page 96 of 191 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

النشاط

1 - مركز الرحاب لطب وجراحه الطفال El Rehab Pediatric Center شركة سبق قيدها برقم     

15478 قيدت فى 08-09-2020 برقم ايداع    3978 وفى تاريخ  01-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح 

اقامة وتشغيل مركز طبي  o   0 اقامة وتشغيل مركز طبي متخصص في علج الطفال o  : غرض الشركة هو

اقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة 0   وذلك دون  o   0 متخصص في الجراحة العامة والباطنة العامة

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 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 0

2 - فولتن للتجارة INC. ,VOLTEN )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     16485 قيدت فى 2021-01-31 

تجارة وتوزيع  برقم ايداع    592 وفى تاريخ  01-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :-  1-

أدوات وأجهزة ومستلزمات العناية الشخصية الخاصة بالشعر والبشرة والجسم والظافر وشفرات وماكينات الحلقة 

الستيراد والتصدير والتوكيلت  ومستلزمات الطفال والجهزة المنزلية والجهزة الكهربائية والليكترونية .  2-

التجارية.   تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل 

المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية ، ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول 

على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  

التصنيع لدى الغير. عموم التوريدات.  4- -3

3 - انسبير للحلول المتكاملة والستشارات INSPIRE ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     4119 قيدت فى 

10-01-2011 برقم ايداع    81 وفى تاريخ  02-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح الدورات التدريبية و 

تقديم شهادات معتمدة من جهات دولية  2. الستشارت و دراسات الجدوى ) فيما عدا الستشارات القانونية و 

الستشارات المالية عن الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون رأس المال و لئحته التنفيذية و 

كذا الستشارات و الدراسات المالية المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال او الستحواذ (  3. التدريب المهنى و 

الدارى و تنمية الموارد البشرية .  مع مراعاه احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  و يجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك باى وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التى تزاول اعمال شبيهة 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 و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذيه .

 Al Alamya Trading Energy Systems Components 4 - العالمية التجارية لمكونات أنظمة الطاقة

ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     6965 قيدت فى 18-11-2014 برقم ايداع    3041 وفى تاريخ  

02-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :  1-توريد وتركيب محطات توليد الطاقة المتجددة 

بكافة أنواعها ومكوناتها وتصنيعها لدى الغير .  2-عموم التوريدات .  3-عموم الستيراد والتصدير .  4- 

التوكيلت التجارية والفرانشايز .  5-عموم التجارة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  .  6- المقاولت العامة 

المتكاملة والمتخصصة .  7-إعداد التصميمات الهندسية والستشارات الفنية )فيما عدا ما يتعلق بسوق الوراق 

المالية او التقييم و الستشارات المالية و القانونية ( .   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطه ، ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي 

وجة 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 او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون ولئحته التنفيذية .
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26 - توسين للتجارة و التوكيلت )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     13043 قيدت فى 23-05-2019 برقم 

ايداع    2897 وفى تاريخ  16-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :  1ـ عموم الستيراد 

والتصدير للبضائع العامة والكيماويات والبتروكيماويات واضافات الغذية والدوية .  2ـ أعمال الوكالة الملحية  .  

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدارالتراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.    

ويجوزللشركة أن تكون لها مصلحة أوتشترك بأىوجه مـن الـوجوه مع الشـركات وغـيرهاالتى تزاول أعمال  شبيهه 

بأعمالها أوالتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصرأوفـى الخـارج،كما يجوزلها أن تندمج فـى الهيئات السالفة 

أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

5 - مجموعة الفرقان للتجارة والتوزيع ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     7017 قيدت فى 07-12-2014 برقم 

ايداع    3292 وفى تاريخ  05-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو:  تجارة وتوزيع حديد 

التسليح والسمنت والخرسانه الجاهزة والخرسانه الجبسية والوعية الحديدية والمقاومة للحرارة والقرميد والطوب 

ومواد ومهمات البناء بكافة انواعها واشكالها   بيع وشراء وايجار وتأجير المعدات والوناش وعلى الخص المعدات 

التى تستخدم فى اعمال البناء ورصف الطرق.  استصلح واستزراع الراضي الصحراوية والبور وذلك باستخدام 

طرق الرى الحديثة وليس بطريقة الغمر وبشرط ان تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح والستزراع.  

عموم الستيراد والتصدير لكافة السلع المسموح بها قانونا.  عموم التجارة وعلى الخص تجارة التقاوى والبذور 

والسمدة على اختلف انواعها واشكالها.  التوريدات العمومية والتوكيلت التجارية.   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.

6 - فوكس براند لدارة المطاعم والمقاهى FOUCAS Brands شركة سبق قيدها برقم     14093 قيدت فى 

27-11-2019 برقم ايداع    6532 وفى تاريخ  05-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو 

:-1- اقامه وتشغيل وادارة المطاعم الثابته والكافيتريات الثابته لتقديم جميع انواع المشروبات )عدا الكحولية (وتقديم 

جميع انواع الماكولت والتيك اواى  2- اداره وتشغيل واستغلل ساحات النتظار للسيارات )الجراجات ( .  وذلك 

دون الخلل باحكام القوانيين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة للممارسة هذه 

النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باى وجة 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 تتدمج فيها او تشترك بها او ملحقات 

لها وذلك طبقا .

7 - كويكلى باص Quickly  bus شركة سبق قيدها برقم     19109 قيدت فى 15-02-2022 برقم ايداع    

غرض الشركة هو:-  • النقل البري  1228 وفى تاريخ  05-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح   •

النقل البري للرحلت ومتعهد نقل عمال ونقل طلبة.  على أل يتم مزاولة نشاط النقل  الجماعي الداخلي للركاب.  •

البري للركاب أو البضائع )الداخلي – الخارجي( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه إل بعد 

القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.  •

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 فيها أو تشتريها أو 

تلحقها بها وذلك طبق ا لحكم القانون.

8 - صباح مهدي خلف القيسي وشريكه شركة سبق قيدها برقم     11725 قيدت فى 25-09-2018 برقم ايداع    

4822 وفى تاريخ  06-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح   غرض الشركة   اقامة وتشغيل محطة لنتاج 

وغربلة وتعبئة وتغليف البذور الزراعية
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9 - حمزه محمد احمد الدلتونى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     15379 قيدت فى 23-08-2020 برقم ايداع    

3622 وفى تاريخ  06-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل 

وتشغيل المعادن-ومعالجة وطلى المعادن-مع مراعاة احكام  القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .

10 - اوركيم للصناعه والتجاره ORECHEME شركة سبق قيدها برقم     17263 قيدت فى 2021-05-31 

إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع  برقم ايداع    3140 وفى تاريخ  06-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح   -

المواد اللصقة و كيماويات و ملونات طباعة النسيج و السلك اسكرين و مركزات اللوان و الراتنجات اللكيدية و 

الكريليك و البولي استر و البولي يوريثان و الدهانات بكافة أنواعها سواء زيتية او مائية او ايبوكسية وخلط و 

تجارة الجملة و التجزئة المواد اللصقة و  تعبئة النفط و الثنر و تصنيع وتعبئة كل ما سبق لدي الغير .  -

كيماويات و ملونات طباعة النسيج و السلك اسكرين و الراتنجات اللكليدية و الكريليك و البولي اسيتر و البولي 

يوريثان و الدهانات بكافة أنواعها سواء زيتية او مائية او ايبوكسية و النفط و الثنر بالمناطق النائية و المجتمعات 

التصدير العمرانية الجديدة  -

11 - أيه زد للنظم الدارية والتوريدات A.Z for Administrative systems شركة سبق قيدها برقم     

15273 قيدت فى 05-08-2020 برقم ايداع    3243 وفى تاريخ  07-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح -  

التصنيع لدى الغير للدويه والمستلزمات والمستحضرات الطبيه ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائيه 

والعشاب الطبيه وألبان الطفال  .  2- تجاره وتوزيع وتسويق الدويه والمستلزمات والمستحضرات الطبيه 

تطوير  ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائيه والعشاب الطبيه وألبان الطفال .  3-اداره الصيدليات  4-

تطبيق نظم اداره الجوده  اداره واستغلل المخازن )فيما عدا مخازن الكيماويات الخطره(   6- النظم الداريه  5-

علي الشركات  7- تقديم خدمات توصيل اللطلبات للمنازل " ول يتم مزاوله نشاط النقل البرى للركاب والبضائع 

والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى أو خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص 

بمزاوله النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي" .  8- إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونيه 9- عموم التجاره والتوريدات وعلي الخص الدوات والمهمات ومستلزمات المن الصناعي والغذائي 

للمصالح الحكوميه وغير الحكوميه وتشمل التوريدات لقطاع البترول وغيره من القطاعات الحكوميه وغير 

الحكوميه والشركات الحكوميه والشركات الخاصه وشركات قطاع العمال .  10- النشاءات والتركيبات 

الميكانيكيه والكهربائيه واعمال الصيانه الميكانيكيه والكهربائيه .  11- توريد الوجبات )الكاترينج (   12- تشغيل 

الكافتريات والمطاعم لتقديم الوجبات الجاهزه   13- تقديم خدمات واعمال النظافه والتجميل للمنازل والحدائق 

والمبانى الخاصه والعامه .  14- تجاره الجهزه الطبيه واجهزه الكمبيوتر وتجاره البرامج اللكترونيه .  15- إداره 

وتجهيز المستشفيات والمراكز الطبيه ومعامل التحاليل والشعه )وتلتزم الشركة بإخطار المجالس الطبيه 

المتخصصه فور قيامها ببدء نشاطها حتي يتسني للمجالس الطبيه المتخصصه اعمال شئونها(   16- اقامه وتشغيل 

مركز صيانه متنقل لصيانه الجهزه الطبيه واجهزه الكمبيوتر .  17- تقديم خدمات الدعم الفنى للبرامج اللكترونيه 

.  18- تجاره وتوزيع اطارات السيارات الملكى والنقل والدراجات النارية .  19- التوريدات البحرية   20- تقديم 

خدمات النظافه للعنابر والبواخر  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه .  ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التى تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التى 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
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12 - روبوجينى للتدريب Robogenie For Trainning شركة سبق قيدها برقم     19423 قيدت فى 

28-03-2022 برقم ايداع    2615 وفى تاريخ  07-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :  1- 

اقامة وتشغيل وادارة مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية  2- تصميم وانتاج البرامج   أ- اعمال تصميم 

وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .  ب- 

انتاج المحتوى اللكترونى بصورة المختلفه من صوت وصورة وبيانات .  وذلك دون الخلل باحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية ؛ وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطه 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 الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى شركة اخرى او معها او ان تتحول إلى شركة من طبيعة 

اخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون .  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ؛ وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطه 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 الخارج كما يجوز 

لها ان تندمج فى شركة اخرى او معها او ان تتحول إلى شركة من طبيعة اخرى وذلك كله طبقا لحكام القانون .

13 - جرين رود للتوريدات والتجارة العامة )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     11292 قيدت فى 

12-06-2018 برقم ايداع    3010 وفى تاريخ  08-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركة هو 

:-  التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا \ التوريدات العمومية   المقاولت العمومية   تقديم 

الستشارات ) فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية و كذا الستشارات القانونية  و الدراسات المتعلقة بالتقيم  

بمناسبة زيادة راس المال و الستحواذ و كذا الستشارات المالية  عن الوراق المالية لنشطه الشركات العاملة في 

مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق المال و لئحته التنفيذية (  عموم التصدير   

عموم الستيراد   و تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين   مع مراعاة 

احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة و يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيها 

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

او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون و لئحته  التنفيذية
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14 - امباير للخدمات اللوجيستية Empire Logistics services ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     

11310 قيدت فى 19-06-2018 برقم ايداع    3086 وفى تاريخ  08-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح    

النقل البرى والبحرى  النقل الدولى فيما عدا )النقل الجوى والنهرى والسياحى(  2- غرض الشركة هو :  1-

لمقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة  الشحن والتفريغ  5- تقديم كافة الخدمات اللوجيستية  4- للبضائع  3-

تقديم الستشارات الملحية والبحرية )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا  فى مجال النقل البحرى  6-

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 

بيع وشراء وايجار وتأجير وصيانة وتنظيف  المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحتة التنفيذية(  7-

الحاويات وجميع وسائل ومعدات الشحن والتفريغ )الصيانة المتنقلة دون انشاء مركز صيانة(وفيما عدا التأجير 

اقامة وتشغيل وادارة  القيام بكافة أعمال التخليص الجمركى واعمال البوالص المجمعة  9- التمويلى  8-

التوريدات البحرية وتموين وادارة وتشغيل السفن   المخازن والمستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة  10-

القيام بجميع اعمال الشغال والخدمات البحرية وتشمل:- فك وتثبيت الحاويات  عموم التصدير  12- -11

على السفن.و تقديم خدمات لنشات القاطرة والصنادل والمواعين. و اعمال نظافة عنابر السفن . و تعتيق وتحميل 

وتستيف البضائع بالساحات وعلى وسائل النقل البرية المختلفة. و اعمال الدهان والمراشمة للسفن. وأعمال فحص 

ومعاينات السفن والبضائع وتقدير الضرار. و قياس غاطس السفن وتحديد الحمولت الصادرة والواردة. وقياس 

حجم السوائل بالتنكات الرضية وكذلك المحملة على السفن. و معاينة الحاويات أثناء الشحن . ومعاينة تلفيات 

الحاويات وتحديد حالة السفن حال تسليمها بعد انتهاء عقود المشارطة. والقيام بأعمال العد والحصر للبضائع 

القيـــام بأعمـــال الوكالـــة  الصادرة أو المفرغة من السفن. وسحب العينات من البضائع المختلفة وتحليلها.  13-

الشحـــن الجـــوى للبضائـــع .   •   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  الملحيـــة   14-

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة

15 - برايت ستار لدارة المنشأت السياحية ) ش . م . م( شركة سبق قيدها برقم     6986 قيدت فى 

26-11-2014 برقم ايداع    3179 وفى تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :  

1- إدارة واستغلل واستئجار المطاعم والكافيتريات والكازينوهات وصالت الحفلت والفراح والبلجات 

والمنشأت الفندقية )ماعدا العائمة( والغير سياحية والترفيهية بكافة أنواعها وبيع وتوزيع وتقديم المأكولت الغذائية 

والمشروبات بكافة أنواعها )فيما عدا المشروبات الروحية(  2- عموم التجارة والتوريدات والمقاولت.   3-  ادارة 

واستغلل واستئجار الشواطىء  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 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

16 - اندماج الشركة المصرية للتوريدات في شركة كوالتي فودز للتجارة والصناعة شركة سبق قيدها برقم     

9284 قيدت فى 28-11-2002 برقم ايداع    5593 وفى تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح   

عموم التجارة و التوزيع و التوكيلت التجارية.  • عموم الستيراد و التصدير .  • غرض هذه الشركة هو :  •

تجارة الحلويات و الشيكولته و اللبان و مصنعاتها ، العصائر و  تجارة و تصنيع و تعبئة المواد الغذائية .  •

تجارة المنظفات .  • تجارة مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية .  • الخضروات و البقوليات .  •

تقديم خدمات النظافة  التوريدات العامة .  • المقاولت العامة .  • تجارة و تصنيع و تعبئة المخبوزات .  •

تقديم خدمات الصيانة لجميع المباني و المنشأت و الطرق و الكباري.  مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و  •  .

القرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسه هذه النشطة.  ويجوز للشركة أن تكون لها 

مصلحه أو تشترك بأي وجه من والوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 

تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو 

تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

Page 101 of 191 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

17 - علء محمد مصطفى عاصي وشريكته شركة سبق قيدها برقم     12852 قيدت فى 09-04-2019 برقم 

ايداع    2128 وفى تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة: 1- اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع وتعبئه المواد الغذائية والعشاب   2-تجارة  الجملة والتجزئة في المناطق النائيه والمجتمعات العمرانية 

انتاج المحتوى  الجديدة  3-اقامه وتشغيل سلسل المداد في المناطق النائيه والمجتمعات العمرانية الجديدة  3-

ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية   اللكترونى بصوره المختلفه من صوت وصورة وبيانات  4-

التسويق الليكترونى عبر النترنت  مع التزام الشركة افراد حسابات مالية مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة  -5

الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية، وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا 

والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 ولئحته التنفيذية، مع عدم تمتع النشطة خارج قانون 

الستثمار المشار اليه بالضمانات والحوافز الواردة بقانون الستثمار وبلئحته التنفيذية.  مع مراعاة احكام القوانين 

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

18 - المصريه الكويتيه للعمال الهندسيه ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     15734 قيدت فى 2020-10-11 

برقم ايداع    4774 وفى تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو   اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع وتجميع جميع انظمة الهيدروليك والنيوماتيك و تشكيل و تشغيل المعادن.  تركيب وصيانة جميع 

انظمة الهيدروليك والنيوماتيك .  عموم الستيراد والتصدير وعموم التوريدات والمقاولت .   تلتزم الشركة باحكام 

القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين ، ول ينشئ تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها 

ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما لل يخل باحكام القوانين 

المنظمة لهذا الغرض   بيع قطع غيار الهيدروليك والنيوماتيك والمعدات للمصانع .   وذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة .  ويجوز 

للشركة 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 ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون .

 GMG For General Contracting and Supplies 19 - جي ام جي للمقاولت العمومية والتوريدات

شركة سبق قيدها برقم     21710 قيدت فى 18-12-2022 برقم ايداع    11598 وفى تاريخ  2023-02-13    

مقاولت إنشاء  o  المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة o   :تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو

القيام بأعمال تنسيق وصيانة وإدارة وتجميل الحدائق والطرق والميادين )اللند  o  ورصف الطرق والكبارى

إنشاء  o  .إقامة وصيانة محطات الصرف الصحى أو الصرف الصناعى والتنقية وتوصيلتها o  )سكيب

التوريدات العمومية  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط  o  .المدارس

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 .

20 - إس ام جي الهندسية للسيارات بالمناطق الحرة شركة سبق قيدها برقم     133149 قيدت فى 

18-08-1992 برقم ايداع    4782 وفى تاريخ  13-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح    غرض الشركة هو 

القيام في المنطقة الحرة العامة بالسكندرية بمزاولة نشاط  : -  - تخزين وبيع السيارات الجديدة من سيارات النقل 

والنصف نقل والتوبيسات والميكروباصات وسيارات الركوب ولوزامها المختلفة وكذلك الموتوسيكلت التي لها 

توكيلت والبطاريات والطارات وقطع الغيار الجديدة اللزمة لجميع أنواع السيارات والموتوسيكلت التي يتعامل 

فيها المشروع فقط .  - تخزين وبيع المعدات الصناعية ومعدات مراكز خدمة السيارات وذلك للجهات المعفاة فقط   

وذلك مع مراعاة اللتزام بمايلي :-  - إلتزام الشركة بتصدير ماليقل عن 50% من قيمة صادراتها السنوية إلي 

خارج جمهورية مصر العربية   - أن تكون كافة الصناف التي يتعامل فيها المشروع جديدة  - إلتزام المشروع 

بتخزين السيارات داخل حدود مخزن المشروع بالمنطقة الحرة دون إشغال أي أماكن أخري خارجة مع عدم التجديد 

للترخيص في حالة عدم اللتزام .  - مزاولة نشاط التخزين داخل مخزن مغطي  - إشتراطات الدفاع المدني 

والحريق
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21 - الوادى ستون للمحاجر شركة سبق قيدها برقم     15295 قيدت فى 10-08-2020 برقم ايداع    3352 

المقاولت  عموم التصدير .  - وفى تاريخ  15-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :-  -

النقل البرى للبضائع .  ول يتم مزاولة  استغلل المناجم والمحاجر .  - العمومية وانشاء ورصف الطرق .  -

نشاط النقل البرى للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجة ال بعد القيد بسجل 

الناقلين واستخراج التراخيص بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى .  وذلك دون الخلل 

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

ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد 

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

طبقا لحكام القانون .

22 - سدرة للتجارة والتوزيع والستثمارات العقارية ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     2358 قيدت فى 

08-07-2008 برقم ايداع    1461 وفى تاريخ  16-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :  

التجارة والتوزيع والستثمار العقارى   وعموم والتصدير   اقامة وتشغيل مركز لصيانة اجهزة منزلية   تنظيم 

المعارض بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة   ويجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترى باى وجه من الوجوهمع 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 القوانين ولئحتة التنفيذية

23 - سادل للستيراد والتجارة ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     5447 قيدت فى 23-12-2012 برقم ايداع    

الستيراد والتصدير  3011 وفى تاريخ  16-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح الماده 3 بعد التعديل  1.

المقاولت العموميه والتجاره والتوريدات والتوكيلت التجاريه   2.

24 - محمد عمر للمقاولت والتوريدات والستثمار العقاري - ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     9450 قيدت فى 

28-03-2017 برقم ايداع    1198 وفى تاريخ  16-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو:  

استصلح  التصميمات الهندسية.  • عموم التوريدات.   • الستثمار العقارى.  • عموم المقاولت.  • •

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي  واستزراع الراضي البور والصحراوية أو أحدهما :   أ -

تجعلها قابلة للستزراع .  ب- استزراع الراضي المستصلحة وذلك كله فيما ليزيد عن 20000 )عشرون الف (

فدان.  ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع .وان تستخدم 

طرق الري الحديثة 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 وحليب وشلتين.  مع 

مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . 

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة 

أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

25 - اسكندرية للهندسة و المقاولت ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     12027 قيدت فى 03-11-2004 برقم 

ايداع    4292 وفى تاريخ  16-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة بعد التعديل هو :-  1- القيام 

باعمال المقاولت العمومية والمتخصصه  والستيراد والتصدير  والتجارة بكافة انواعها  . ويجوز للشركة أن تكون 

لها مصلحة او  تتشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو اللتي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة  أو تشتريها أو 

تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحتة التنفيذية .
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27 - وان مارت ONE  MART شركة سبق قيدها برقم     16070 قيدت فى 06-12-2020 برقم ايداع    

5982 وفى تاريخ  16-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو    o   إقامة وتشغيل وادارة 

المطاعم والكافيتريات الثابتة لتحضير وتجهيز وتقديم جميع أنواع المشروبات   ) عدا الكحولية( وجميع أنواع 

المأكولت والتيك أواى.  o   إقامة وتشغيل وإدارة منافذ بيع لتقديم جميع أنواع الوجبات الغذائية الجاهزة 

بيع بقالة عامة وبيع حلويات ومشروبات غازية  o   إقامة وإدارة وتشغيل سوبر ماركت   o   والمشروبات

وعصائر وألبان ومنتجاتها معبأة و سائبة و العطارة و الدوات المنزلية و المنظفات وبيع الخضروات والفاكهة 

الطازجة والعطارة وتجهيز وبيع المخبوزات وتجهيز الوجبات الخفيفة وبيعها   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية  وبشرط استصدار التراخيص اللزمه 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.

28 - اليمان للتعدين و التنقيب و استخراج المعادن و اعمال المناجم و المحاجر. )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     

18633 قيدت فى 12-12-2021 برقم ايداع    7781 وفى تاريخ  16-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح   

استغلل المناجم والمحاجر  • التنقيب عن الخامات التعدينيه والمعادن واستخراجها  • غرض الشركة :  •

التوريدات العمومية   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقررات الساريه وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة      ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

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

تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

29 - اليكس بيرو للستشارات والمعاينات البحرية

Alex Bureau for consultancy and marine surveying     )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     

21149 قيدت فى 01-11-2022 برقم ايداع    9825 وفى تاريخ  19-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح 

واعمال الفحص والختبار  خبراء المعاينه وتقدير الضرار في جميع فروع التامين   2. غرض الشركة   1.

تقديم الستشارات الهندسيه)فيما عدا يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية  والمعاينات   3.

المتعلقة بالتقيم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن ذلك الوراق المالية لنشطة 

الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحتة 

التنفيذية(   وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه ، وبشرط استصدار التراخيص اللزمه 

لممارسه هذه النشطه .  ويجوز للشركه ان تشترك باي وجه من وجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال 

شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج ، كما يجوز لها ان تندمج فيها او 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

38 - باريستا مصر Barista Egypt شركة سبق قيدها برقم     8010 قيدت فى 22-12-2015 برقم ايداع    

تجارة وتوزيع البن بكافة  4159 وفى تاريخ  26-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو  1-

عموم   عموم التجارة والتوزيع 0  4- بيع المشروبات الساخنة والباردة والمخبوزات .  3- أنواعه 0   2-

التوكيلت التجارية  مع التزام الشركة باحكام القانون رقم 120  والتصدير فى كل ما هو مسموح به قانونا 0   5-

لسنة 1982 في شأن تنظيم اعمال الوكالة القانونية .  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 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 فى الهيئات السالفة او تشتريها أو تلحقها بها ، وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .
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39 - مالتى للخدمات الطبية شركة سبق قيدها برقم     13776 قيدت فى 10-10-2019 برقم ايداع    5439 

اداره وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبيه .  2- وفى تاريخ  27-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح 1-

عموم التوريد الزمه للمستشفيات.   وذلك دون الخلص باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارسة ؛ 

وبشرط استصدار التراخيص الزمة لممارسه هذه النشطه .  ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

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

الخارج  كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

30 - شركة أجريكا  للمبيدات والسمدة  ) ش0ذ0 م0م( شركة سبق قيدها برقم     11767 قيدت فى 

03-10-2018 برقم ايداع    4975 وفى تاريخ  20-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :   

الستيراد  والتصدير والتوكيلت التجارية ،  تلتزم الشركه بأحكام القانون  رقم 120 لسنه 1982 والقانون  رقم 

121 لسنه1982  فى شان   سجل المستوردين  وتنظيم  اعمال  الوكاله التجاريه ، ولينشئ تأسيس الشركة اى 

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

عموم التجارة  والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  وعلى  ليخل باحكام القوانين  المنظمة لهذا الغرض 0     -

الخص بيع وتوزيع والتجار فى المبيدات والمخصبات الزراعيه  والسمده الزراعيه والمبيدات البيطريه  

ومنظمات النمو  والمبيدات  المنزليه  ومبيدات الصحة العامة 0   - التوريدات العمومية وعلى الخص  توريد 

مستلزمات انتاج المبيدات والمخصبات الزراعيه  والسمده الزراعيه والمبيدات البيطريه  ومنظمات النمو  

تصنيع لدى الغير المواد  والمبيدات  المنزليه  ومبيدات الصحة العامة ومستحضرات التجميل والبويات 0     -

الغذائيه  وتعبئتها وحفظها  من لحوم ودواجن ومشتملتها  والخضروات المجمدة والمعلبة  والمنتجات النباتيه 

والعصائر والمربات  بانواعها  ومنتجات الحلويات  سريعه التحضير  والمخبوزات بانواعها  ومركزات الطماطم 

والفواكه  بانواعها  ومنتجات اللبان فى عبوات  مختلفه وانتاج  المعلبات بأنواعها  والزبادى و البسكويت 

(  NPK تصنيع لدى الغير خلط وتعبئة اسمدة مركبة مخلوطة والشيكولته  والتونه  والسماك المجمدة0     -

بودرة سائلة ( و خلط وتعبئة اسمدة  ورقية  مخلبية  ومخصبات  زراعية  ) بودرة سائلة ( و خلط  وتعبئة  مبيدات  

زراعية ) بودرة سائلة (و خلط  وتعبئة  مبيدات  صحة عامة  ) بودرة سائلة ( وخلط  وتعبئة  مبيدات  بيطرية  ) 

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح  بودرة سائلة (و خلط وتعبئة مبيدات حشرية منزلية  )بودرة سائلة (0  -

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 0

31 - سدير مصر للسثمار العقارى والتصميمات الهندسية ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     5654 قيدت فى 

12-03-2013 برقم ايداع    704 وفى تاريخ  21-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :  

الستثمار العقاري ويشمل شراء الراضي وتقسيمها ومدها بالمرافق وتهيئتها لقامه المنشات عليها علي  -1

التصميمات الهندسيه  اعمال تمهيد الطرق  3- اختلفها وذلك بهدف اعاده البيع والبناء او التاجيراو الداره.  2-

تجاره  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه  6- التسويق العقاري   5- والشراف علي تنفيذها   4-

واستيراد وتصديرالحاصلت الزراعيه والبذور و السماد والمبيدات  مع مراعاة احكام القانون 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 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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32 - سيف فيت جروب seif vet Group شركة سبق قيدها برقم     16238 قيدت فى 27-12-2020 برقم 

ايداع    6524 وفى تاريخ  21-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو:  1-المقاولت العامة .  

2-التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  3-التوريدات العمومية  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 أو 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.

33 - شركة مستشفى أندلسية سموحة  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     18452 قيدت فى 16-11-2021 برقم 

اقامة وتشغيل  ايداع    7098 وفى تاريخ  21-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح   غرض الشركة :  1-

المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة داخلية علجية أو طبية بشرط أن تقدم 10 % 

سنويآ بالمجان من عدد السرة التى يتم شغلها .  2-إدارة الصيدليات .

34 - عبد ل محمود هاشم منصور و شريكته شركة سبق قيدها برقم     11910 قيدت فى 30-10-2018 برقم 

ايداع    5511 وفى تاريخ  22-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع اللبان 

ومنتجاتها     -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات اللحوم    -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع العلف     -اقامه 

وتشغيل مصنع لتدوير المخلفات بما فيها المخلفات الزراعيه لنتاج العلف  2- 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 350لسنة 2007 وقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة 2008  3- تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او 

التسمين او اللحوم   4- تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج 

البيض او التسمين او اللحوم   5- اقامه المزارع السمكية .  6- اقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة او المتكاملة 

او العامة وما تضمه من انشطة داخليه علجية او طبيه بشرط ان تقدم 10% سنويا بالمجان من عدد السرة التي 

يتم شغلها   7- اقامة وتشغيل محطة لفرز وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية   صناعة تكنولوجيا المعلومات 

والتصالت، بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات، ومراكز البيانات ، وأنشطة التعهيد، 

وتطوير البرمجيات ، والتعليم التكنولوجي.  8-  تصميم وإنتاج البرامج :  (أ( أعمال التوصيف والتحليل والتصميم 

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

قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  (ج(إنتاج المحتوى اللكترونى بصوره 

المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  (د(إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.   9- عموم 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها .  مع الزام الشركة افراد حسابات مالية مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار ولئحته التنفيذية وفى حالة التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة 

بقانون الستثمار 72/201 ولئحته التنفيذية مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار اليه بالضمانات 

والحوافز الواردة بالقانون ولئحته التنفيذية

35 - شركة انترا تريد للتجارة الدولية intratrade )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     12264 قيدت فى 

27-12-2018 برقم ايداع    6756 وفى تاريخ  22-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو:    

عموم الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية فى حدود المسموح به قانونا .  تلتزم الشركة باحكام القانون  o

رقم 120 لسنة 1982 و القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شان سجل المستوردين و تنظيم اعمال الوكالة التجارية 

، ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها 

الوكالة  o   التوريدات العمومية o  . من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

عموم التجارة o   بالعمولة
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36 - الهرام لتصنيع مستلزمات التكييف شركة سبق قيدها برقم     13962 قيدت فى 06-11-2019 برقم ايداع    

6049 وفى تاريخ  22-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو : اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  

تمديدات هوائية للتكيف من البلستيك ورولت اكياس للتغليف من البلستيك  منتجات من البلستيك   2- -1

وحقن بلستيك وتشكيل معادن   -التوريدات العمومية  مع التزام الشركة إفراد حسابات مالية مستقلة ومركز مالي 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية، وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في 

التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية، مع عدم تمتع النشطة 

خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الواردة بقانون الستثمار و بلئحته التنفيذية.  مع مراعاة 

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

مع مراعات أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 

.  ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وه من اوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة 

بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق عرضها فى مصر أو فى الخارج، كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة 

أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحة التنفيذية.

37 - كريستل للتجارة والتوزيع Crystal شركة سبق قيدها برقم     16925 قيدت فى 30-03-2021 برقم 

التجارة العامة و  ايداع    2026 وفى تاريخ  22-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :  1-

مع مراعاة احكام القانون و اللوائح و القرارات  التوريدات العمومية .   التوزيع فيما هو مسموح به قانونا  .   2-

السارية ، و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

40 - بانوراما لتشكيل قطاعات المعادن والمقاولت شركة سبق قيدها برقم     14700 قيدت فى 2020-02-27 

برقم ايداع    1186 وفى تاريخ  27-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :-  * إقامة 

وتشغيل مصنع لتشكيل و تشغيل جميع قطاعات اللوميتال و الحديد الكريتال و الفورفورجيه  قطاعات اليو بي في 

سي                             U.P.V.C    نشاط عموم المقاولت  *  وتلتزم الشركة بافراد حسابات مالية ومركز 

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

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

النشطة خارج قانون الستثمار المشار اليه بالضمانات و الحوافز الوارده به وبلئحته التنفيذية     وذلك دون 

الخلل بأحكام القوانين و اللوائح والقرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة    

ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجدوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد 

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

طبقأ لحكام القانون

41 - الفاطمية للتجارة والمقاولت  ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     9703 قيدت فى 30-05-2017 برقم ايداع    

2266 وفى تاريخ  28-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح .    المقاولت العامة و المتخصصة و المتكاملة .     

التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا       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
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الكيان القانونى

1 - مازن محمد منير غنام و شريكيه شركة سبق قيدها برقم     13096 قيدت فى 03-06-2019 برقم ايداع    

3082 وفى تاريخ  28-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :01-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 16485   وتم 

ايداعه بتاريخ 31-01-2021 برقم ايداع    592 الى   فولتن للتجارة INC. ,VOLTEN )ش.م.م(

2 -  فى تاريج :01-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 21631   وتم 

Agro Best For - ايداعه بتاريخ 11-12-2022 برقم ايداع    11336 الى   اجرو بست للستيراد والتصدير

 export And Import

3 -  فى تاريج :02-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 4819   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-02-2012 برقم ايداع    329 الى   عمرو رشوان محمود رشوان وشريكه )شركة تضامن(

4 -  فى تاريج :02-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 17133   وتم 

AGROMOON  ايداعه بتاريخ 05-05-2021 برقم ايداع    2695 الى   أجرومون للستيراد والتصدير

FOR IMPORT AND EXPORT

5 -  فى تاريج :05-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 17867   وتم 

ايداعه بتاريخ 31-08-2021 برقم ايداع    5201 الى   فام للياقة البدنيه Fam  )ش.م.م(

6 -  فى تاريج :05-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 22168   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-02-2023 برقم ايداع    1345 الى   المصريه الوربية للمنتجات الغذائيه

7 -  فى تاريج :06-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 21976   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-02-2023 برقم ايداع    1493 الى   زهرة دمشق للتجارة . )ش.م.م(

8 -  فى تاريج :07-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 9189   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-02-2023 برقم ايداع    1544 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

9 -  فى تاريج :07-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 9189   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-02-2023 برقم ايداع    1547 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

10 -  فى تاريج :07-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 9189   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-02-2023 برقم ايداع    1546 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

11 -  فى تاريج :07-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 11231   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-02-2023 برقم ايداع    1595 الى   اليكترولكس مصر للجهزة المنزلية ) اليكترولكس مصر 

)

12 -  فى تاريج :07-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 22194   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-02-2023 برقم ايداع    1555 الى   الشركه العربية اليطاليه للشحن و النقل

13 -  فى تاريج :07-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 364900   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-02-2023 برقم ايداع    1594 الى   دلمار للتنمية السياحية

14 -  فى تاريج :07-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 364900   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-02-2023 برقم ايداع    1593 الى   دلمار للتنمية السياحية

15 -  فى تاريج :08-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 14942   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-05-2020 برقم ايداع    1962 الى   الوليد العالميه للمقاولت

Page 109 of 191 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 -  فى تاريج :08-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 22220   وتم 

INTELCIA EGYPT  ايداعه بتاريخ 08-02-2023 برقم ايداع    1687 الى   انتلسيا ايجيبت للتصالت

FOR COMMUNICATIONS

17 -  فى تاريج :09-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 2795   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-02-2023 برقم ايداع    1773 الى   اديداس للمنتجات الرياضية المحدودة

18 -  فى تاريج :12-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 20132   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-02-2023 برقم ايداع    1811 الى   ديليفري هيرو مصر

19 -  فى تاريج :13-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 100   وتم 

All for One Egypt ايداعه بتاريخ 11-05-2005 برقم ايداع    166 الى   اول فور وان ايجيبت

20 -  فى تاريج :14-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 22281   وتم 

Games 2 Egypt ايداعه بتاريخ 14-02-2023 برقم ايداع    1989 الى    جيمز تو ايجيبت

21 -  فى تاريج :15-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 2177   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-02-2023 برقم ايداع    2082 الى   آل سالم جونسون كنترولز ايجيبت

22 -  فى تاريج :15-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 2177   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-02-2023 برقم ايداع    2083 الى   آل سالم جونسون كنترولز ايجيبت

23 -  فى تاريج :16-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 22319   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-02-2023 برقم ايداع    2172 الى   شيخون جروب لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية

24 -  فى تاريج :16-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 22327   وتم 

EMMايداعه بتاريخ 16-02-2023 برقم ايداع    2202 الى   اي ام ام للنشاءات والتوريدات

25 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 845   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-12-2005 برقم ايداع    1510 الى   دى . اس . فى - يو . تى . اى ايجيبت ش.ذ.م.م

26 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 7176   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-02-2023 برقم ايداع    2253 الى   الشركه الدوليه للخدمات البريديه

27 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 22326   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-02-2023 برقم ايداع    2262 الى   مشروعي للتجاره

28 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 22326   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-02-2023 برقم ايداع    2301 الى   مشروعي للتجاره

29 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 22326   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-02-2023 برقم ايداع    2298 الى   مشروعي للتجاره

30 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 22326   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-02-2023 برقم ايداع    2299 الى   مشروعي للتجاره

31 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 22326   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-02-2023 برقم ايداع    2300 الى   مشروعي للتجاره

32 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 22326   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-02-2023 برقم ايداع    2265 الى   مشروعي للتجاره
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33 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 22329   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-02-2023 برقم ايداع    2218 الى   النخبه لصناعه الجهزه الكهربائيه ومستحضرات 

التجميل

34 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 22331   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-02-2023 برقم ايداع    2223 الى   فنار فودز

35 -  فى تاريج :20-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 11767   وتم 

ايداعه بتاريخ 03-10-2018 برقم ايداع    4975 الى   شركة أجريكا  للمبيدات والسمدة  ) ش0ذ0 م0م(

36 -  فى تاريج :20-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 22326   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-02-2023 برقم ايداع    2326 الى   مشروعي للتجاره

37 -  فى تاريج :20-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 22326   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-02-2023 برقم ايداع    2323 الى   مشروعي للتجاره

38 -  فى تاريج :21-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 10698   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-02-2018 برقم ايداع    810 الى   شركة اليجانت الدولية للتجارة والتوريدات وعموم التصدير 

Elegant International

39 -  فى تاريج :22-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 12264   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-12-2018 برقم ايداع    6756 الى   شركة انترا تريد للتجارة الدولية intratrade )ش.ذ.م.م(

40 -  فى تاريج :22-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 13962   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-11-2019 برقم ايداع    6049 الى   الهرام لتصنيع مستلزمات التكييف

41 -  فى تاريج :22-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 18270   وتم 

New    ايداعه بتاريخ 20-10-2021 برقم ايداع    6475 الى   نيو سموحة جولدز جيم نادى السكندرية

Smouha  Golds  Gym Club Alexandria  ش.م.م

42 -  فى تاريج :22-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 19792   وتم 

EGYPT LE  ) ايداعه بتاريخ 22-02-2023 برقم ايداع    2473 الى   إيجيبت لوهافر)اى إل إتش

HAVRE - ELH

43 -  فى تاريج :22-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 22366   وتم 

EGYPT PURE ايداعه بتاريخ 22-02-2023 برقم ايداع    2439 الى   ايجيبت بيور اويل لتجارة الزيوت

OIL

44 -  فى تاريج :22-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 22369   وتم 

HA ايداعه بتاريخ 22-02-2023 برقم ايداع    2466 الى   عباد الرحمن لصناعه وسائل النقل الثقيل

45 -  فى تاريج :22-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 22369   وتم 

HA ايداعه بتاريخ 22-02-2023 برقم ايداع    2453 الى   عباد الرحمن لصناعه وسائل النقل الثقيل

46 -  فى تاريج :23-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 19877   وتم 

iconic ايداعه بتاريخ 06-06-2022 برقم ايداع    4610 الى   ايكونيك لنظم المعلومات

47 -  فى تاريج :23-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 22379   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-02-2023 برقم ايداع    2528 الى    العالمية لكسسوار البواب والواجهات

48 -  فى تاريج :23-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 22379   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-02-2023 برقم ايداع    2529 الى   الشركة العالمية لكسسوار البواب والواجهات
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49 -  فى تاريج :27-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 14700   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-02-2020 برقم ايداع    1186 الى   بانوراما لتشكيل قطاعات المعادن والمقاولت

50 -  فى تاريج :28-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 9703   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-05-2017 برقم ايداع    2266 الى   الفاطمية للتجارة والمقاولت  ش.م.م
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الشخاص

1 - احمد فؤاد محمد  حسنين  مدير   المقيد برقم قيد    10244   وتم ايداعه بتاريخ    17-12-1994 برقم ايداع   

2872 تم التأشير فى تاريخ 17-12-1994  بــ :  يمثل المديران  الشركة في علقتهم مع الغير ولـهما ) مجتمعين 

اومنفردين ( 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 اومنفردين ( الحق فى التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم والتعامل مع الشهر العقارى واعطاء شهادات الخبرة عن الشركة والتوقيع امام الشهر 

العقارى وامام كافة الجهات  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 لهما )مجتمعين اومنفردين (  حق التوقيع على عقود الشراء والبيع 

والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية  ولهما الحق فى تعيين وعزل   مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد 

مرتباتهم واجورهم  ولهما  الحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولها الحق فى توكيل او 

تفويض  الغير فى كل او بعض ما ذكر.

2 - اسماعيل محمد احمد العادلي  مدير   المقيد برقم قيد    10244   وتم ايداعه بتاريخ    17-12-1994 برقم 

ايداع   2872 تم التأشير فى تاريخ 17-12-1994  بــ :  
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3 - خالد بن صالح بن فهد الخطاف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    137914   وتم ايداعه بتاريخ    

05-04-1995 برقم ايداع   2399 تم التأشير فى تاريخ 05-04-1995  بــ :  ممثل عن الشركة السعودية 

للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ) سيبماكو الدوائية ( - إضافة أسماء المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة 

رقم البطاقة / جواز  كما هو موضح بالجدول أدناه وذلك بصورة فورية على الحسابات البنكية.   فئة الصلحية

  1 الستاذ / خالد بن صالح بن فهد الخطاف Y065052جواز سفر رقم الرقم  أ اسم المفوض بالتوقيع السفر

الدكتور/  Q145693جواز سفر 2  أ الستاذ / فيصل بن عبد ا الفضلي T804406جواز سفر رقم أ

09321926 4  أ الستاذ/ عبد العزيز بن خالد الحميد جواز سفر 3  أ صخر عدلي توفيق عبد الوهاب

الستاذ / أحمد  رقم قومي / 27210030102556 5  ب الستاذ/ احمد علوي محسن العطاس جواز سفر

دكتور / محمد عبد الحي مرسي جمعة رقم قومي / 27305101302978 6  ب مصطفي أحمد محمد حسان

8   بناء  على البيانات  دكتور / خالد محمد عبد الستار ياسين رقم قومي / 27301251702138 7  ج

الواردة أعله، يتم اضافة أسماء المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة على حسابات شركة سبيماكو مصر 

للصناعات الدوائية، على ان يتم إلغاء جميع التفاويض السابقة الخاصة بالشركة فيما يتعلق بمعاملت العمليات 

المصرفية على حسابات شركة سبيماكو مصر للصناعات الدوائية. علما  أن حدود التفويض الخاصة بالمفوضين 

حدود  التفويض الممنوح نوع المعاملت المصرفية أعله في العمليات المصرفية تكون على النحو التالي:  م

مجتمعين )أي شخصين من المجموعة أ( فتح حسابات بنكية جديدة أو إقفال الحسابات البنكية. التفويض  1

تحديث بيانات الحسابات، إضافة، حذف مستخدمين، تعديلت على الحسابات، توقيع على  غير محدد  2

توقيع  غير محدد  3 مجتمعين )أي شخصين من المجموعة أ( طلبات إضافة / حذف مخوليين بالتوقيع

القروض بما في ذلك  الشيكات، التحويلت النقدية، تنفيذ القروض، سداد القروض، السحب من الحساب.  

فتح/ التحويل بين حسابات الشركة والشركات الشقيقة.   سداد الدفعات والفواتير.   القروض السلمية.  

سداد مستحقات  تحويل العملت.  ? تعديل/ تمديد/ إلغاء خطابات العتماد وخطاب الضمان وضمانات الشحن.  ?

مجتمعين )3 اشخاص من المجموعة أ( الجهات الحكومية )كهرباء، ماء، معاشات وتأمينات إجتماعية، ضرائب(

حتى مبلغ 10,000,000 جنية مصري.   مجتمعين )أي شخصين من المجموعة أ( غير محدد  

حتى مبلغ 1,000,000 جنية مصري.   مجتمعين شخص من مجموعة )أ او ب( وشخص من مجموعة )ب(

حتى مبلغ 500,000 جنية  مجتمعين شخص من مجموعة )أ او ب( وشخص من مجموعة )ج(

مجتمعين شخص من مجموعة )أ أو ب أو ج( مع شخص من  تحويل رواتب العاملين بالشركة. مصري.  4

حتى مبلغ 1,500,000 جنية مصري.  هذا وقد وافق الحاضرون بالجماع على أن تتم  مجموعة )أ أو ب(

مراجعة هذه الصلحيات كل ربع سنة، كما ويحق للشركة سحب وإلغاء هذه الصلحيات متى لزم المر

4 - احمد علوى محسن  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    137914   وتم ايداعه بتاريخ    

05-04-1995 برقم ايداع   2399 تم التأشير فى تاريخ 05-04-1995  بــ :  ممثل عن الشركة السعودية 

للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية )سيبماكو الدوائية (

5 - صخر عدلى توفيق عبد الوهاب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    137914   وتم ايداعه بتاريخ    

05-04-1995 برقم ايداع   2399 تم التأشير فى تاريخ 05-04-1995  بــ :  ممثل عن الشركة السعودية 

للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية )سيبماكو الدوائية (

6 - على محمود محمد شلبى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    137914   وتم ايداعه بتاريخ    

05-04-1995 برقم ايداع   2399 تم التأشير فى تاريخ 05-04-1995  بــ :  ممثل عن صغار المساهمين
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7 - خالد إبراهيم محمد حسن  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    144492   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-08-1997 برقم ايداع   6697 تم التأشير فى تاريخ 19-08-1997  بــ :  من ذوى الخبرة  لشركة 

اسكندرية للصيانة البترولية )بترومنت( بدل  من السيد المهندس/ أحمد عبد الموجود علم نصر- اعتبارا  من 

17/01/2023 و تعديل التوقيعات البنكية بالسجل التجاري للشركة ليكون من لهم حق التوقيع عن الشركة اعتبارا  

من تاريخ موافقة مجلس الدارة السادة التي أسمائهم: السيد المهندس /  خالد ابراهيم محمد حسن - رئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب )توقيع أول( والسيد المهندس/ خالد محمد علي أحمد - مدير عام التخطيط والتكاليف 

الهندسية )توقيع أول( والسيد المحاسب / خالد محمد محسب عبادى-  مدير عام المراقبة المالية واليرادات )توقيع 

ثان( والسيد المحاسب / محمود عبد الرحمن محمود نصيب - مدير عام الحسابات العامة والمدفوعات )توقيع ثان( ، 

على أن تكون هذه التوقيعات كالتي : أن يوقع إثنان فقط منهم مجتمعان وأن يكون أحدهما من السادة أصحاب 

التوقيع الول والخر من السادة أصحاب التوقيع الثان على ما يلي : - الشيكات الصادرة وأوامر الدفع البنكية - 

طلب إصدار خطابات الضمان بالعملة المصرية والجنبية - طلب فتح العتمادات المستندية - فك وربط الودائع 

بالعملة المصرية والجنبية - عقود الفروض والئتمان التجاري أما فيما يختص بتوكيل الغير في إتخاذ الجراءات 

القانونية اللزمة فهو حق منفرد للسيد / رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب ، أما فيما يختص بالرهون التجارية 

والعقارية والقروض طويلة الجل فيتم ذلك بعد العرض على مجلس الدارة وموافقته.

8 - احمد  خميس  ابراهيم  مصطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145723   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-1997 برقم ايداع   10796 تم التأشير فى تاريخ 20-12-1997  بــ :  

9 - احمد فاروق نعمان مصطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145723   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-1997 برقم ايداع   10796 تم التأشير فى تاريخ 20-12-1997  بــ :  

10 - محمد محمد سعد محمد الشربينى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145723   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-1997 برقم ايداع   10796 تم التأشير فى تاريخ 20-12-1997  بــ :  اعادة تشكيل مجلس الدارة

11 - صديقه محمد  عبده الشناوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145723   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-1997 برقم ايداع   10796 تم التأشير فى تاريخ 20-12-1997  بــ :  

12 - نانسى محمد سعد محمد الشربينى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145723   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-1997 برقم ايداع   10796 تم التأشير فى تاريخ 20-12-1997  بــ :  

13 - نجلء محمد سعد محمد الشربيني  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145723   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-1997 برقم ايداع   10796 تم التأشير فى تاريخ 20-12-1997  بــ :  

14 - نسرين محمد سعد الشربينى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145723   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-1997 برقم ايداع   10796 تم التأشير فى تاريخ 20-12-1997  بــ :  

15 - محمد علي الشحات محمدعلي الوكيل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    56296   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-1998 برقم ايداع   3098 تم التأشير فى تاريخ 21-10-1998  بــ :  قبول استقالة الستاذ/ السعيد 

السعيد محمد عبدربه في عضوية مجلس الدارة وابراء ذمته -إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة   تحديد 

أختصاصات أعضاء مجلس إدارة الشركة الجديد وقد فوضت الجمعية العمومية كل من رئيس مجلس الدارة ونائب 

رئيس مجلس الدارة مجتمعين أو منفردين فى التوقيع نيابة عن الشركة فى التى:ـ  عقد القروض مع البنوك 

لحساب الشركة والقتراض بإسمها وتخويله حق الرهن العينى والمعنوى لهذه القروض بيع وشراء الصول الثابتة 

من سيارات وأراضى ومبانى ومعدات والت وكافة ما يخص النشاط من اصول التعامل مع الشهر العقارى 

والسجل التجارى والمرور وجميع المصالح الحكومية وهيئة التأمينات الجتماعية وشركة الكهرباء وشركة المياه 

والشركة المصرية للتصالت والتوقيع على كافة العقود الخاصة بالشركة وتمثيلها امام السجل التجارى والهيئة 

العامة للستثمار والشهر العقارى والغرفة التجارية واتحاد غرفة الصناعات والهيئة العامة للتصنيع ولهم حق 

توكيل أو تفويض من يشاء فى كل أو بعض ما ذكر .

16 - محمد ضاحى اسماعيل على  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    56296   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-1998 برقم ايداع   3098 تم التأشير فى تاريخ 21-10-1998  بــ :  

Page 115 of 191 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

17 - احمد عبدالسلم عبدالحميد الغنام  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    56296   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-1998 برقم ايداع   3098 تم التأشير فى تاريخ 21-10-1998  بــ :  

18 - ماهر احمد محمد محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    56296   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-1998 برقم ايداع   3098 تم التأشير فى تاريخ 21-10-1998  بــ :  

19 - هانى مصطفى السيد العربى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    56296   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-1998 برقم ايداع   3098 تم التأشير فى تاريخ 21-10-1998  بــ :  

20 - عبدالكريم محمد طه ابراهيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21939   وتم ايداعه بتاريخ    

29-11-1998 برقم ايداع   5840 تم التأشير فى تاريخ 29-11-1998  بــ :  

21 - اسلم محمد محمد طه ابراهيم  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21939   وتم ايداعه بتاريخ    

29-11-1998 برقم ايداع   5840 تم التأشير فى تاريخ 29-11-1998  بــ :  

22 - عمرو عبدالكريم محمد طه ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21939   وتم ايداعه بتاريخ    

29-11-1998 برقم ايداع   5840 تم التأشير فى تاريخ 29-11-1998  بــ :  

23 - محمد عبدالكريم محمد طه ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21939   وتم ايداعه بتاريخ    

29-11-1998 برقم ايداع   5840 تم التأشير فى تاريخ 29-11-1998  بــ :  

24 - احمد  محمد  عبد القادر  صالح  الهاشمى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    151470   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-07-1999 برقم ايداع   6653 تم التأشير فى تاريخ 29-07-1999  بــ :  ممثل عن بنك مصر  

بدل من عماد طه محمد الليثى  اعتبارا من 2023-1-4

42 - ايمن  فرج  حامد  مطر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9446   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-2004 برقم ايداع   409 تم التأشير فى تاريخ 11-07-2004  بــ :  انتخاب مجلس الداره  على ان 

يقوم العضاء فيما بينهم بتوزيع الصلحيات والختصاصات.

43 - وليد فرج حامد مطر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9446   وتم ايداعه بتاريخ    2004-07-11 

برقم ايداع   409 تم التأشير فى تاريخ 11-07-2004  بــ :  

53 - يحيى نجيب عبدالفتاح عبدالرحمن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    224   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-2005 برقم ايداع   367 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2005  بــ :  

54 - سين لينج روث تسيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    328   وتم ايداعه بتاريخ    2005-07-18 

برقم ايداع   534 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2005  بــ :  -ممثل لشركه كينان كونسالتنسى جروب اس ايه 

استقاله
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25 - محمد عبد الحميد متولى سالم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    151893   وتم ايداعه بتاريخ    

11-09-1999 برقم ايداع   7988 تم التأشير فى تاريخ 11-09-1999  بــ :  تجديد مدة تعيين وعضوية 

ورئاسة وصلحيات مجلس الدارة لمدة رئاسة جديدة قدرها ثلث سنوات تالية مع تحديد صلحيات المجلس   

تحديد صلحيات مجلس الدارة لتصبح كالتى :       1 ـ  السيد الستاذ / محمد عبد الحميد متولى ـ رئيس مجلس 

الدارة :       وقد تحددت له الصلحيات التيه منفردا :       حق تمثيل الشركة أمام القضاء والغير وحق التوقيع 

عن الشركة على إنفراد وله حق تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والرسمية والدارية 

والوزارات والهيئات العامة والخاصة والجهزة التنفيذية التابعة للدولة وكافة الحياء بكافة المحافظات والقطاعين 

العام والخاص والحق فى إبرام وتحرير كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وحق تعيين ووقف 

وعزل وكلء ومستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم .       وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وحق إبرام جميع التعاقدات والمشاركات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وحق التعامل مع مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب بكافة مأموريتها ولجانها 

والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية بكافة فروعها وكافة إدارات المرور وحق التمثيل والتعامل مع البنوك بجميع 

أنواعها وفى فتح وإلغاء الحسابات بإسم الشركة بجميع أنواعها ] حسابات جارية ـ إعتمادات ـ خطابات ضمان [ 

بجميع البنوك وحق السحب واليداع وإصدار الشيكات أمام البنوك وحق القتراض والتسهيلت بكافة أنواعها من 

البنوك ووضع الضمانات الكافية لهذه البنوك وحق الرهن وتجديد عقود الرهن وتقرير حق عينى وحق بيع وشراء 

كافه الصول الخاصة بالشركة وكافه ممتلكاتها وجميع سياراتها بكافه انواعها وحق التوقيع أمام الشهر العقارى 

وحق التسجيل والتوثيق وحق التصرفات بصفة عامة بإسم الشركة وإتخاذ كافة الجراءات القانونية والمالية 

والدارية بإسم ولصالح الشركة وحق التعامل مع البنوك من خلل رسائل الفاكس ومن خلل اليميل وحق توكيل 

الغير فى كل أو بعض ما سبق .  السيد الستاذ /   مؤمن محمد عبد الحميد متولى ـ  عضو مجلس الدارة        وقد 

تحددت له الصلحيات التيه منفردا :       حق التوقيع عن الشركة وتمثيل الشركة أمام كافة البنوك بجميع أنواعها 

وحق السحب واليداع من البنوك بإسم ولصالح الشركة وفتح الحسابات بإسم الشركة بجميع أنواعها ] حسابات 

جارية ـ إعتمادات ـ خطابات ضمان [ وذلك بجميع البنوك وحق السحب واليداع بجميع البنوك وتمثيل الشركة فى 

كافة المصالح والهيئات الحكومية والغير حكومية وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والرسمية والدارية 

والوزارات والهيئات العامة والخاصة والجهزة التنفيذية التابعة للدولة والجهات الدارية والوزارات والمصالح 

والمكاتب بالقطاع العام والخاص وإتخاذ كافة الجراءات القانونية والدارية والمالية والتصرفات بصفة عامة بإسم 

ولصالح الشركة .  ـ  السيد الستاذ /  معتزمحمد عبد الحميد متولى ـ  عضو مجلس الدارة        4 ـ  السيد الستاذ 

/ مهند محمد عبد الحميد متولى ـ عضو مجلس الدارة

26 - عادل احمد لبيب طهيو  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    142325   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-1996 برقم ايداع   10633 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2000  بــ :  عن مساهمى القطاع الخاص

27 - احمد مرسى محمود سالم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    142325   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-12-1996 برقم ايداع   10633 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2000  بــ :  اعادة تشكيل مجلس 

الدارة لمدة ثلث سنوات

28 - ايمن نوس جندى نوس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    142325   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-1996 برقم ايداع   10633 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2000  بــ :  عن شركة السكندرية لتداول 

الحاويات والبضائع

29 - سامح عبد المنعم محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    142325   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-1996 برقم ايداع   10633 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2000  بــ :  ممثل للشركة القابضة للنقل 

البحرى والبرى

30 - عوض بسيوني محمد لوز  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    142325   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-1996 برقم ايداع   10633 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2000  بــ :  ممثل للشركة القابضة للنقل 

البحرى والبرى
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31 - على ابراهيم ابراهيم عبد الهادى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    837   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-03-2000 برقم ايداع   71 تم التأشير فى تاريخ 05-03-2000  بــ :  استقاله

32 - نرمين سيد عبد العزيز  اسماعيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    155252   وتم ايداعه بتاريخ    

28-09-2000 برقم ايداع   7734 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2000  بــ :  استقاله

33 - نهى سيد عبدالعزيز اسماعيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    155252   وتم ايداعه بتاريخ    

28-09-2000 برقم ايداع   7734 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2000  بــ :  استقاله

34 - رمضان محمد خميس احمد الصيفي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    155252   وتم ايداعه بتاريخ    

28-09-2000 برقم ايداع   7734 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2000  بــ :  

35 - عل سيد عبد العزيز اسماعيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    155252   وتم ايداعه بتاريخ    

28-09-2000 برقم ايداع   7734 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2000  بــ :  استقاله

36 - ماهر محمد خميس احمد الصيفى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    155252   وتم 

ايداعه بتاريخ    28-09-2000 برقم ايداع   7734 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2000  بــ :  اعادة تشكيل 

مجلس الدارة

37 - كريم محمد خميس احمد  الصيفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    155252   وتم ايداعه بتاريخ    

28-09-2000 برقم ايداع   7734 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2000  بــ :  

38 - ياسمين  يوسف سباعى فؤاد نجار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    155252   وتم ايداعه بتاريخ    

28-09-2000 برقم ايداع   7734 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2000  بــ :  

39 - عمرو فرج حامد مطر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9446   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-2004 برقم ايداع   409 تم التأشير فى تاريخ 11-07-2004  بــ :  

40 - وليد فرج حامد مطر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9446   وتم ايداعه بتاريخ    2004-07-11 

برقم ايداع   409 تم التأشير فى تاريخ 11-07-2004  بــ :  

41 - احمد محمود محمد حبون  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9446   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-2004 برقم ايداع   409 تم التأشير فى تاريخ 11-07-2004  بــ :  

44 - احمد محمود محمد حبون  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9446   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-2004 برقم ايداع   409 تم التأشير فى تاريخ 11-07-2004  بــ :  اعادة تشكيل مجلس الدارة لرئيس 

مجلس الداره والعضو المنتدب حق الداره والتوقيع عن الشركه مجتمعين او منفردين وله ما كافه الصلحيات فى 

التعامل مع موقع الجهات والتوقيع عن الشركه امام الشهر العقارى وهيئات الستثمار والرقابه الماليه والرقابه على 

الصادرات والواردات وغيرها من الجهات الحكوميه والهيئات العامه وفيما يتعلق بالقتراض من البنوك ليكون 

التوقيع مجتمعين بعد اعتماد مجلس الداره للقروض

45 - ايمن  فرج  حامد  مطر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9446   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-2004 برقم ايداع   409 تم التأشير فى تاريخ 11-07-2004  بــ :  المنتدب

46 - عمرو فرج حامد مطر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9446   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-2004 برقم ايداع   409 تم التأشير فى تاريخ 11-07-2004  بــ :  

47 - منصور محمود مسعود  مدير عام   المقيد برقم قيد    12027   وتم ايداعه بتاريخ    03-11-2004 برقم 

ايداع   4292 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2004  بــ :  
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48 - محمد منصور محمود مسعود شحاته  مدير   المقيد برقم قيد    12027   وتم ايداعه بتاريخ    

03-11-2004 برقم ايداع   4292 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2004  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقتها 

مع الغير ، ولهما مجتمعين او  منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها واجراء كافة 

العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلي الخص شراء وبيع العقارات وتعيين ووقف وعزل وكلء 

ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة المستندات الذنيه التجارية وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل ولهما شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والقتراض بطريق العتمادات .  وكذلك لهما 

حق القتراض والرهن وشراء وبيع الصول عن الشركة ولهما الحق فى توكيل الغير فى كل أو بعض مما ذكر .

49 - وجدى انور عبد الرحمن رسلن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    52   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2005 برقم ايداع   88 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2005  بــ :  1-الموافقة على التنازل والبيع 

والتأجير التمويلى لما هو:  العنوان المذكور بالمحضر الجمعية العامة الغير عادية المعتمد فى 22-2-2023 وما 

عليها من مباني وإنشاءات واسوار مقامه عليها وذلك لصالح شركة / كايرو للتأجير التمويلى   وتفويض السيد/ 

وجدي أنور عبد الرحمن رسلن بصفته رئيس مجلس الدارة في التوقيع على التنازل والبيع وعقود البيع البتدائية 

والنهائية وكافة المستندات وإصدار توكيل لصالح شركة كايرو للتأجير التمويلى بالبيع والتنازل للنفس أو للغير 

وإتخاذ إجراءات البيع والتنازل أمام جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة وهيئة المجتمعات العمرانية والشهر 

العقارى وكافة الجهات المعنية فيما يخص قطعة الرض وما عليها من مباني واسوار وانشاءات  وكذلك في التوقيع 

على عقود التأجير التمويلى وملحقاتها مع شركة/ كايرو للتأجير التمويلى.  التصديق إجرائيا في ضوء أحكام 

قرارات الهيئة رقم 121/470  ول يعد التصديق سندا  للملكية أو الحيازة أو ناقل ليهما وعلى الشركة اللتزام 

بأحكام القوانين واللوائح   والقرارات المعمول بها في هذا الشأن وخاصة أحكام القانون 95 لسنة 1995 وتعديلته 

وعلى أل   يترتب على قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة تصفيتها

50 - محمد نجيب عبد الفتاح عبد الرحمن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    224   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-2005 برقم ايداع   367 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2005  بــ :  

51 - نجيب عبد الفتاح عبد الرحمن  حمادة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    224   وتم 

ايداعه بتاريخ    14-06-2005 برقم ايداع   367 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2005  بــ :  تجديد مدة اعضاء 

مجلس الدارة وتحديد صلحياته:   وتكون الصلحيات كالتي :-   السيد / نجيب عبد الفتاح عبد الرحمن حمادة 

رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب ، له الحق منفردا في التعامل باسم الشركة مع كافة الجهات الحكومية و 

القطاعين العام و الخاص والتعامل باسم الشركة مع كافة البنوك ومنحة حق السحب و اليداع مع البنوك و التوقيع 

و الدارة عن الشركة و له من هذا الصدد كافة الحقوق للتعامل في اي شئ يخص اعمال الشركة مع العرض علي 

الجمعية العامة للتصديق ، و لة منفردا الحق في التعامل مع كافة البنوك في القتراض و الرهن التجاري و الرهن 

العقاري و عمل التسهيلت الئتمانية و منحه حق السحب و اليداع مع البنوك و التوقيع و الدارة عن الشركة ، 

وله منفردا الحق في البيع و الشراء و التصرف في اي اصل من اصول الشركة من عقارات و سيارات و معدات 

و كل ثابت ومنقول لنفسة او للغير و التنازل لنفسة او للغير عن عدادات المياه و الكهرباء و الغاز و التليفونات و 

الحق في توكيل الغير في ذلك ، و لة حق القتراض و الرهن لصالح البنوك او الغير و لة في سبيل ذلك التوقيع 

علي عقود التسهيلت الئتمانية و الرهن بكافة انواعة للمنقولت و كافة المقومات المادية و المعنوية لصالح البنوك 

او الغير و توكيل البنوك او الغير في ذلك و لة منفردا الحق في التنازل و التخالص و التصالح و البراء عن جميع 

القضايا المرفوعة من الشركة و له حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر.

52 - عبد الفتاح نجيب عبد الفتاح عبد الرحمن  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    224   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-06-2005 برقم ايداع   367 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2005  بــ :  

55 - طارق شاهين علي شاهين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    328   وتم ايداعه بتاريخ    

18-07-2005 برقم ايداع   534 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2005  بــ :  ممثل عن الهيئة العامة لميناء 

السكندرية  - استقاله
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56 - نهاد شاهين على شاهين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    328   وتم ايداعه بتاريخ    

18-07-2005 برقم ايداع   534 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2005  بــ :  ممثل  للهيئه العامه لميناء 

السكندريه بدل من القبطان/ طارق شاهين على شاهين اعتبارا من 5 ابريل 2022. - تعديل اصحاب حق التوقيع 

على الحسابات البنكيه للشركه و قرر ألغاء كافه التعليمات السابق صدورها للبنوك فى التعامل على حسابات 

الشركه باثر فورى و ان يتم التعامل على تلك الحسابات البنكيه بالشكل التالى:   المجموعه "أ"  فرانك جون 

سيكست  دومينيك كاى مينج لى  ايديث شيه  سينج شيه ايب  كليمنس شون فون تشينج  المجموعه "ب"  محمد 

البلوى  بينج هونج بو  المجموعه "ج"  سايمون ريتشارد  موليت  شونج كينج شان  فيرناندو منتروبيو جواش  

كينج لوك شى   بان تعليمات التعامل  كالتالى:  i-لى مبلغ حتى و يشتمل 250,000 دولر امريكى )او ما يعادله 

باى عمله اخرى( يتطلب توقيع اى شخصان من المجموعه "ج" مجتمعين او اى شخص من المجموعه "أ" مجتمع 

مع اى شخص من المجموعه "ب" او المجموعه "ج".   ii-لى مبلغ حتى 1,000,000 دولر امريكى )او ما 

يعادله باى عمله اخرى( يتطلب توقيع اى شخص من المجموعه "أ" مجتمع مع اى شخص من المجموعه "ب" او 

المجموعه "ج".   iii-لى مبلغ يزيد عن 1,000,000 دولر امريكى )او ما يعادله باى عمله اخرى( يتطلب 

توقيع اى شخصان من المجموعه "أ" مجتمعين او اى شخص من المجموعه "أ" مجتمع مع اى شخص من 

المجموعه "ب".

57 - ديانا تونج وان ليي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    328   وتم ايداعه بتاريخ    2005-07-18 

برقم ايداع   534 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2005  بــ :  الشركة ممثل  لشركة كينان كونسالتنسى جروب 

أس.إيه. بدل من السيده/ سين لينج روث تسيم اعتبارا من 1 يناير 2022.  تعيين السيد/ ادوين جيرارد روزارى 

مدير عمليات الشركه بانتهاء مده تعاقده مع الشركه فى 15 نوفمبر 2021 و اعتماد تعيين السيد/ كينج لوك شى 

كمدير لعمليات الشركه محل له اعتبارا من 1 يناير 2022.

58 - عصام عبد الحى محمد شاهين  مدير   المقيد برقم قيد    869   وتم ايداعه بتاريخ    22-01-2006 برقم 

ايداع   66 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2006  بــ :  مسئول عن اعمال التخليص وله حق التوقيع منفردا امام 

مصلحة الجمارك

59 - مجدى السيد محمد عبد الحليم  مدير   المقيد برقم قيد    869   وتم ايداعه بتاريخ    22-01-2006 برقم 

ايداع   66 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2006  بــ :  مسئول عن اعمال التخليص وله حق التوقيع منفردا  امام 

مصلحة الجمارك

60 - كانغ 

هنغدي HUNGDAI KANG  مدير   المقيد برقم قيد    960   وتم ايداعه بتاريخ    28-03-2006 برقم 

ايداع   386 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2006  بــ :  الفرع و له حق التعامل باسم الشركة امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم ومصلحة الشهر العقارى 

والتوثيق والهيئة العامة للستثمار ومصلحة السجل التجاري.  التوقيع على جميع انواع العقود التي تبرمها الشركة 

مع الغير.   التعامل مع جميع البنوك وله الحق في التوقيع على كافه المحررات البنكية والشيكات وغيرها من 

المعاملت البنكية ) ومنها فتح وغلق الحسابات والقتراض والرهن ( تمثيل الشركة أمام المحاكم مع صلحية رفع 

وسحب الدعاوى

61 - تامر عبد الباسط عبد العزيز ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1207   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2006 برقم ايداع   1231 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2006  بــ :  استقاله

62 - عمرو محمد سميح متولى  ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1207   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2006 برقم ايداع   1231 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2006  بــ :  

63 - حمدى عباس احمد فتح ا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9566   وتم ايداعه بتاريخ    

30-01-2005 برقم ايداع   56 تم التأشير فى تاريخ 07-11-2006  بــ :  تجديد تعيين اعضاء  مجلس ادارة 

الشركة الحالى لمدة ثلث سنوات جديدة بنفس الصلحيات السابقة  .
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64 - عمرو أحمد فتحي عبدالغني علي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    1296   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-11-2006 برقم ايداع   1514 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2006  بــ :  تفويض السيد المهندس/ 

رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب في التوقيع علي عقود البيع ونقل الملكية الخاصة بالسيارات المملوكة 

للشركة وله حق توكيل الغير

86 - مهاب احمد حسن حافظ جزارين  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    2694   وتم 

ايداعه بتاريخ    13-01-2009 برقم ايداع   65 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2009  بــ :  تجديد تعين مجلس 

الدارة لمدة جديدة  واعطاء السادة اعضاء مجلس الدارة مجتمعين او منفردين الصلحية فى كفالة وضمانة  

الشركات فى تعاملتها مع البنوك مع  احتفاظ السادة اعضاء مجلس الدارة بكافة الصلحيات الواردة بالسجل 

التجارى .

87 - عزه محمد حسين مميش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2694   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2009 برقم ايداع   65 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2009  بــ :  

88 - خالد حسين حسن الروبى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2694   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2009 برقم ايداع   65 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2009  بــ :  عضو منتدب

89 - حسام الدين عبد الفتاح حسانين السيسي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2630   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-2008 برقم ايداع   2521 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2009  بــ :  ممثل ديوان عام وزارة النقل

90 - اشرف محمد محمد اللوزى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2630   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-2008 برقم ايداع   2521 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2009  بــ :  ممثل وزارة النقل

149 - معتز يحيي فهيم احمد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5448   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2012 برقم ايداع   3012 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2012  بــ :  

150 - ناصر بدر عبدا كساب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5448   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2012 برقم ايداع   3012 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2012  بــ :  منتدب ) الشئون  المالية

151 - ياسر محروس محمد ابو هشيمه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5448   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2012 برقم ايداع   3012 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2012  بــ :  منتدب الشئون الدارية

205 - محمد عبد الرؤوف مصطفى عبده  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8438   وتم ايداعه بتاريخ    

15-05-2016 برقم ايداع   1645 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2016  بــ :  اعادة انتخاب وتعيين مجلس 

الدارة

65 - احمد محمد عبدا محمد منسى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1646   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2007 برقم ايداع   963 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2007  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة لمدة ثلث 

سنوات ، كما تم إعادة تشكيل مجلس الدارة ليصبح على النحو التالي :-  كما تم تحديد صلحيات مجلس الدارة 

لتصبح على النحو التالي:-  يكون حق الدارة و التوقيع و المسؤلية أمام الجهات الرسمية و تأسيس الشركات 

للستاذ الدكتور / عمرو عبد العزيز محمد السيد - عضو مجلس الدارة ، و الستاذ الدكتور/ ياسر مصطفى عبد 

السميع القرم - عضو مجلس الدارة - مجتمعين أو منفردين - و لهما في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

و التعامل باسمها مع جميع الهيئات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال العام و الخاص داخل 

أو خارج مصر و لهما - مجتمعين أو منفردين -  حق التوقيع على عقود البيع و الشراء و الرهن و المعاوضة 

للعقارات و المنقولت و غيرها باسم الشركة و لغراض الشركة أمام الشهر العقاري داخل أو خارج مصر  و لهما 

- مجتمعين أو منفردين - الحق في التوقيع على كافة عقود القتراض و الرهن بكافة أنواعها لكافة أصول الشركة 

بما فيها من ثابت أو منقول و ذلك للنفس او للغير و أمام كافة الجهات الحكومية و الغير حكومية الخاصة بذلك و اى 

نوع من المعاملت المالية مع البنوك و المصارف و الهيئات المالية كالسحب و اليداع و فتح العتمادات المستندية 

البنكية داخل أو خارج مصر و  لهما - مجتمعين أو منفردين -   الحق في توكيل او تفويض الغير و ذلك لصالح 

البنوك أو الغير في كل أو بعض ما ذكر داخل أو خارج مصر.

66 - عمرو عبد العزيز محمد السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1646   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2007 برقم ايداع   963 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2007  بــ :  
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67 - عبدالسلم عطيه عبدالسلم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1646   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2007 برقم ايداع   963 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2007  بــ :  

68 - رانيه عبد السلم ابراهيم الجيشى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1646   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2007 برقم ايداع   963 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2007  بــ :  

69 - امال على احمد محمد الجبيلى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1646   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2007 برقم ايداع   963 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2007  بــ :  

70 - ياسر مصطفى عبد السميع القرم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1646   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2007 برقم ايداع   963 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2007  بــ :  

71 - ابراهيم اسماعيل محمد بشندى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1852   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-2007 برقم ايداع   1654 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2007  بــ :  -ممثل منشأه التحاد الهندسى 

للدوات الصناعيه -  استقاله

72 - تامر ابراهيم اسماعيل محمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    1852   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-10-2007 برقم ايداع   1654 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2007  بــ :  تجديد مدة مجلس الدرة 

لمدة ثلث سنوات جديده بنفس تشكيل العضاء  ونفس الختصاصات على ان تكون صلحيات المجلس الحالى 

هى ذاتها  صلحيات المجلس السابق  .

73 - ياسر ابراهيم اسماعيل محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1852   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-2007 برقم ايداع   1654 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2007  بــ :  

74 - هبه ا ابراهيم اسماعيل محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1852   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-2007 برقم ايداع   1654 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2007  بــ :  -ممثل شركه الغازات الصناعيه 

ش.م.م

75 - صلح احمد محمد سلمان  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    1862   وتم ايداعه بتاريخ    

31-10-2007 برقم ايداع   1723 تم التأشير فى تاريخ 31-10-2007  بــ :  تجديد تعيين مجلس الدارة القائم 

لمدة ثلث سنوات تبدا من تاريخ التاشير بتجديد التعيين فى صحيفة القيد بالسجل التجارى مع بقاء الصفات 

الوظيفية للسادة اعضاء المجلس وكافة سلطات وصلحيات التوقيع والختصاصات كما هى دون تعديل

76 - على محمد صبرى على خلف  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    1940   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-2007 برقم ايداع   1974 تم التأشير فى تاريخ 09-12-2007  بــ :  

77 - طارق  على عطيه الشيمى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1940   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-2007 برقم ايداع   1974 تم التأشير فى تاريخ 09-12-2007  بــ :  

78 - على  لطفى  على  خلف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1940   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-2007 برقم ايداع   1974 تم التأشير فى تاريخ 09-12-2007  بــ :  

79 - محمد حمدى محمد محمد على الدين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    1999   وتم 

ايداعه بتاريخ    15-01-2008 برقم ايداع   95 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2008  بــ :  تجديد مده مجلس 

اداره الشركه بذات الععضاء وذات التشكيل وذات الصلحيات

80 - تشان  مو  سون  SON CHAN MO  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2181   وتم ايداعه بتاريخ    

13-04-2008 برقم ايداع   735 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2008  بــ :  ممثل لشركة موبيس بارتز ميدل 

ايست - م.م.ح ( ليحل محل السيد/ وان هيوك كيم - WEON HYUCK KIM الممثل السابق ويحمل جواز سفر 

رقم M08994330 : مواليد 28/1/1963 كورى الجنسية ، ومنحة كافة الختصاصات الممنوحة لعضاء مجلس 

إدارة الشركة.

81 - زكريا السيد ابراهيم عبد المجيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    2194   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-2008 برقم ايداع   831 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2008  بــ :  
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82 - يوسف محمد يوسف محمد الوسيه  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    5791   وتم 

ايداعه بتاريخ    12-09-1992 برقم ايداع   1466 تم التأشير فى تاريخ 13-07-2008  بــ :  اعادة تشكيل 

مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات  تبدا من تاريخ التاشير فى السجل التجارى  مع البقاء على الصلحيات  

والختصاصات كما هى

83 - جهاد يوسف محمد يوسف  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    5791   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-09-1992 برقم ايداع   1466 تم التأشير فى تاريخ 13-07-2008  بــ :  

84 - هدى يوسف محمد يوسف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5791   وتم ايداعه بتاريخ    

12-09-1992 برقم ايداع   1466 تم التأشير فى تاريخ 13-07-2008  بــ :  

85 - محمد احمد حسن حافظ جزارين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    2694   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-01-2009 برقم ايداع   65 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2009  بــ :  مع الحتفاظ بالصلحيات 

المقررة لباقى اعضاء مجلس الدارة كما هى دون تعديل تم التصديق  على تجديد مدة مجلس الدارة لمدة اخرى  

واعادة التشكيل

91 - محمد طلعت محمد حسين عبد البارى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    2630   وتم 

ايداعه بتاريخ    01-12-2008 برقم ايداع   2521 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2009  بــ :  تفويض السيد 

اللواء بحرى أ.ح / رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة للعبارات والنقل البحري بصفته الممثل 

القانونى لها في التوقيع على عقد بناء عدد 2 سفينة متعددة الغراض مع ترسانة DAESUN ترسانة البناء 

الكورية بقيمة مالية 31 مليون دولر لكل سفينة و إنهاء كافة الجراءات الفنية والقانونية والمالية والتعاقد مع 

المكاتب الفنية والقانونية لنهاء كافة الجراءات داخل وخارج جمهورية مصر العربية ودولة كوريا الجنوبية أمام 

جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والشهر العقارى والسجل التجارى ومصلحة الشركات وهيئة الستثمار 

والضرائب والجمارك والموانى والهيئة المصرية لسلمة الملحة البحرية والبنوك والقنصليات والسفارات وكافة 

الجهات الخرى وتمثيلها فى جميع المور الخرى المتعلقة بالشركة فى صلتها مع الغير بشان التعاقد علي بناء عدد 

2 سفينة متعددة الغراض MPC  14 K والتأشير بذلك التفويض فى السجل التجارى للشركة .

92 - اسامه فتحي احمد حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2630   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-2008 برقم ايداع   2521 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2009  بــ :  من ذوى الخبرة

93 - طارق عدلى عبدا على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2630   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-2008 برقم ايداع   2521 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2009  بــ :  ممثل لهيئة ميناء دمياط

94 - محمد طلعت محمد حسين عبد البارى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    2630   وتم 

ايداعه بتاريخ    01-12-2008 برقم ايداع   2521 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2009  بــ :  إعادة تشكيل 

مجلس إدارة

95 - رضا احمد اسماعيل خليل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2630   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-2008 برقم ايداع   2521 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2009  بــ :  ممثل قطاع النقل البحرى  .

96 - احمد عبد المعطى محمد حواش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2630   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-2008 برقم ايداع   2521 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2009  بــ :  ممثل الهيئة العامة لموانى البحر 

الحمر .

97 - احمد فتحى مختار

 العواد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2630   وتم ايداعه بتاريخ    01-12-2008 برقم ايداع   2521 

تم التأشير فى تاريخ 08-02-2009  بــ :  ممثل هيئة ميناء دمياط  .

98 - حسام حسين محمد الروينى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2630   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-2008 برقم ايداع   2521 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2009  بــ :  ممثل الهيئة العامة لميناء 

السكندرية  .
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99 - عادل أحمد عبد الحميد رزق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2630   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-2008 برقم ايداع   2521 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2009  بــ :  ممثل الهيئة العامة للمنطقة 

القتصادية لقناة السويس .

100 - أحمد مرسى صادق محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2630   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-2008 برقم ايداع   2521 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2009  بــ :  من ذوى الخبرة .

101 - مينا عبدا سيدهم عبدا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    2755   وتم ايداعه بتاريخ    2009-02-15 

برقم ايداع   310 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2009  بــ :  استقاله

102 - محمد عبد الحافظ محمد حسنين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    2755   وتم ايداعه بتاريخ    

15-02-2009 برقم ايداع   310 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2009  بــ :  *تعيين الستاذ/ السيد مساعد 

ابراهيم مديرا مسئول امام الهيئه العامه للتامينات الجتماعيه تقديم واستلم المستندات الخاصه بذلك.

103 - محمد خليل محمد المنواتي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    138702   وتم ايداعه بتاريخ    

19-08-1995 برقم ايداع   5737 تم التأشير فى تاريخ 30-07-2009  بــ :  

104 - مها محمد عادل محمد حمدى الجمال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    138702   وتم ايداعه بتاريخ    

19-08-1995 برقم ايداع   5737 تم التأشير فى تاريخ 30-07-2009  بــ :  استقاله

105 - ايمن محمد عادل محمد حمدى الجمال  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    138702   

وتم ايداعه بتاريخ    19-08-1995 برقم ايداع   5737 تم التأشير فى تاريخ 30-07-2009  بــ :  تجديد مدة  

مجلس الدارة لمده ثلث سنوات تبدا في 31-3-2022.تنتهي في 30-3-2025.بذات الصلحيات الورادة بالسجل 

التجاري .

188 - ايمن على امين على سيد احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7735   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-2015 برقم ايداع   2814 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2015  بــ :  * تجديد مـدة مجلس الدارة لمـدة 

مقبلة وإعادة تشكيــل مجلس الدارة و تحديد الختصاصات و الصلحيات      يملك حق التوقيع عن الشركة 

الستـاذ / ايمن على امين على سيد احمد - رئيس مجلس الدارة   )منفردا ( امام كافة الجهات الحكومية  و غير 

الحكومية و امام البنوك و فتح الحسابات و الفراج   عن رأس المال و التوقيع على الشيكات و التسهيلت البنكية 

و رهن الصول و له حق التوقيع   على كافة العقود و المعاملت بأسم الشركة و له حق توكيل او تفويض الغير 

فى كل او بعض ما ذكر .

189 - اسامه محمد البهي اسماعيل سالم الصفتي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7735   وتم ايداعه 

بتاريخ    30-08-2015 برقم ايداع   2814 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2015  بــ :  

190 - حازم حسن محمد حسن مكى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7735   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-2015 برقم ايداع   2814 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2015  بــ :  

191 - هانى سعد عبدالعزيز السيد دراز  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7735   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-2015 برقم ايداع   2814 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2015  بــ :  

192 - كريم مبروك احمد رميح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7735   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-2015 برقم ايداع   2814 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2015  بــ :  

193 - سيرجيو  سبينوزا  سيرجيو  سبينوزا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7778   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-2015 برقم ايداع   3018 تم التأشير فى تاريخ 15-09-2015  بــ :  تجديد عضويه مجلس الداره لمده 

ثلثه سنوات.

194 - رافى  مثوسامى  رافى  مثوسامى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7778   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-2015 برقم ايداع   3018 تم التأشير فى تاريخ 15-09-2015  بــ :  

195 - بول أندرو مورفي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7778   وتم ايداعه بتاريخ    2015-09-15 

برقم ايداع   3018 تم التأشير فى تاريخ 15-09-2015  بــ :  استقاله

196 - صلح محمد عبد المقصود زيادة  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    654   وتم ايداعه بتاريخ    

23-06-1999 برقم ايداع   147 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2015  بــ :  
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197 - سمير محمد عبد المقصود زياده  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    654   وتم ايداعه بتاريخ    

23-06-1999 برقم ايداع   147 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2015  بــ :  

206 - عبدالحميد  محمد السعيد  عبدالحميد  الحماقى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8438   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-05-2016 برقم ايداع   1645 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2016  بــ :  

207 - نجلء ابراهيم حامد محمد عبد ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8438   وتم ايداعه بتاريخ    

15-05-2016 برقم ايداع   1645 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2016  بــ :  

258 - صفاء  عبد الواحد محروس ابويوسف  شريك موصى   المقيد برقم قيد    10630   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2018 برقم ايداع   503 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2018  بــ :  

259 - عمرو محمد  حسن  الرشيدى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    10630   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2018 برقم ايداع   503 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2018  بــ :  

106 - صبحى سمير عوض ا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3212   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2009 برقم ايداع   2292 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2009  بــ :  يملك حق التوقيع علي معاملت 

الشركة و تعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت من مجلس الدارة ،  ولمجلس الدارة الحق في 

أن يعين عدة مديرين او وكلء أو مفوضين و أن يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين – و 

للسيد/ رئيس مجلس الدارة حق تمثيل الشركة أمام القضاء وتمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية و غير 

الحكومية و الرسمية و الوزارات و الجهزة التنفيذية التابعة للحياء بكافة محافظات الجمهورية ، ويملك حق 

التوقيع علي معاملت الشركة نائب رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب المهندس/ كريم خالد محمود فؤاد فوزي  

وله حق تمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية و غير الحكومية و الرسمية و الوزارات و الجهزة التنفيذية 

التابعة للحياء بكافة محافظات الجمهورية وله )منفردا ( الحق  في اجراء كافة العقود و المعاملت الداخلة في 

غرض الشركة علي الخص تعيين ووقف وعزل وكلء و مستخدمي الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و 

مكافأتهم و قبض و دفع كافة المبالغ و توقيع و تحويل و بيع وتسديد كافة السندات الذنية و التجارية ، و ابرام كافة 

العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل والشراء والبيع للنفس وللغير  

للسيارات ووسائل النقل وله الحق )منفردا ( فى البيع للنفس وللغير للعقارات  والراضى و المنقولت و جميع 

المواد و المهمات و جميع ما من شأنه تحقيق غرض الشركة و التعامل مع مصلحة الجمارك و الضرائب و الهيئة 

العامة للتامينات الجتماعية و السجل التجاري و الشهر العقاري و الغرفة التجارية و كافة ادارات المرور – وله ) 

منفردا(  حق التوقيع علي عقود بيع و تأجير و استئجار و ادارة العقارات و التوقيع علي عقود التأجير التمويلي و 

كافة القرارات المتعلقة بها و التوقيع علي كافة العقود المذكورة امام مكاتب توثيق الشهر العقاري وله ) منفردا(  

حق توكيل المحامين و المحاسبين و تعيين المستشارين و المديرين وله ) منفردا(  حق التعامل مع البنوك من فتح و 

الغاء الحسابات بجميع انواعها )حسابات جارية – اعتمادات – خطابات ضمان – ودائع( و السحب و اليداع و 

الفراج عن رأس المال و اصدار الشيكات امام البنوك و صرف الشيكات – وله ) منفردا(  حق القتراض و 

الرهن من البنوك و كافة المؤسسات المالية – ومؤسسات و شركات التأجير التمويلي ، وله ) منفردا( حق كفالة 

الغير وكفالة الشركات الشقيقة و التوقيع علي كافة العقود و القرارات و المستندات اللزمة لذلك و له )منفردا ( 

الحق في تأسيس الشركات و تعديلها و تحرير العقود اللزمة لذلك و التوقيع نيابة عن الشركة علي كافة العقود 

المذكورة امام مكاتب الشهر العقاري و السجل التجاري و الغرفة التجارية و الهيئة العامة للستثمار و المناطق 

الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية و امام مصلحة التسجيل التجاري ، و له حق تفويض او توكيل الغير في كل او 

بعض ماذكر) على ان يسبق البيع للنفس موافقة الجمعية .العامة مسبقا و أن يكون لكل عقد علي حدة(

107 - محمد حسن عبد القادر ابراهيم حسين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    3301   وتم 

ايداعه بتاريخ    16-12-2009 برقم ايداع   2683 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2009  بــ :  اضافة صلحية 

للسيد  محمد حسن عبد القادر ابراهيم رئيس مجلس الدارة والعضو المتتدب  تتمثل في ان يكون له حق كفالة الغير 

والتوقيع منفردا  بالنيابة عن شركة لت لوجيستكس للملحة ش م م على الكفالة التضامنية لشركة لت للتجارة 

والملحة ش م م  لدى البنك الهلى المتحد - مصر  على ان تظل السلطات والصلحيات والتفويضات الواردة 

بالسجل التجارى كما هي سارية المفعول
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108 - ايهاب عنتر عبدالغنى خضر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3314   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2009 برقم ايداع   2725 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2009  بــ :  اعادة تشكيل مجلس الدارة  

تجديد عضوية مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات

109 - خالد السيد محمد احمد الحبشى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3314   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2009 برقم ايداع   2725 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2009  بــ :  المنتدب

110 - طارق ابراهيم حسانين محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3314   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2009 برقم ايداع   2725 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2009  بــ :  

111 - محمد السيد محمد احمدالحبشى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3314   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2009 برقم ايداع   2725 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2009  بــ :  

112 - محمود السيد محمد احمد الحبشى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3314   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2009 برقم ايداع   2725 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2009  بــ :  

260 - محمد عبد المرضى عبد الجواد خليفه  شريك موصى   المقيد برقم قيد    10630   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2018 برقم ايداع   503 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2018  بــ :  

261 - هشام  مسعد  حلمى  ابوسته  شريك موصى   المقيد برقم قيد    10630   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2018 برقم ايداع   503 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2018  بــ :  خروج عدد 8 شركاء موصيين

262 - محي الدين محمد عبدالواحد سيف الدين  شريك موصى   المقيد برقم قيد    10630   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2018 برقم ايداع   503 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2018  بــ :  

263 - محمد محي الدين محمد سيف الدين  شريك موصى   المقيد برقم قيد    10630   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2018 برقم ايداع   503 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2018  بــ :  

113 - عمرو احمد لطفى شحاتة مرسى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    143507   وتم 

ايداعه بتاريخ    06-05-1997 برقم ايداع   3491 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2010  بــ :  الموافقة على 

تحديد من له حق التوقيع الول والثانى على الشيكات واليداعات فى البنوك والسحب منها وكافة العمال 

المصرفية وذلك على النحو التالى :  أول  : من له حق التوقيع الول   السيد المهندس / عمرو أحمد لطفي شحاتة 

مرسى     رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب     توقيع أول    السيد الكيميائى / حسام الدين زكى عبدة محمود 

بركات مساعد رئيس    الشركة للسلمة والصحة المهنية وحماية البيئة توقيع أول    السيد المحاسب / أحمد محمد 

البسيوني عبد السلم قنديل مساعد رئيس الشركة للشئون المالية     توقيع أول    السيد المحاسب / محمد صالح 

بسيوني الشافعى   مدير عام بالدارة العامة للشئون المالية توقيع أول    السيد المحاسب / محمد جمعه عبد الرازق 

بيومي   مدير عام الشئون المالية     توقيع أول    ثانيا : من له حق التوقيع الثاني    السيد الكيميائى / جمال الدين 

فاضل مصطفي إبراهيم مدير عام المكتـب لرئيس مجلس الدارة توقيع ثاني    السيد المحاسب / عمرو محمد نور 

الدين الكباريتي مدير عام بالدارة العامة للشئون المالية توقيع ثاني    السيد المحاسب / إبراهيم صلح الدين محمد 

هيبه مدير عام مساعد الميزانية والتحليل المالي والضرائب توقيع ثاني    السيد المحاسب /مسعد حسن صفار    

مدير عام مساعد الحسابات توقيع ثاني
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114 - احمد صبحي حميدو صبحي  مدير عام   المقيد برقم قيد    4119   وتم ايداعه بتاريخ    2011-01-10 

برقم ايداع   81 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2011  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير ولـهما في 

هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو 

اللئحته التنفيذية للجمعية العامة و له منفردا  التعامل مع البنوك و المصارف  الهيئات المالية بأى نوع من 

المعاملت المالية كالسحب و اليداع و الرهن و التوقيع على الشيكات و فتح و غلق الحسابات و الفراج عن رأس 

مال الشركة و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافه السندات الذنية التجارية حق شراء و بيع جميع المواد و 

المهمات و البضائع و المنقولت و القتراض بطريق العتمادات و إجراء كافة العقود و المعاملت الداخلة ضمن 

غرض الشركة و على الخص تعيين و وقف و عزل وكلء و مستخدمى الشركة و المحاضرين و تحديد مرتباتهم 

و أجورهم و مكافآتهم و له منفردا حق تمثيل الشركة امام الجهات الحكومية و غير الحكومية و كذلك التوقيع نيابه 

عن الشركة بالشهر العقارى و إبرام جميع العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة و لهما 

حق تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر و ل يكون التصرف ملزما  للشركة إل اذا وقعة المدير مشفوعا  بالصفة 

التى يتعامل بها  .

115 - جيهان عبد الحليم على جعفر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4254   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2011 برقم ايداع   627 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2011  بــ :  تم اعادة تشكيل مجلس الدارة

116 - سهير فتحى محمد الشاذلى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4254   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2011 برقم ايداع   627 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2011  بــ :  

117 - علء الدين سعد خليل ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4254   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2011 برقم ايداع   627 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2011  بــ :  

118 - صالح  محمد  عبد القوى  حبارة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4254   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2011 برقم ايداع   627 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2011  بــ :  

119 - محمد السيد السيد  محشية  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4254   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2011 برقم ايداع   627 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2011  بــ :  

120 - احمد كمال ابراهيم الشتح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4289   وتم ايداعه بتاريخ    

04-05-2011 برقم ايداع   781 تم التأشير فى تاريخ 04-05-2011  بــ :  

121 - محمود عبد الناصر كامل همام  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4289   وتم ايداعه بتاريخ    

04-05-2011 برقم ايداع   781 تم التأشير فى تاريخ 04-05-2011  بــ :  

122 - عبد ا سعداوي راغب ضيف ا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4289   وتم ايداعه بتاريخ    

04-05-2011 برقم ايداع   781 تم التأشير فى تاريخ 04-05-2011  بــ :  تفويض اى اثنين من اعضاء 

مجلس الدارة مجتمعين وهم السيد / عبدا سعداوي راغب ضيف ا رئيس مجلس الدارة السيد / فرج سعداوي 

راغب ضيف ا عضو مجلس الدارة المنتدب لشئون التخطيط والمتابعة السيد / سامح سعداوي راغب ضيف ا 

عضو مجلس الدارة المنتدب للشئون الدارية          السيد / اسلم محمد رضا مصطفى احمد عضو مجلس 

الدارة المنتدب للشئون المالية في التوقيع على كافة عقود البيع والشراء والرهن وقيد الضمان العقارى والتمويل 

العقارى لصول الشركة وممتلكاتها العقارية للنفس او للغير وقبض اثمانها واستلم الشيكات وصرفها والتوقيع على 

القرارات والمخالصات وله حق توكيل الغير

123 - عبد ا سعداوي راغب ضيف ا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4289   وتم ايداعه بتاريخ    

04-05-2011 برقم ايداع   781 تم التأشير فى تاريخ 04-05-2011  بــ :  استقاله

124 - فرج سعداوي راغب ضيف ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4289   وتم ايداعه بتاريخ    

04-05-2011 برقم ايداع   781 تم التأشير فى تاريخ 04-05-2011  بــ :  المنتدب لشؤون التخطيط و 

المتابعة - استقاله

125 - عبد ا سعداوي راغب ضيف ا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4289   وتم ايداعه بتاريخ    

04-05-2011 برقم ايداع   781 تم التأشير فى تاريخ 04-05-2011  بــ :  عادة التجديد لمجلس الدارة
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126 - اسلم محمد رضا مصطفى احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4289   وتم ايداعه بتاريخ    

04-05-2011 برقم ايداع   781 تم التأشير فى تاريخ 04-05-2011  بــ :  المنتدب للشئون المالية -  استقاله

127 - عبد الرحمن سعداوي راغب ضيف ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4289   وتم ايداعه بتاريخ    

04-05-2011 برقم ايداع   781 تم التأشير فى تاريخ 04-05-2011  بــ :  استقاله

128 - سامح سعداوي راغب ضيف ا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4289   وتم ايداعه بتاريخ    

04-05-2011 برقم ايداع   781 تم التأشير فى تاريخ 04-05-2011  بــ :  إعادة تشكيل مجلس الدارة    

تفويض رئيس مجلس الدارة منفردا فى التوقيع على عقود التسهيلت النتمانية بكافة انواعها واى نوع من 

المعاملت البنكية والمصارف والهيئات المالية كالسحب واليداع والقتراض وفتح وغلق الحسابات وحق الدارة 

والتوقيع على العقود والمستخلصات الخاصة بالشركة وتمثليها امام كافة الجهات الحكومية والقضاء والجهات الغير 

حكومية وفى ابرام كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وفى ابرام جميع العقود والصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد وله الحق فى شراء جميع المهمات والمنقولت في التوقيع على كافة عقود البيع 

والشراء والرهن وقيد الضمان العقارى والتمويل العقارى لصول الشركة وممتلكاتها العقارية للنفس او للغير 

وقبض اثمانها واستلم الشيكات وصرفها والتوقيع على القرارات والمخالصات وله حق توكيل الغير فى كل او 

بعض ما ذكر

129 - تامر ممدوح محمد القرم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4289   وتم ايداعه بتاريخ    

04-05-2011 برقم ايداع   781 تم التأشير فى تاريخ 04-05-2011  بــ :  

130 - جيديرا مويوس لكورا JEDADIAH MARIUS LACROIX  مدير عام   المقيد برقم قيد    4345   

وتم ايداعه بتاريخ    01-06-2011 برقم ايداع   1043 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2011  بــ :  يمثل المدير 

الشركة في علقتها مع الغيروله منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشــركة والتعامل بإسمها فيماعداما 

أحتفظ به صراحة عقد الشركة أوالقانون أولئحته التنفيذية للجمعـية العامة  .  وللمدير 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 حسابات و الفراج 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 عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية واصدارخطابات وشهادات الضمان لصالح الشركة وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وإبـرام كـافـة العقــود والمشارطـات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجـل وله حـق 

تــوكــيل أوتفــويض الغـــير فـى كــل أو بعــض ماذكــــر .

131 - ونـى يوسف كامل غبور  مدير عام   المقيد برقم قيد    4345   وتم ايداعه بتاريخ    01-06-2011 برقم 

ايداع   1043 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2011  بــ :  

132 - شهد عبد الحكيم عصمت السادات  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4575   وتم ايداعه بتاريخ    

10-10-2011 برقم ايداع   2115 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2011  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة بنفس 

التشكيل وبذات الختصاصات المؤشر بها  فى السجل التجارى

133 - شريف محمود حنفي محمود العيسوي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4743   وتم ايداعه بتاريخ    

02-01-2012 برقم ايداع   14 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2012  بــ :  تجديد تعيين السادة اعضاء مجلس 

الدارة

134 - شادى يسرى السيد ابو شادى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4743   وتم ايداعه بتاريخ    

02-01-2012 برقم ايداع   14 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2012  بــ :  

135 - تغريد احمد محمد قنديل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4743   وتم ايداعه بتاريخ    

02-01-2012 برقم ايداع   14 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2012  بــ :  

136 - نيفين محمود حنفى العيسوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4743   وتم ايداعه بتاريخ    

02-01-2012 برقم ايداع   14 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2012  بــ :  
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137 - حنان احمد عبدالستار امين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4743   وتم ايداعه بتاريخ    

02-01-2012 برقم ايداع   14 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2012  بــ :  

138 - ماجد  سمير  حلمى  ابراهيم  منصور  مدير فرع   المقيد برقم قيد    149878   وتم ايداعه بتاريخ    

10-02-1999 برقم ايداع   1015 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2012  بــ :  

139 - ماجد  سمير  حلمى  ابراهيم  منصور  مدير فرع   المقيد برقم قيد    149878   وتم ايداعه بتاريخ    

10-02-1999 برقم ايداع   1015 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2012  بــ :  

140 - محمد عصام عبد اللطيف محمد محمد عجمى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5376   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-11-2012 برقم ايداع   2670 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2012  بــ :  

141 - موسى يوسف عبد المتجلى يوسف  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    5376   وتم 

ايداعه بتاريخ    19-11-2012 برقم ايداع   2670 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2012  بــ :  تجديد الثقة فى 

اعضاء مجلس الدارة وتجديد مجلس الدارة ولمدة جديدة تبدا من نهاية المدة السابقة وبذات التشكيل  . وتحديد 

إختصاصات اعضاء مجلس الدارة وفقا لما يلى  :-   يكون حق الدارة والتوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها 

لكل عضو من اعضاء مجلس الدارة منفردا  ويكون لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب السيد /  موسى يوسف  

عبد المتجلى  يوسف  حق التوقيع منفردا  عن الشركة والتعانمل مع البنوك  بالسحب  واليداع والقرض والرهن 

وشراء وبيع اصول الشركة  .

142 - حازم على فوزى يونس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5376   وتم ايداعه بتاريخ    

19-11-2012 برقم ايداع   2670 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2012  بــ :  

143 - منى محمد صبحى قناوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5447   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2012 برقم ايداع   3011 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2012  بــ :  تجديد مدة اعضاء مجلس الدارة 

الشركة مع البقاء الصلحيات كما هى دون تغير

144 - حازم فاروق عبد العظيم راشد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5447   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2012 برقم ايداع   3011 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2012  بــ :  

145 - صلح الدين أحمد صلح الدين الفقى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5447   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2012 برقم ايداع   3011 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2012  بــ :  المنتدب

146 - محمد حسن ياقوت  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5448   وتم ايداعه بتاريخ    2012-12-23 

برقم ايداع   3012 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2012  بــ :  منتدب ) الشئون الفنية

147 - رضا محمد حامد الليثى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5448   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2012 برقم ايداع   3012 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2012  بــ :  

148 - احمد عبدالنبي احمد فرج فضل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5448   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2012 برقم ايداع   3012 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2012  بــ :  
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152 - على حسن محمد شكيبان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5448   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2012 برقم ايداع   3012 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2012  بــ :  أول: تشكيل مجلس الدارة.  

ثانيا: تحديد الختصاصات وحق التوقيع  يكون حق التوقيع أمام البنوك باسم الشركة ومعاملتها و تعهداتها و 

تعاقداتها لكل من رئيس مجلس الدارة مجتمعا  مع أحد العضاء المنتدبين و في حالة عدم وجود رئيس مجلس 

الدارة يكون حق التوقيع لنائب رئيس مجلس الدارة مجتمعا  مع أحد العضاء المنتدبين.  ولهم الحق فى تمثيل 

الشركة قانونا  و التوقيع على عقود الشركة أمام كافة الجهات الحكومية و غير الحكومية و الرسمية و الوزارات 

والجهزة التنفيذية التابعة للدولة و كافة الجهزة التابعة للحياء بكافة محافظات الجمهورية ومجلس الدولة وخبراء 

وزارة العدل و هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و أجهزة المدن التابعة للهيئة و هيئة التنمية الصناعية و والتعامل 

مع الشهر العقارى والغرف الصناعية والغرفه التجارية والسجل التجاري والهئية العامة الستثمار والمناطق الحرة 

و الهئية العامة و الرقابة المالية و مكتب العمل وهئية المجتمعات العمرانية و التوثيق  والتصالح والقرار و النكار 

والبراء امام جميع المحاكم و كافة الجهات والتوقيع لدى البنوك  و المصارف على المعاملت المالية و فتح 

الحسابات و التوقيع على الشيكات و خطابات الضمان و العتمادات المستندية و السحب و اليداع و حق 

القتراض و الرهن وإجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة والتعامل مع مصلحة الجمارك 

والضرائب و مأمورياتها واللجان الضريبية ولجان الطعن وانهاء المنازعات والهيئة العامة للتامينات الجتماعية 

والهئية العامة للصادرات و الواردات واستخراج سجل الموردين والمستوردين والعلمات التجارية وكافة إدارات 

المرور.  وليس لهم الحق في التصرف في بيع أي اصول لشركه ولهم حق تفويض أو توكيل الغير فى بعض أو 

كل ما ذكر.  وليجوز لرئيس مجلس الدارة أو العضاء المنتدبين أو نائب الرئيس عمل قروض شخصية بضمان 

يتم العرض على كامل اعضاء مجلس الدارة في حاله ابرام اي  o   . موقعهم في الشركة أو الئتمان من البنوك

عقود مع الغير للتصنيع ويتم الموافقه بالغلبية.

153 - احمد خالد خليفه  عبد المجيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5448   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2012 برقم ايداع   3012 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2012  بــ :  

154 - محمود محمد مصطفى  الجلجمونى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5448   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2012 برقم ايداع   3012 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2012  بــ :  

155 - خالد صبرى عبد العزيز ابراهيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5573   وتم ايداعه بتاريخ    

12-02-2013 برقم ايداع   417 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2013  بــ :  الموافقة على  إضافة صلحيات 

لمن لهم حق الدارة والتوقيع بمجلس الدارة وهم  السيد / خالد صبري عبد العزيز إبراهيم بصفته رئيس مجلس 

الدارة و السيد / مازن خالد صبري عبد العزيز إبراهيم بصفته عضو مجلس الدارة والسيد / مروان خالد صبري 

عبد العزيز بصفته عضو مجلس الدارة مجتمعين او منفردين الحق في القتراض والرهن من البنوك المصرية 

ولهم حق تفويض وتوكيل الغير وذلك كله مجتمعين او منفردين.

156 - تامر جلل الدين عبدالحميد محمد

 جعمه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5591   وتم ايداعه بتاريخ    17-02-2013 برقم ايداع   480 

تم التأشير فى تاريخ 17-02-2013  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة لمدة أخري

157 - يسرى رشاد عبدالمعبود عبداللطيف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    149160   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-1998 برقم ايداع   10551 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2013  بــ :  اعادة تشكيل مجلس الدارة و 

تحديد صلحياته  ليصبح علي النحو التالي     منح كل من السيد / يسري رشاد عبد المعبود عبد اللطيف صقر - 

رئيس مجلس الدارة -   و السيد / حسام الدين رشاد عبد المعبود عبد اللطيف صقر ) مجتمعين او منفردين ( كافة 

الصلحيات لدارة الشركة و مباشرة اعمالها و علي الخص التعامل مع البنوك بالسحب             و اليداع و فتح 

الحسابات و غلقها و التوقيع علي الشيكات و صرفها و كافة المعاملت البنكية    و التعامل مع الحياء و إدارات 

المرور و المصالح الحكومية و غير الحكومية وفي اجراء كافة التعاقدات باسم و لصالح الشركة و تحقيقا 

لغراضها و لهما  حق توكيل            او تفويض الغير في كل   او بعض ما ذكر .   و تجديد مدة مجلس الدارة 

لثلث سنوات من تاريخ انعقاد الجمعية .
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158 - رشاد عبدالمعبود عبد اللطيف صقر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    149160   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-1998 برقم ايداع   10551 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2013  بــ :  

159 - حسام الدين رشاد عبدالمعبود عبداللطيف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    149160   وتم ايداعه 

بتاريخ    23-11-1998 برقم ايداع   10551 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2013  بــ :  

160 - بهيه محمد حسن على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    149160   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-1998 برقم ايداع   10551 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2013  بــ :  

264 - سمير محمد  عبداللطيف  حسنين سويلم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    10631   

وتم ايداعه بتاريخ    29-01-2018 برقم ايداع   511 تم التأشير فى تاريخ 29-01-2018  بــ :  تعين مجلس 

الدارة لمدة ثلث سنوات كما هو       تحديد الصلحيات   البقاء على صلحيات مجلس الدارة كما هى

265 - اليزاشارلوت كريمه سمير عبد اللطيف سويلم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10631   وتم 

ايداعه بتاريخ    29-01-2018 برقم ايداع   511 تم التأشير فى تاريخ 29-01-2018  بــ :  

266 - منال كمال الدين بدوى خليفة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10631   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-2018 برقم ايداع   511 تم التأشير فى تاريخ 29-01-2018  بــ :  

267 - هريدى الشاذلى هريدى حسن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10788   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2018 برقم ايداع   1144 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2018  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة لمدة 

ثلث سنوات مع البقاء على تشكيل المجلس كما هو واختصاصات المجلس كما هي.

161 - حسان بن عبد الرحمن  بن عبد العزيز  العيد  مدير   المقيد برقم قيد    6300   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2014 برقم ايداع   259 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2014  بــ :  يمثل المدير الشركه في علقتها مع 

الغير ولهما في هذا الصدد )منفردا ( أوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه 

عقد الشركه او القانون او لتحته التنفيذيه للجمعيه العامه وله ) منفردا ( اجراء كافه العقود والمعاملت الداخله 

ضمن غرض الشركه وعلي الخص قبض ودفع كافه المبالغ والتعامل مع جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه 

والهيئه العامه للستثمار والمناطق الحره  وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه التجاريه وابرام جميع 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد أو الجل والتوقيع امام مأموريات الشهر 

العقاري علي كافه العقود والسجل التجاري والحق في قبض واستلم المبالغ المستحقه للشركه سواء كانت نقديه او 

بشيكات وحق شراء وبيع جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والتعامل مع ادارات المرور وشراء 

السيارات وبيعها باسم الشركه والتعامل مع البنوك والمصارف والهيئات الماليه باي نوع من المعاملت الماليه 

كالسحب واليداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات والفراج عن راسمال الشركه ول يكون اي 

تصرف ملزما  للشركه ال اذا وقعه المدير مشفوعا بالصفه التي يتعامل بها وله )منفردا ( حق توكيل او تفويض 

الغير في كل او بعض ما ذكر

162 - محمد عبد اللطيف محمد  نجيب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6972   وتم ايداعه بتاريخ    

20-11-2014 برقم ايداع   3100 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2014  بــ :  تجديد مدة عضوية مجلس الدارة 

بنفس ذات الختصاصات

163 - منى احمد الدسوقى احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7017   وتم ايداعه بتاريخ    

07-12-2014 برقم ايداع   3292 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2014  بــ :  

164 - محمد احمد الدسوقى احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7017   وتم ايداعه بتاريخ    

07-12-2014 برقم ايداع   3292 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2014  بــ :  

165 - مصـطفــي احمــد الـدســوقـي احمـد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7017   وتم ايداعه بتاريخ    

07-12-2014 برقم ايداع   3292 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2014  بــ :  

166 - مراد احمد الدسوقى احمد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7017   وتم ايداعه بتاريخ    

07-12-2014 برقم ايداع   3292 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2014  بــ :  

167 - مصـطفــي احمــد الـدســوقـي احمـد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7017   وتم ايداعه بتاريخ    

07-12-2014 برقم ايداع   3292 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2014  بــ :  اعادة تشكيل مجلس الدارة
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168 - مراد احمد الدسوقى احمد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7017   وتم ايداعه بتاريخ    

07-12-2014 برقم ايداع   3292 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2014  بــ :  

169 - محمد احمد الدسوقى احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7017   وتم ايداعه بتاريخ    

07-12-2014 برقم ايداع   3292 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2014  بــ :  

170 - منى احمد الدسوقى احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7017   وتم ايداعه بتاريخ    

07-12-2014 برقم ايداع   3292 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2014  بــ :  

171 - احمد الدسوقى احمد عبد المول  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7017   وتم ايداعه بتاريخ    

07-12-2014 برقم ايداع   3292 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2014  بــ :  

172 - مصـطفــي احمــد الـدســوقـي احمـد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7017   وتم ايداعه بتاريخ    

بموجب محضـــر اجتمـــاع  07-12-2014 برقم ايداع   3292 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2014  بــ :  -

الجمعيــه العامة العــاديه الموافقة على تجديد مدة عضوية مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء 

بموجب محضـــر اجتمـــاع الجمعيــه العامة العــاديه تمت الموافقة على تحديد صلحيات  الفترة السابقة .  -

واختصاصات مجلس الدارة لتكون على النحو التالى :  للسيد الستاذ / مصطفى احمد الدسوقى احمد - رئيس 

مجلس الدارة والسيد الستاذ / مراد احمد الدسوقى احمد- نائب رئيس مجلس الدارة )مجتمعان او منفردان( الحق 

فى ادارة الشركة والتوقيع عنها ولهما كافة الصلحيات الممكنة فى ذلك ولهما الحق فى تمثيل الشركة امام البنوك 

وتوقيع الشيكات وامام جميع المصالح الحكومية والغير حكومية وقبض ودفع كافة المبالغ و توقيع و تحويل وتسديد 

كافة المستندات الذنية التجارية وابرام جميع انواع العقود والمشاركات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل ولهما حق شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت كما لهما الحق فى القتراض من 

جميع البنوك لصالح الشركة بطريق العتمادات المستندية والقروض غير المفتوح لها اعتمادات مستندية ومنها 

عقود المعاوضات والتسويات والرهن والستدانة والمشاركات وبيع و شراء ورهن اصول الشركة وشراء اسهم 

شركات اخرى والقتراض بطريق العتمادات وبيع المحلت التجارية والعقارات والرهون وجميع الصول الثابتة 

والمنقولة المملوكة للشركة ولهما الحق فى شراء وبيع سيارات وترخيصها وتجديدها وغيرها من اصول الشركة 

الغير مذكورة ولهما الحق فى كفالة الغير وقبول الكفالة من الغير و لهما الحق فى تفويض او توكيل الغير فى كل او 

بعض ما ذكر .

173 - ايمان عبدالحى احمد عبدا  مدير عام   المقيد برقم قيد    7058   وتم ايداعه بتاريخ    2014-12-21 

برقم ايداع   3471 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2014  بــ :  

174 - محمد احمد حسين محمد  مدير   المقيد برقم قيد    7058   وتم ايداعه بتاريخ    21-12-2014 برقم 

ايداع   3471 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2014  بــ :  

303 - لياو إي مينج LIAO YIMING  مدير   المقيد برقم قيد    13565   وتم ايداعه بتاريخ    

08-09-2019 برقم ايداع   4715 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2019  بــ :  بصفته ممثل لشركة نيو هوب 

انتر ناشيونال هولدينج بى تى اى ليمتد

304 - أو دالين WU DALIN  مدير   المقيد برقم قيد    13565   وتم ايداعه بتاريخ    08-09-2019 برقم 

ايداع   4715 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2019  بــ :  بصفته ممثل لشركة نيو هوب انتر ناشيونال هولدينج 

بى تى اى ليمتد

305 - نيو شويا فنج NIU XUEFENG  مدير   المقيد برقم قيد    13565   وتم ايداعه بتاريخ    

08-09-2019 برقم ايداع   4715 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2019  بــ :  بصفته ممثل لشركة نيو هوب 

انتر ناشيونال هولدينج بى تى اى ليمتد

306 - ابراهيم محمد محمد احمد على  مدير   المقيد برقم قيد    13585   وتم ايداعه بتاريخ    2019-09-11 

برقم ايداع   4795 تم التأشير فى تاريخ 11-09-2019  بــ :  
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175 - محمود سامى جابر جمعه محمد  مدير عام   المقيد برقم قيد    7058   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2014 برقم ايداع   3471 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2014  بــ :  يمثل المدير /محمود سامى جابر 

جمعه محمد – الشركة منفردا فى علقته 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 العامة ، والتعامل مع 

البنوك بالسحب واليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات والقروض المفتوح بها اعتمادات باسم 

ولصالح الشركة وتحقيقا لغراضها واجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى الخص 

تعيين وترقية ووقف وعزل موظفى ووكلء ومستحدمى الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع 

كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وابرام جميع العقود الداخلية والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ،وله حق شراء جميع المواد والمهمات والبضائع 

والمنقولت وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر.كما يمثل المديران / ايمان عبد الحى احمد 

عبدا ومحمد احمد حسين محمد-مجتمعان الشركة فى علقتها مع الغيرولهما فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامه 

،وذلك فى التعامل مع البنوك بالسحب واليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات والقروض المفتوح 

بها اعتمادات باسم ولصالح الشركة وتحقيقا لغراضها . اما فيما يخص القروض غير المفتوح بها اعتمادات 

بالبنوك والمبادلت وبيع المحلت التجارية والعقارات والرهون وكذلك الشتراك فى المؤسسات الخرى وبيع 

الصول الثابته والمنقولة ليكون التصرف ملزما للشركة ال اذا وقعه كل المديرون مجتمعون .

176 - احمد محمد نبيل عبد الصمد صقر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7118   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2015 برقم ايداع   99 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2015  بــ :  

177 - تامر محمد حامى مصطفى امبابى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    7118   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2015 برقم ايداع   99 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2015  بــ :  

178 - محسن احمد كمال احمد حسين  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    7118   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-01-2015 برقم ايداع   99 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2015  بــ :  

179 - نبيل محمود مصطفي امين الشوربجي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7118   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2015 برقم ايداع   99 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2015  بــ :  تجديد مده مجلس الداره لثلث 

سنوات قادمه واعادة تشكيل مجلس الدارة

180 - عبد المنعم محمد عبد المنعم عبد الرازق  مدير فرع   المقيد برقم قيد    7282   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-2015 برقم ايداع   677 تم التأشير فى تاريخ 04-03-2015  بــ :  

181 - اسلم فتحى حسن احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    7436   وتم ايداعه بتاريخ    30-04-2015 برقم 

ايداع   1399 تم التأشير فى تاريخ 30-04-2015  بــ :  

182 - صلح   الدين  نذير  الطهاوى  مدير   المقيد برقم قيد    7671   وتم ايداعه بتاريخ    2015-08-04 

برقم ايداع   2532 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2015  بــ :  

183 - بلل محمد على زين الدين  مدير   المقيد برقم قيد    7671   وتم ايداعه بتاريخ    04-08-2015 برقم 

ايداع   2532 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2015  بــ :  

184 - ملك سليمان الطهاوى  مدير   المقيد برقم قيد    7671   وتم ايداعه بتاريخ    04-08-2015 برقم ايداع   

2532 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2015  بــ :  
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185 - محمد عامر  نذير الطهاوى  مدير   المقيد برقم قيد    7671   وتم ايداعه بتاريخ    04-08-2015 برقم 

ايداع   2532 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2015  بــ :  يمثل المديرون السيد / نذير سليمان الطهاوي خجو 

والسيد / صلح الدين نذير الطهاوي والسيد / رياض نذير الطهاوي والسيد / بلل محمد علي زين الدين والسيدة / 

ملك سليمان الطهاوي خجو والسيد/ محمد عامر نذير الطهاوى  الشركة في علقتها مع الغير ولهم " منفردين أو 

مجتمعين " في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد 

الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة ولهم  "منفردين أو مجتمعين" حق شراء جميع المواد 

والمهمات والبضائع والمنقولت والسيارات و الصول الثابتة اللزمة لغراض الشركة ، وسلطة إبرام كافة 

التعاقدات والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل والتوقيع عليها ، وحق تعيين 

ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ و إجراء 

المعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة ، أما القروض غير المفتوح بها إعتمادات بالبنوك والمشتريات والمبادلت 

وبيع المحلت التجارية والعقارات والرهون وكذلك الشتراك في المؤسسات الخرى فل يجوز إجراؤها إل بعد 

موافقة الجمعية بأغلبية الشركاء الحائزة  لثلثة أرباع رأس المال ول يكون التصرف ملزما للشركة إل إذا وقعه 

المدير مشفوعا بالصفة التي يتعامل بها ، ولهما الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر .  اما فيما 

يخص التعامل مع البنوك بفتح وغلق الحسابات والسحب واليداع والتوقيع على الشيكات وبيع الصول الثابتة  

والمنقولة  والسيارات يكون  للسيد / صلح الدين نذير الطهاوى منفردا   ويكون السيد / إبراهيم خضري محمد 

عطية مديرآ للعلقات العامة والتسويق .

186 - ابراهيم خضيرى محمد عطيه  مدير   المقيد برقم قيد    7671   وتم ايداعه بتاريخ    2015-08-04 

برقم ايداع   2532 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2015  بــ :  

187 - رياض نذير الطهاوى  مدير   المقيد برقم قيد    7671   وتم ايداعه بتاريخ    04-08-2015 برقم ايداع   

2532 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2015  بــ :  

198 - كريم سمير محمد عبد المقصود  زياد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    654   وتم ايداعه بتاريخ    

23-06-1999 برقم ايداع   147 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2015  بــ :  يكون حق الدارة و التوقيع و 

المسئولية أمام الجهات الرسمية للشركيين المتضامنين / سمير محمد عبد المقصود زيادة و كريم  سمير محمد عبد 

المقصود زيادة مجتمعين او منفردين ، و لهما حق تمثيل الشركة في علقتها مع الغير و لهما في هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة و التعامل بإسمها مع جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع 

العمال العام و الخاص بإسم الشركة و لغراض الشركة أمام الشهر العقاري ، ولهما حق التوقيع علي عقود 

التسهيلت الئتمانية و أي نوع من المعاملت المالية مع البنوك و المصارف و الهيئات المالية كالسحب و اليداع 

و لهما حق القتراض و الرهن و التوقيع علي الشيكات و في حالة بيع الصول الخاصة بالشركة يكون التوقيع 

للشريكين المتضامنين مجتمعين و لهما حق توكيل الغير في كل او بعض ماذكر .

199 - سامى محمد عبد المقصود زياده  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    654   وتم ايداعه بتاريخ    

23-06-1999 برقم ايداع   147 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2015  بــ :  
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200 - خميس عمر محمد عمر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8132   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-2016 برقم ايداع   399 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2016  بــ :  اعادة تشكيل اعضاء مجلس الدارة 

وتجديد تعينهم وتحديد اختصاصاتهم.   وتكون اختصاصات مجلس الدارة كالتى يملك حق التوقيع عن الشركة 

الستاذ/ خميس عمر محمد عمر رئيس مجلس الدارة وله الحق منفردا في تمثيل الشركة امام القضاء والغير 

والتوقيع على كافة العقود باسم الشركة وعقود الشراء والبيع والرهن للعقارات والراضي والوحدات السكنية 

والدارية والتجارية والمنقولت والسيارات وغيرها باسم الشركة ولغراض الشركة والتوقيع على العقود النهائية 

امام الشهر العقاري وتمثيل الشركة امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ومصلحة الجمارك والهيئة القومية 

للتأمينات الجتماعية وادارات المرور والقطاع العالم وقطاع العمال العام والخاص والتعامل مع المحافظات 

والحياء والمراكز الذكية وشركات الكهرباء والمياه والغاز وله حق التصرف بكافة انواعه فيما يتعلق بجميع 

اصول وممتلكات الشركة العقارية والمنقولة والسيارات والرئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة 

منفردين أو مجتمعين حق فتح الحسابات في البنوك واليداع فيها والسحب منها والتوقيع على الشبكات وكافة ال 

معاملت البنكية فيما   ل يزيد عن 2000000 جنيه اما ما زاد عن ذلك يكون لرئيس مجلس الدارة منفردا ولهم 

تفويض او توكيل الغير في كل او بعض الختصاصات

201 - عمر خميس عمر محمد عمر  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8132   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-2016 برقم ايداع   399 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2016  بــ :  

202 - نوره خميس عمر محمد عمر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8132   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-2016 برقم ايداع   399 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2016  بــ :  

203 - مؤمن أبوالعل محمد أحمد أبوالعل  مدير عام   المقيد برقم قيد    8323   وتم ايداعه بتاريخ    

03-04-2016 برقم ايداع   1157 تم التأشير فى تاريخ 03-04-2016  بــ :  يمثل المديران الشركة فى علقتها 

مع الغير ولهما )منفردان( فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما أحتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير 

لهما )منفردان( فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها ولهما )منفردان( الحق فى فتح 

الحسابات بأسم الشركة أمام البنوك والسحب واليداع والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأسمال الشركة من 

البنك وإصدار خطابات الضمان وفتح العتمادات المستندية ولهما )مجتمعين او منفردين( حق القتراض والرهن 

والحق فى إجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى الخص تعيين ووقف وعزل وكلء 

ومستخدمى الشركة وتحديد مراتباتهم وأجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية التجارية وإبرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقض 

أو بالجل ولهما )منفردان( حق التوقيع على عقود الشتراك فى تأسيس الشركات وتعديل النظام الساسى للشركة 

ولهما منفردان حق شراء وبيع جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والعقارات والراضى والسيارات 

والتوقيع على تلك العقود أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ولهما حق إدارة الشركة وتمثيلها أمام الغير والتوقيع 

عن الشركة والتعامل بأسمها أمام جميع الجهات الحكومية والرسمية والوزارات والجهزة التنفيذية التابعة للدولة 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية ومصلحة الجمارك والسجل 

التجارى والشهر العقارى وهيئة الستثمار والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجميع السفارات 

والقنصليات داخل وخارج جمهورية مصر العربية والموانى والمطارات وكافة الجهزة التابعة للحياء بكافة 

محافظات الجمهورية ولهما حق توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر .

204 - مجدى محمد احمد ابو العل  مدير عام   المقيد برقم قيد    8323   وتم ايداعه بتاريخ    2016-04-03 

برقم ايداع   1157 تم التأشير فى تاريخ 03-04-2016  بــ :  
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208 - سلوى محمود حسن محمد  رئيس مجلس  من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    8824   وتم ايداعه بتاريخ    

03-10-2016 برقم ايداع   3304 تم التأشير فى تاريخ 03-10-2016  بــ :  اعادة تشكيل مجلس الدارة 

وتجديد مدته لمدة ثلث   علي ان يكون حق التوقيع للسيدة / سلوي محمود حسن محمد - رئيس مجلس الدارة في 

التوقيع علي عقود الشراء الراضي والعقارات والسيارات والتوقيع عقود التسهيلت المصرفية والئتمانية والرهن 

وفك الرهن وجميع المعاملت مع البنوك من سحب وايداع وفتح الحسابات واغلقها وفتح العتمادات المستندية 

لدي البنوك ولها حق القتراض والرهن من البنوك المصرية والمشتركة والجنبية والتوقيع امام الشهر العقاري 

والتوثيق في الجهات الرسمية والحكومية وقطاع العمال العام والخاص ولها حق توكيل الغير في كل ما ذكر

209 - محمد حسن عطيه حسن عطيه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8824   وتم ايداعه بتاريخ    

03-10-2016 برقم ايداع   3304 تم التأشير فى تاريخ 03-10-2016  بــ :  

210 - مصطفي عبدالله عبدالناصر سيد احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8824   وتم ايداعه بتاريخ    

03-10-2016 برقم ايداع   3304 تم التأشير فى تاريخ 03-10-2016  بــ :  

211 - عبدالعاطى عبدالفتاح عبدالسلم عزب  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    8892   وتم 

ايداعه بتاريخ    26-10-2016 برقم ايداع   3659 تم التأشير فى تاريخ 26-10-2016  بــ :  تجديد مدة تعيين 

مجلس ادارة الشركة وتحديد صلحياته  وتكون صلحيات التوقيع علي النحو التالي :-  لرئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب الحق في التعامل واجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلي الخص 

تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع كافة المبالغ 

وتوقيع  وتحويل  وبيع  وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والغراض 

بطريق العتمادات او القروض غير المفتوح بالبنوك  والمشتريات والمبادلت وبيع وشراء كافة احتياجات الشركة 

والمحلت التجارية والعقارات والرهون وكذلك الشتراك في المؤسسات الخرى وله حق التصرف بالشراء او 

البيع في أصول الشركة ومنها السيارات و المنقولت والعقارات والتوقيع علي ذلك امام الشهر العقاري المختص 

وكذلك العتمادات المستندية وخطابات الضمان والتوقيع علي عقود التسهيلت الئتمانية والرهن وله الحق في 

التوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات وله الحق في التعامل امام كافة البنوك والمصالح والمؤسسات والهيئات 

والوزرات التابعة للدولة والهيئة العامة للستثمار ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق والغرف التجارية والتسجيل 

التجاري ومصلحة الضرائب ومأموريتها المختلفة والهيئة القومية للتأمين الجتماعي ومدريات القوي العاملة 

ووحدات وادارات المرور علي مستوي الجمهورية ووزارة الكهرباء والهيئات التابعة لها ومصلحة الجمارك 

وشركات التامين ومباشرة جميع هذه الختصاصات وتسليم وتسلم كافة العقود والوراق والمستندات من كافة 

الجهات الحكومية وغير الحكومية وله الحق في تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر .

212 - الهام عبد الحميد عبد ا ابو بكر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8892   وتم ايداعه بتاريخ    

26-10-2016 برقم ايداع   3659 تم التأشير فى تاريخ 26-10-2016  بــ :  

213 - محروس محمد عبد الفتاح عبد السلم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8892   وتم ايداعه بتاريخ    

26-10-2016 برقم ايداع   3659 تم التأشير فى تاريخ 26-10-2016  بــ :  

214 - محمد  الحسن  إبراهيم  حسن  الشامي  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    9080   

وتم ايداعه بتاريخ    20-12-2016 برقم ايداع   4455 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2016  بــ :  من ذوي 

الخبرة

225 - نعمة ا محمد السيد رجب  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    9375   وتم ايداعه بتاريخ    

09-03-2017 برقم ايداع   963 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2017  بــ :  حق الداره والتوقيع  يكون حق 

الدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن السيد / نعمة ا محمد السيد رجب وله منفرد 

فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسم الشركة مع جميع الجهات الحكومية والغير حكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والخاص والتعامل مع البنوك كالسحب واليداع والرهن والقتراض والتوقيع على 

الشيكات وصرفها وفتح وغلق كافة الحسابات البنكية وذلك بأسم الشركة ولغراض الشركة و حق التصرف فى اى 

أصل من اصول الشركة وله حق توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر فيما عدا الشريك الموصي.
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226 - مختار  عبد الخالق احمد بسيونى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    9375   وتم ايداعه بتاريخ    

09-03-2017 برقم ايداع   963 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2017  بــ :  

227 - اسامه محمد ابراهيم محمد على الشافعى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    9375   وتم ايداعه بتاريخ    

09-03-2017 برقم ايداع   963 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2017  بــ :  

228 - سامح محمود احمد شحاته  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7519   وتم ايداعه بتاريخ    

31-05-2015 برقم ايداع   1803 تم التأشير فى تاريخ 23-03-2017  بــ :  اعادة تشكيل مجلس الدارة تجديد 

تعيين مجلس الدارة الحالى لمدة اخرى جديدة

229 - أسلم محمد صبري عبد المجيد علي الشابوري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7519   وتم 

ايداعه بتاريخ    31-05-2015 برقم ايداع   1803 تم التأشير فى تاريخ 23-03-2017  بــ :  

230 - غاده السعيد ابراهيم هديب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7519   وتم ايداعه بتاريخ    

31-05-2015 برقم ايداع   1803 تم التأشير فى تاريخ 23-03-2017  بــ :  

231 - انجى حسن عبد العزيز ابراهيم سعد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7519   وتم ايداعه بتاريخ    

31-05-2015 برقم ايداع   1803 تم التأشير فى تاريخ 23-03-2017  بــ :  

232 - خالد حسن احمد فتياني النجار  مدير عام   المقيد برقم قيد    9450   وتم ايداعه بتاريخ    2017-03-28 

برقم ايداع   1198 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2017  بــ :  

215 - معتز عبد المالك عبد الرحمن عبد السلم هيلع  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    

9080   وتم ايداعه بتاريخ    20-12-2016 برقم ايداع   4455 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2016  بــ :  

تشكيـل مجلـس الدارة   لمـدة ثـلث سنـوات تبـدأ مـن تاريـخ إنتهـاء مـدة مجلـس الدارة الحالـى فـى 

يمثـل الدكتـور/ معـتـز عبـد المالـك عبـد  21/12/2021 و تنتهـى فـى 20/12/2024 بالصلحيـات التيـة :  1-

و يكـون لكل مـن  الرحمـن هيلـع رئـيس مجلس الدارة و العـضـو المنتـدب للشركـة أمـام القضـاء و الغيـر .  2-

الدكتـور/ معـتـز عبـد المالـك عبـد الرحمـن هيلـع رئـيس مجلـس الدارة و العضـو المنتـدب و الدكتـور/ محمد 

الحسن ابراهيم حسن الشامي  -  نائـب رئـيس مجلـس الدارة و العـضـو المنتـدب حـق التوقيـع أمـام البنـوك بكافـة 

معامـلتهـا مـن سحـب و إيداع       و فتـح الحسابـات و غلقهـا والتوقيـع علـى الشيكـات ) مجتمعـيـن أو منفـرديـن 

( ولهمـا حـق فتـح العتمـادات المستنديـة و لهمـا حـق اليـداع و السحـب و صـرف الشيكـات بإسـم الشركـة و 

صالحهـا  و لهمـا حـق التوقيـع أمـام الشهـر العـقـارى و كافـة الجهـات الحكوميـة      و الغـيـر الحكوميـة و السجـل 

التجـارى و مصلحـة الضرائـب و التأمينـات الجتماعيـة و إدارات المـرور المختلفـة و وزارة الصحـة و السكـان 

و الهيئـة العامـة للستثمـار و الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة و الهيئـة العامـة للصـادرات و الواردات و لهمـا الحـق 

فـى اصدار شهادات الخبرة تعييـن و عـزل مستخدمـى الشركـة و تحديـد مرتبـاتهـم و أجورهـم ؛ كـل هـذا لتحقيـق 

يلـزم موافقـة الجمعيـة  غـرض الشركـة و لهمـا حـق توكيـل أو تفـويـض الغيـر فـى كـل أو بعـض مـا ذكـر .  3-

العموميـة للشركـة مسبقـا  علـى القتـراض و الرهـن و بيـع الصـول .

216 - اكرم محمد شحاته ابو عراشين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9080   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2016 برقم ايداع   4455 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2016  بــ :  

217 - عصام صبرى ابراهيم حموده  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9080   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2016 برقم ايداع   4455 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2016  بــ :  

218 - صبرى محمد محمد بكر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9080   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2016 برقم ايداع   4455 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2016  بــ :  من ذوى الخبرة

219 - محمد محمد عبد العزيز  المليجى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9080   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2016 برقم ايداع   4455 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2016  بــ :  

220 - مصطفى سعد المرسي شاهين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9080   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2016 برقم ايداع   4455 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2016  بــ :  
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221 - يحيى ابراهيم محمود حسنين العزازى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9148   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2017 برقم ايداع   46 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2017  بــ :  إعطاء الحق للسيد/يحيى ابراهيم 

حسين العزازي - رئيس مجلس الدارة - الحق في التعامل مع البنوك في السحب واليداع والتوقيع على الشيكات 

والرهن والقتراض بضمان اصول الشركة وفتح وغلق الحسابات بالبنوك وله الحق في توكيل الغير في كل او 

بعض ما ذكر.

222 - ناجى جورجى لسكري  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9215   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2017 برقم ايداع   335 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2017  بــ :  1- تجديد مده مجلس الداره .2-

يتولى أدارة الشركة والتوقيع عنها بشرط أن تكون الدارة بأسم الشركة وضمن اغراضها رئيس مجلس الدارة 

وذلك لتحقيق مصالح الشركة وتكون الختصاصات كما يلى :  يكون حق التوقيع و المسئولية امام الجهات الرسمية 

لرئيس مجلس الدرة  السيد / ناجى جورجى لسكرى وله منفردا  الحق فى 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 وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واصدار خطابات 

وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف ويكون كل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراضها 

.  كذلك له حق التوقيع منفردا  على عقود القتراض والرهن لصالح البنوك او للغير وتعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركة ، وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام 

كافة العقود والمشاراطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد والجل وله حق توكيل الغير فى كل او 

بعض ما ذكر وذلك امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق .  وكذلك له حق التوقيع منفردا  على رفع الدعوى 

القضائية باسم الشركة ولصالحها والتنازل عنها والتصالح فيها   وكذلك له حق التوقيع منفردا  على عقود البيع 

لصول الشركة من منقولت وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات بأسم الشركة ولصالحها .  وبالنسبة الى 

طلب أعتمادات مستندية استيراد وتصدير فيكون ضمن اعمال الدارة للشركة التى يجوز لرئيس مجلس الدارة 

طلب فتحها منفردا  .

223 - ناصر جابر سرور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9215   وتم ايداعه بتاريخ    2017-01-24 

برقم ايداع   335 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2017  بــ :  

224 - شريف منير حلمى فرج  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9215   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2017 برقم ايداع   335 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2017  بــ :  
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233 - محمد عمر احمد عبد العال  مدير عام   المقيد برقم قيد    9450   وتم ايداعه بتاريخ    2017-03-28 

برقم ايداع   1198 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2017  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم 

مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة.  وللمديرين السيد /  خالد حسن احمد فتياني النجار . 

والسيد / محمد عمر احمد عبدالعال  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 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 ولهما الحق فى 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 ولهم حق شراء وبيع جميع المواد والمهمات 

والبضائع والمنقولت وشراء الصول والسيارات ولهم أيضا حق تمثيل الشركة إمام الشهر العقاري والتوثيق 

والتعامل مع التحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء . ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر. 

ولهم مجتمعين حق القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم 

الشركة ولصالحها ولهم حق التعاقد والبيع للنفس أو للغير وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم حق توكيل 

او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر. وللمدير السيد / جمال محمد على حمدان الحق في 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 وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل  وادارة الشركة داخليا.

234 - جمال محمد على حمدان  مدير عام   المقيد برقم قيد    9450   وتم ايداعه بتاريخ    28-03-2017 برقم 

ايداع   1198 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2017  بــ :  

235 - ياسر احمد عبد اللطيف  مدير   المقيد برقم قيد    6965   وتم ايداعه بتاريخ    18-11-2014 برقم 

ايداع   3041 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2017  بــ :  صلحياته: صلحياته كالتالي:  اول-ابرام جميع العقود 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل   ثانيا-حق شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت   

ثالثا-ادارة اصول الشركة وتعيين ووقف وعزل وكلء و مستخدمي الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافأتهم  

رابعا-جميع المعاملت الجارية التي تتم مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع و التوقيع علي الشيكات 

وفتح          وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان و الشيكات مقبولة الدفع  و التحويلت 

الخارجية والداخلية و طلب واستلم البطاقات المصرفيه والتعامل فيما يخص الحسابات اللكترونية  وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف.                   خامسا-التعامل مع مصلحة  الضرائب المصرية بما في ذلك 

مصلحتي الضرائب العامة والقيمة المضافه و التعامل مع الشهر العقاري و عمل التوكيلت و ألغاؤها والتعامل مع 

مصلحة الجمارك المصرية وهيئة ميناء السكندرية و الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات و الواردات والغرفة 

التجارية والسجل التجاري وجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية .

236 - مصطفى محمد سمير فهمى ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6965   وتم ايداعه بتاريخ    

18-11-2014 برقم ايداع   3041 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2017  بــ :  استقاله

237 - محمد سمير فهمي ابراهيم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    6965   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-11-2014 برقم ايداع   3041 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2017  بــ :  تجديد تعيين المجلس  

لمده ثلث سنوات اعتبارا من تاريخ 23-8-2022 وحتى تاريخ 22-5-2025 على بقاء صلحيات 

واختصاصات مجلس الداره كما هى .

238 - وائل سمير فهمى ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6965   وتم ايداعه بتاريخ    

18-11-2014 برقم ايداع   3041 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2017  بــ :  

239 - رضا سمير فهمى ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6965   وتم ايداعه بتاريخ    

18-11-2014 برقم ايداع   3041 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2017  بــ :  
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240 - يسرى على احمد ابوسمره  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    10016   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-08-2017 برقم ايداع   3796 تم التأشير فى تاريخ 27-08-2017  بــ :  تشكيل مجلس الدارة 

لدورة جديدة مدتها 3 سنوات  مع البقاء على كافة الصلحيات الممنوحة للسيد / يسرى  على ابوسمرة رئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيدة / منال محمد حلمى سنبل نائب رئيس مجلس الدارة  التى تم الموافقة 

عليها  بالجماع من الجمعية العامة الغير  عادية  للشركة بتاريخ  22 مارس 2022 والمؤشر بها فى السجل 

التجارى  دون تغيير  0

241 - منال محمد حلمي سنبل  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10016   وتم ايداعه بتاريخ    

27-08-2017 برقم ايداع   3796 تم التأشير فى تاريخ 27-08-2017  بــ :  

242 - هبه محمد حسام الدين جلل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10016   وتم ايداعه بتاريخ    

27-08-2017 برقم ايداع   3796 تم التأشير فى تاريخ 27-08-2017  بــ :  

243 - نادين محمد حسام الدين محمود جلل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10016   وتم ايداعه بتاريخ    

27-08-2017 برقم ايداع   3796 تم التأشير فى تاريخ 27-08-2017  بــ :  

255 - مى جلل سعد صالح  شريك موصى   المقيد برقم قيد    10630   وتم ايداعه بتاريخ    2018-01-28 

برقم ايداع   503 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2018  بــ :  

256 - امل جلل سعد صالح  شريك موصى   المقيد برقم قيد    10630   وتم ايداعه بتاريخ    2018-01-28 

برقم ايداع   503 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2018  بــ :  

257 - نادر جلل سعد حسنين صالح  شريك موصى   المقيد برقم قيد    10630   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2018 برقم ايداع   503 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2018  بــ :  

244 - حفنى عبده عبده حفنى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    10054   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-09-2017 برقم ايداع   4029 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2017  بــ :  يكون لرئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب الستاذ الدكتور / حفنى عبده عبده حفنى "منفردا" التوقيع نيابة عن الشركة أمام كافة 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والمصالح المختلفة والتوقيع أمام البنوك بكافة معاملتها من سحب وإيداع وفتح 

الحسابات والتوقيع على الشيكات والتوقيع أمام الشهر العقارى على كافة العقود والمستندات والسجل التجارى 

ومصلحة الضرائب ولة حق بيع الصول والرهن والقتراض من جميع البنوك تحت إسم وعنوان الشركة وله 

الحق فى توكيل الغير فى كل أو بعض مما ذكر
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245 - محمد جمال عبد العزيز عبد ا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10087   وتم ايداعه بتاريخ    

24-09-2017 برقم ايداع   4215 تم التأشير فى تاريخ 24-09-2017  بــ :  للسيد رئيس مجلس الدارة منفردا 

الحق في التوقيع على كافة التعاملت  من شراء وبيع الصول الثابتة والمنقولة وبيع السيارات والتوقيع على عقود 

البيع امام كافة الجهات اللزمة لذلك وخلفه و التوقيع على كافة التعاملت والتصرفات مع جميع الجهات وكافة 

المعاملت مع البنوك في السحب والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات وغلقها وحق القتراض والرهن وباقي 

المعاملت البنكية والتعامل               مع الجهات الحكومية والغير حكومية وللسيد رئيس مجلس الدارة وعضو 

مجلس الدارة السيد / اسماعيل جمال عبدالعزيز عبدا منفردين حق التعامل مع البنوك في كافة التعاملت من 

استلم الشيكات والنقدية واليداع بحسابات الشركه بالبنوك والمصارف، يحق لكافة الشركاء  تفويض او توكيل 

الغير في كل او بعض ما ذكر كل حسب اختصاصه سواء منفردين او مجتمعين .  - وللسيد رئيس مجلس الدارة 

الحق في كل من التي : 1- تفويض من له حق التوقيع على الشيكات . 2- تفويض من له حق استلم النقدية 

والشيكات . 3- اضافة صلحيات لعضاء لمجلس الدارة ، وذلك على النحو التالي :-   أول : تفويض أي اثنين 

مجتمعين من السادة :- السيد / السيد محمد التهامي سعيد ، السيد /جمال على عبدالتواب إبراهيم ، السيد / محمد 

يوسف محمد محمد دغش و السيد / احمد عادل ناجح رمضان  وذلك في التوقيع على الشيكات امام البنوك ، ولهم 

منفردين حق التحويلت البنكية و اليداع بالبنوك وتسليم واستلم المستندات امام جميع الجهات .  ثانيا : تفويض 

كل من :- السيد / هيثم جمال على عبدالتواب - السيد / فرج حسن عبدالسلم وذلك في استلم النقدية والشيكات 

وايداع النقدية والشيكات في البنوك مجتمعين او منفردين .    تعيين السيد /السيد محمد التهامي سعيد مدير مالي 

وتفويض كل من السيد / جمال علي عبد التواب إبراهيم والسيد /  محمد يوسف محمد محمد دغش والسيد / السيد 

محمد التهامي سعيد و السيد/ احمد عادل ناجح رمضان. في التوقيع على الشيكات منفردين بحد اقصى 100000 

جم )مائة الف جنيه مصري( ، كما تم تفويض السيد / رضا محمود إبراهيم خطاب والسيد / احمد عصام محمد 

إبراهيم في استلم الشيكات الخاصة بنا من الشركات وايداعها في حساباتنا في البنوك منفردين .

246 - جود فهد سلطان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10302   وتم ايداعه بتاريخ    2017-11-05 

برقم ايداع   5021 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2017  بــ :  

247 - باسل محمد صافى ابو دان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10302   وتم ايداعه بتاريخ    

05-11-2017 برقم ايداع   5021 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2017  بــ :  استقاله

248 - صلح محمد صافى ابو دان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10302   وتم ايداعه بتاريخ    

05-11-2017 برقم ايداع   5021 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2017  بــ :  يتولي ادارة الشركة مجلس ادارة 

مؤلف من ثلثة اعضاء علي القل ومن تسعة اعضاء علي الكثر تعينهم الجمعية العامة   وقد عينت الجمعية 

العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 23/1/2023 مجلس ادارة من ثلث اعضاء

249 - محمد صلح فتحال محمود بدر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10302   وتم ايداعه بتاريخ    

05-11-2017 برقم ايداع   5021 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2017  بــ :  

250 - هل مخلص حموي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10302   وتم ايداعه بتاريخ    

05-11-2017 برقم ايداع   5021 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2017  بــ :  استقاله

251 - مأمون مأمون عمر البرعى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10499   وتم ايداعه بتاريخ    

27-12-2017 برقم ايداع   6065 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2017  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة لثلث 

سنوات  .
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252 - جلل سعد حسنين صالح  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    10630   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2018 برقم ايداع   503 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2018  بــ :  يكون حق الدارة و التوقيع و 

المسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن السيد / جلل سعد حسنين صالح و يمثل الشريك المتضامن 

الشركة في علقاتها مع الغير و له في هذا الصدد أوسع السلطات في ادارة الشركة و التعامل بأسمها مع جميع 

الجهات الحكومية أو غير الحكومية و القطاع العام و قطاع  العمال العام و الخاص و حق التوقيع علي عقود البيع 

و الشراء و الرهن للعقارات و المنقولت و غيرها باسم الشركة و لغراض الشركة أمام الشهر العقاري و التوقيع 

علي عقود التسهيلت الئتمانية و القرض و أي نوع من المعاملت المالية مع البنوك و المصارف و الهيئات 

المالية كالسحب و اليداع و التوقيع علي الشيكات و فتح و غلق الحسابات و حق توكيل الغير في كل أو بعض ما 

ذكر فيما عدا الشركاء الموصيين .

253 - هنزاده صلح على صبيح  شريك موصى   المقيد برقم قيد    10630   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2018 برقم ايداع   503 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2018  بــ :  

254 - هبه جلل  سعد صالح  شريك موصى   المقيد برقم قيد    10630   وتم ايداعه بتاريخ    2018-01-28 

برقم ايداع   503 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2018  بــ :  

268 - اسلم فتوح حموده السيد  مدير   المقيد برقم قيد    8010   وتم ايداعه بتاريخ    22-12-2015 برقم 

ايداع   4159 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2018  بــ :  يمثل المدير الشركة )منفردا ( في علقتها مع الغير وله 

في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون 

أو اللئحة التنفيدية الجمعية العامة .  وله ) منفردا ( إجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة 

وعلى الخص تعيين و وقف و عزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع 

كافة المبالغ والتعامل مع جميع الجهت الحكومية وغير الحكومية وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

التجارية ولهما حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها والتعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع 

الجهات الحكومية والغير حكومية وكذلك التعامل مع جميع البنوك من سحب وإيداع وفتح حسابات باسم الشركة كما 

أنه له حق التوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال وكذلك له حق التوقيع على عقود البيع والشراء .  وإبرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق شراء وبيع جميع المواد 

والمهمات والبضائع والمنقولت وشراء الصول والسيارات وله أيضا  حق تمثيل الشركة امام الشهر العقاري 

والتوثيق وامام الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والخاص وله حق التوقيع 

على عقود التسهيلت الئتمانية وبيع الصول والسيارات والرهن والقروض ول يكون التصرف ملزما  للشركة إل 

إذا وقعه المدير مشفوعا  بالصفة التي يتعامل بها ، وله حق تفويض وتوكيل الغير في كل أو بعض ما سبق .

269 - احمد محمود مهران محمود  مدير عام   المقيد برقم قيد    11230   وتم ايداعه بتاريخ    2018-05-28 

برقم ايداع   2730 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2018  بــ :  الموافقة على تعيين الستاذ/ احمد محمود مهران 

محمود - مدير عام للشركة وذلك لمدة تسعه وعشرون شهرا ميلديه تبدأ من 1/1/2023 حتى 31/5/2025 وتجدد 

المدة بموجب اجتماع مجلس ادارة للشركة  وتكون صلحياته  على النحو التالي :  له حق إدارة الشركة وتمثيلها 

أمام الغير والتوقيع عن الشركة والتعامل باسمها أمام جميع الجهات الحكومية والرسمية والوزارات والجهزة 

التنفيذية التابعة للدولة والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص و يملك حق التوقيع على كافة معاملت 

الشركة الدارية وحق التوقيع على عقود اليجار و اثبات تاريخها و التصديق عليها امام مصلحة التوثيق و الشهر 

العقاري ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية ومصلحة الجمارك و الهيئة العامة للتأمينات الجتماعية و وزارة 

القوى العاملة و مكتب العمل و  مصلحة الضرائب بكافة انواعها و مكاتبها و مأموريتها و ضرائب القيمة المضافة 

والسجل التجاري والشهر العقاري والهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للرقابة على 

الصادرات والواردات وجميع السفارات والقنصليات داخل وخارج جمهورية مصر العربية والموانئ والمطارات 

وكافة الجهزة التابعة للحياء بكافة محافظات الجمهورية وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر 

.
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270 - محمود شوقى الجهلن محمد  مدير   المقيد برقم قيد    11292   وتم ايداعه بتاريخ    2018-06-12 

برقم ايداع   3010 تم التأشير فى تاريخ 12-06-2018  بــ :  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.  وللمديران السيد \ محمود شوقى الجهلن محمد و السيد \

زكريا شوقى الجهلن محمد  )مجتمعين او  منفردين ( الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و 

التوقيع على الشيكات  و الفراج عن راس المال و حق القتراض و الرهن و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها  

وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و 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 كافه السندات الذينة و التجارية و ابرام كافه العقود و 

المشاطارات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و لهما حق توكيل او تفويض الغير في كل 

او بعض ما ذكر .

271 - زكريا شوقى الجهلن محمد  مدير   المقيد برقم قيد    11292   وتم ايداعه بتاريخ    2018-06-12 

برقم ايداع   3010 تم التأشير فى تاريخ 12-06-2018  بــ :  

272 - محمد حسنى عبد اللطيف دوير  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11297   وتم ايداعه بتاريخ    

13-06-2018 برقم ايداع   3039 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2018  بــ :  استقاله

273 - محمد احمدعبداللطيف دوير  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11297   وتم ايداعه بتاريخ    

13-06-2018 برقم ايداع   3039 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2018  بــ :  

274 - نورهان عمرو  عاطف محمد دوير  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11297   وتم ايداعه بتاريخ    

13-06-2018 برقم ايداع   3039 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2018  بــ :  

275 - محمود محمد حافظ خفاجه  مدير   المقيد برقم قيد    11310   وتم ايداعه بتاريخ    19-06-2018 برقم 

ايداع   3086 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2018  بــ :  الموافقة علي إضافة صلحيات للسيد مدير الشركة 

محمود محمد حافظ خفاجة كالتالي:- تظل كافة الصلحيات المؤشر بها في السجل التجاري كما هي دون تعديل 

ويضاف إليها للسيد/ محمود محمد حـــافظ خفاجـــة مديـــر الشركــــة . له منفردا حــــق التعاقـــد مـــع النفـــس .

276 - محمد رمضان محمد منفى حسين  مدير   المقيد برقم قيد    19626   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2018 برقم ايداع   32063 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2018  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها 

مع الغير وله منفردا  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا مااحتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجميعة العامة 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 وإيداع وفتح 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 منفردا  حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية وله منفردا  الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله منفردا  حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله منفردا  حق توكيل أو تفويض الفير في كل أو بعض 

ماذكر .

277 - حسن جوده عبد المطلب محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11964   وتم ايداعه بتاريخ    

08-11-2018 برقم ايداع   5709 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2018  بــ :  

278 - عمرو جمال محمد حسين الرشيدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11964   وتم ايداعه بتاريخ    

08-11-2018 برقم ايداع   5709 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2018  بــ :  استقاله
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279 - فرج خميس عبده شخبه  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    11964   وتم ايداعه بتاريخ    2018-11-08 

برقم ايداع   5709 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2018  بــ :  استقاله

280 - صباح عبدالمنعم منسوب الخولى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11964   وتم ايداعه بتاريخ    

08-11-2018 برقم ايداع   5709 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2018  بــ :  

281 - محمد عبد الحميد عبد الرحمن

الزقم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    11964   وتم ايداعه بتاريخ    08-11-2018 برقم 

ايداع   5709 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2018  بــ :  

282 - رمضان مستور محمود مصطفى  مدير   المقيد برقم قيد    12634   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-2019 برقم ايداع   1301 تم التأشير فى تاريخ 04-03-2019  بــ :  

283 - محمد مستور محمود مصطفى  مدير   المقيد برقم قيد    12634   وتم ايداعه بتاريخ    2019-03-04 

برقم ايداع   1301 تم التأشير فى تاريخ 04-03-2019  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله 

منفردآ في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او 

القانون او لئحته التنفيذية 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 جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف والتوقيع علي  الشيكات والفراج عن راس المال وحق القترا والرهن وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهم حق 

التوقيع علي عقود الشرا والبيع عن اصول الشركة العقارية والمنقوله للنفس والغير ولهم الحق في القرار والصلح 

والتصالح والتنازل عن القضايا 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 بع ما ذكر.

284 - احمد مستور محمود مصطفى  مدير   المقيد برقم قيد    12634   وتم ايداعه بتاريخ    2019-03-04 

برقم ايداع   1301 تم التأشير فى تاريخ 04-03-2019  بــ :  

285 - إسلم عبد الحميد محمد إبراهيم

 الخولي  مدير   المقيد برقم قيد    12646   وتم ايداعه بتاريخ    06-03-2019 برقم ايداع   1351 تم التأشير 

فى تاريخ 06-03-2019  بــ :  استقاله

286 - محمد مصطفى رشاد الزميتي  مدير   المقيد برقم قيد    12646   وتم ايداعه بتاريخ    2019-03-06 

برقم ايداع   1351 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2019  بــ :  استقاله

300 - احمد فتحى حسن النويهى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    22113   وتم ايداعه بتاريخ    

06-04-2016 برقم ايداع   11556 تم التأشير فى تاريخ 04-07-2019  بــ :  لرئيس مجلس الدارة و نائب 

رئيس مجلس الدارة مجتمعين او منفرديين تمثيل الشركة امام القضاء و لرئيس مجلس الدارة و نائبة مجتمعين او 

منفردين الصلح و القرار و النكار و البراء و  تمثيل الشركة امام الغير و لهم فى ذلك اوسع السلطات لداره 

الشركة و التعامل باسمها و لهم الحق فى ابرام كافه العقود و المعاملت و شراء و بيع جميع المواد و المهمات و 

البضائع و المنقولت و السيارات و الصول و كل الجراءات التى تتعلق بنشاط الشركة و تعيين و عزل 

الموظفين و تحديد رواتبهم و لرئيس مجلس الدارة و  نائب رئيس مجلس الدارة مجتمعين او منفردين تمثيل 

الشركة امام البنوك و السحب و اليداع و فتح العتمادات و القتراض و الرهن و التوقيع على كافه المستندات 

البنكيه اللزمة لذلك و لكل منهما الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض ما سبق

301 - تشين جونج لى CHEN ZHONGLI  مدير   المقيد برقم قيد    13565   وتم ايداعه بتاريخ    

08-09-2019 برقم ايداع   4715 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2019  بــ :  بصفته ممثل لشركة نيو هوب 

انتر ناشيونال هولدينج بى تى اى ليمتد - مطلوب موق برجاء التوجه للمكتب
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287 - احمد احمد ضاحى طنطاوى  مدير   المقيد برقم قيد    12646   وتم ايداعه بتاريخ    2019-03-06 

برقم ايداع   1351 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2019  بــ :  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 

فى عقد الشركة او القانون اولئحته التفيذية للجمعية العامة .  وللسادة المديرون )1( احمد احمد ضاحى طنطاوى و 

)2( مصطفى احمد ضاحى طنطاوى و )3( محمد إبراهيم إبراهيم محمد المصرى  و )4( احمد إبراهيم إبراهيم 

محمد المصرى و ) 5( فرج السيد سعد محمد السمهودى ) 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 ولهم الحق فى تعيين وعزل وكلء ومستخدمى 

الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك بأسم 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   وللمديرين )مجتمعين فقط ( الحق فى القتراض والرهن بأسم الشركة ولصالحها وكذلك 

حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية . ولهم حق توكيل الغير 

والمحامين فى كل او بعض ما ذكر

288 - مصطفى احمد ضاحى طنطاوى  مدير   المقيد برقم قيد    12646   وتم ايداعه بتاريخ    2019-03-06 

برقم ايداع   1351 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2019  بــ :  

289 - محمد ابراهيم ابراهيم محمد المصري  مدير   المقيد برقم قيد    12646   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2019 برقم ايداع   1351 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2019  بــ :  

290 - احمد ابراهيم ابراهيم محمد المصري  مدير   المقيد برقم قيد    12646   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2019 برقم ايداع   1351 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2019  بــ :  

291 - فرج السيد سعد محمد السمهودى  مدير   المقيد برقم قيد    12646   وتم ايداعه بتاريخ    2019-03-06 

برقم ايداع   1351 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2019  بــ :  

292 - اسلم فتحى حسن احمد  مدير   المقيد برقم قيد    12928   وتم ايداعه بتاريخ    23-04-2019 برقم 

ايداع   2466 تم التأشير فى تاريخ 23-04-2019  بــ :  

293 - احمد محمود احمد بهجت محمود  مدير   المقيد برقم قيد    12928   وتم ايداعه بتاريخ    2019-04-23 

برقم ايداع   2466 تم التأشير فى تاريخ 23-04-2019  بــ :  يمثل المديران الشركة فى 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 لئحتة التنفيذية للجمعية العامة  و للمديران )مجتمعين او منفردين ( اجراء كافة العقود و 

المعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة و على الخص تعيين ووقف و عزل وكلء و مستخدمى الشركة و تحديد 

مرتباتهم و اجورهم و مكافاتهم و قبض و دفع كافة المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية 

التجارية و ابرام جميع العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و الحق في 

شراء جميع المواد و المهمات و البضائع و المنقولت و المشتريات و المبادلت و القتراض بطريق العتمادات و 

القروض غير المفتوح بها اعتمادات بالبنوك و التعامل مع جميع الجهات الحكومية و غير حكومية و البنوك و 

المصارف و الهيئات المالية باي نوع من المعاملت المالية كالسحب و اليداع و التوقيع على الشيكات و فتح و 

غلق الحسابات والفراج عن راسمال الشركة  و بيع المحلت التجارية و العقارات و المنقولت و السيارات و 

الرهون و كذلك الشتراك في المؤسسات الخري ول يكون التصرف ملزما للشركة ال اذا وقعة المدير مشفوعا 

بالصفة التي يتعامل بها و الحق في توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

294 - نشوى  رمضان  محمد  محمد  سعد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    13096   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2019 برقم ايداع   3082 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2019  بــ :  

295 - نورسين احمد ابراهيم  حامد  ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    13096   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2019 برقم ايداع   3082 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2019  بــ :  
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296 - احمد ابراهيم حامد ابراهيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    13096   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2019 برقم ايداع   3082 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2019  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية وحق الرهن والقتراض وبيع اصول الشركة   للشريك المتضامن/احمد ابراهيم 

حامد ابراهيم ) منفردا( الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال و القطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات ضمان وكافه صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف باسم الشركة وضمن اغراضها ، وله الحق فى تعيين و عزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجارية وابرام 

كافه العقود والمشاركات والصفقات التى تتعلق بالنقد او بالجل وله حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر فيما 

عدا شريكه الموصيه.

297 - مازن محمد منير غنام  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    13096   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2019 برقم ايداع   3082 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2019  بــ :  

298 - ماهر محمد منير غنام  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    13096   وتم ايداعه بتاريخ    2019-06-03 

برقم ايداع   3082 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2019  بــ :  

299 - محمد حامد عبد الجليل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    13189   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-06-2019 برقم ايداع   3443 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2019  بــ :  مطلوب موقع برجاء 

التوجه للمكتب

302 - شاو ون SHAO WEN  مدير   المقيد برقم قيد    13565   وتم ايداعه بتاريخ    08-09-2019 برقم 

ايداع   4715 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2019  بــ :  بصفته ممثل لشركة ان اتش جلوبال انفستمنت بى تى 

اى ليمتد

307 - أحمد مصطفى سعيد عمران  مدير   المقيد برقم قيد    13585   وتم ايداعه بتاريخ    2019-09-11 

برقم ايداع   4795 تم التأشير فى تاريخ 11-09-2019  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولـهما 

)منفردان او مجتمعان( في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللمديران )مجتمعان او منفردان( الحق فى التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور 

التعامل  والتوقيع على الشيكات و حق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها وكذلك لهما حق 

التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها ولهما حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض  الغير فى كل او بعض ما ذكر

308 - شاكر محمد احمد  العشماوى  مدير   المقيد برقم قيد    13776   وتم ايداعه بتاريخ    2019-10-10 

برقم ايداع   5439 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2019  بــ :  
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309 - زياد شاكر محمد  احمد  العشماوى  مدير   المقيد برقم قيد    13776   وتم ايداعه بتاريخ    

10-10-2019 برقم ايداع   5439 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2019  بــ :  يمثل المديران الشركه في علقتها 

مع الغير ولهما  مجتمعين أو منفردين في هذا صدد اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل بإسمها فيما عدا ما 

إحتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه وللمديران  مجتمعين  او منفردين الحق 

في  التعامل باسم الشركه وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك للمديران التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

وفتح حسابات والفراج عن راس المال وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات 

و حق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وكذلك لهما مجتمعين او منفردين حق التوقيع علي 

عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه ولهما مجتمعين او منفردين  الحق في تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركه 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 أو بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

310 - شريف السيد جابر بسيونى  مدير   المقيد برقم قيد    13856   وتم ايداعه بتاريخ    21-10-2019 برقم 

ايداع   5670 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2019  بــ :  

311 - محمود فاروق فراج عبدالرحمن قاسم  مدير   المقيد برقم قيد    13856   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-2019 برقم ايداع   5670 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2019  بــ :  يمثل المديرون الشركة في 

علقاتها 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 او لئحته التنفيذية  للجمعية العامة  وللمديرين مجتمعين أو منفردين  

الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها 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 و إيداع 

وفتح حسابات و غلقها 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 و لصالحها وكذلك 

لهما حق التوقيع على عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية و الراضى والسيارات و 

المنقولت كما لهما الحق في كفالة الغير منفردين أو مجتمعين ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي و وكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها  ولهما حق قبض و دفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية و التجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما الحق فى التوقيع على عقود تاسيس الشركات وتعديلها وفسخها والتخارج 

منها والندماج ، ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر  مجتمعين او منفردين

312 - كريم موسى حسن موسى  مدير عام   المقيد برقم قيد    13937   وتم ايداعه بتاريخ    2019-11-03 

برقم ايداع   5938 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2019  بــ :  

337 - اشرف عبدالبديع  محمد  خليل  الرئيس التنفيذى   المقيد برقم قيد    16608   وتم ايداعه بتاريخ    

15-02-2021 برقم ايداع   992 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2021  بــ :  يمثل الرئيس التنفيذى الشركة أمام 

القضاء.

338 - ساندى عز مختار مصطفى درويش  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16608   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-02-2021 برقم ايداع   992 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2021  بــ :  

339 - مازن خالد صبري عبدالعزيز ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    16812   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2021 برقم ايداع   1679 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2021  بــ :  

429 - اسراء محمد الطنطاوى محمد تره  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17278   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-2021 برقم ايداع   3178 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2022  بــ :  

430 - عزة امين السيد عاشور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17278   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-2021 برقم ايداع   3178 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2022  بــ :  

Page 147 of 191 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

431 - محمد جابر محمود نفادى عيسى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    21657   وتم ايداعه بتاريخ    

12-12-2022 برقم ايداع   11408 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  

313 - احمد  شعبان  السيد محمد  الشطانوفى  مدير علقات عامة   المقيد برقم قيد    13937   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-11-2019 برقم ايداع   5938 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2019  بــ :  يمثل المديرون الشركة 

في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما 

عدا ما إحتفظ به صراحتا عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.     وللمدير السيد / كريم موسى 

حسن موسى )منفردا ( الحق في إجراء كافة العقود والمعاملت الداخلية ضمن غرض الشركة وعلى الخص تعيين 

ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وإبرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ، والقتراض بطريق العتمادات والقروض غير المفتوح بها إعتمادات بالبنوك 

، والتعامل مع جميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية والبنوك والمصارف والهيئات المالية بأي نوع من 

المعاملت المالية كالسحب واليداع والتوقيع عل الشيكات وفتح وغلق الحسابات والفراج عن رأسمال الشركة ، 

وكذلك الشتراك في المؤسسات الخرى ول يكون التصرف ملزما  للشركة إل إذا وقعه المدير مشفوعا  بالصفة التي 

يتعامل بها . وللمدير السيد/ كريم موسى حسن موسى منفردا أو مجتمعا  مع السيد/ حسام عبده عبد الفضيل على 

الحق في شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والمشتريات والمبادلت . وللمدير السيد/ كريم موسى 

حسن موسى منفردا أو مجتمعا  مع السيد/ أحمد شعبان السيد محمد الحق في بيع المحلت التجارية والعقارات 

والمنقولت والسيارات والرهون . وللمديرين الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.

314 - حسام عبده عبد الفضيل على  نائب المدير   المقيد برقم قيد    13937   وتم ايداعه بتاريخ    

03-11-2019 برقم ايداع   5938 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2019  بــ :  

315 - احمد ناصر عبدالقادر سحلوب  مدير   المقيد برقم قيد    14344   وتم ايداعه بتاريخ    2020-01-05 

برقم ايداع   76 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2020  بــ :  

316 - راسيل زينون  كوسا الملقب بالباشا  مدير   المقيد برقم قيد    14344   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-2020 برقم ايداع   76 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2020  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقتهما 

مع الغير ولهم مجتمعان او منفردان في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما  عدا ما 

احتفظ بة صراحة عقد الشركة او القانون او لئحتة التنفيذية للجمعية العامة وللمديران )مجتمعان منفردان( اجراء 

كافه العقود والمعامالت الداخله ضمن غرض الشركه وعلي الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي 

الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع كافه المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات 

الذنيه التجاريه وابرام جميع العقود والشرطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ، والحق 

في شراء جميع المواد والمهمات والبضاعه والمنقولت والمشتريات والمبادلت وحق القتراض بطريق 

العتمادات والقروض غير المفتوح بها اعتمادات بالبنوك وحق التعامل مع جميع الهيئات الحكوميه والغير حكوميه 

والبنوك والمصارف والهيئات المالية باي نوع من المعاملت الماليه كالسحب واليداع والتوقيع علي الشيكات وفتح 

وغلق الحسابات والفراج عن راس مال الشركه وحق بيع المحلت التجاريه والعقارات والمنقولت والسيارات  

والرهون وكذلك الشتراك في المؤسسات الخري

317 - محمد احمد محمد عويس  مدير   المقيد برقم قيد    14479   وتم ايداعه بتاريخ    27-01-2020 برقم 

ايداع   561 تم التأشير فى تاريخ 27-01-2020  بــ :  مطلوب صورة الرقم القومى الخاص بالسيد / احمد انبيوه 

محمود عبد البارى

318 - احمد محمد السيد عبدالبارى  مدير   المقيد برقم قيد    14479   وتم ايداعه بتاريخ    2020-01-27 

برقم ايداع   561 تم التأشير فى تاريخ 27-01-2020  بــ :  
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319 - زينب هانم ابراهيم حامد ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    14516   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-2020 برقم ايداع   654 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2020  بــ :  تفويض السيد / معتز محمد فتحي 

احمد الفقي والسيدة / زينب هانم ابراهيم حامد ابراهيم مجتمعين او منفردين بالتوقيع علي معامالت الشركة 

وتعهداتها والتوقيع نيابة عن الشركة امام جميع الجهات الحكومية واألهلية وجميع  البنوك  بالسحب وااليداع 

مجتمعين او منفردين ولهم كافة الصالحيات في ذلك

340 - مروان خالد صبري عبد العزيز إبراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    16812   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2021 برقم ايداع   1679 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2021  بــ :  أول: - وافقت الجمعية العامة 

العادية بالجماع على ان يكون لمديري الشركة مجتمعين او منفردين حق القتراض والرهن من البنوك المصرية 

وحق تفويض وتوكيل الغير  مع بقاء كافة الختصاصات وسلطات التوقيع الممنوحة لهم والواردة في المادة )13( 

من عقد تأسيس الشركة وتعديلته والمؤشر بها في صحيفة السجل التجاري كما هي دون تعديل .

341 - خالد صبرى عبد العزيز ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    16812   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-16 

برقم ايداع   1679 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2021  بــ :  

432 - محمد جابر محمود نفادى عيسى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    21657   وتم ايداعه بتاريخ    

12-12-2022 برقم ايداع   11408 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  

320 - ادهم احمد فرج على لطفى  مدير   المقيد برقم قيد    15193   وتم ايداعه بتاريخ    21-07-2020 برقم 

ايداع   3006 تم التأشير فى تاريخ 21-07-2020  بــ :  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  إجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة و 

على الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع 

كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وإبرام جميع العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ، والحق فى شراء جميع المواد والمهمات والبضائع 

والمنقولت والمشتريات والمبادلت و التوقيع علي عقود القتراض بكافة انواعة من البنوك ، والتعامل مع جميع 

الهيئات الحكومية وغير الحكومية والبنوك والمصارف والهيئات المالية بأى نوع من المعاملت المالية كالسحب 

واليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات والفراج  عن راسمال الشركة ، وبيع المحلت التجارية 

والعقارات والمنقولت والسيارات و الرهون وكذلك الشتراك فى المؤسسات الخرى ول يكون التصرف ملزما 

للشركة إل إذا وقعه المدير مشفوغا بالصفة التى يتعامل بها والحق فى توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

321 - احمد محمد كمال محمد دره  مدير   المقيد برقم قيد    15193   وتم ايداعه بتاريخ    21-07-2020 برقم 

ايداع   3006 تم التأشير فى تاريخ 21-07-2020  بــ :  

322 - عبدالحميد أحمد عبدالحميد عبدالعزيز  مدير   المقيد برقم قيد    15327   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2020 برقم ايداع   3477 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2020  بــ :  يمثل المديرون 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 العامة . وللمديران 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 حسابات وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن 

وكل ذلك بإسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم الحق في التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول 

الشركةوممتلكاتها العقاريةولهم حق التصرف في أصول الشركة بالبيع والشراء ولهم حق التعاقد مع النفس  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 الذنيه والتجارية وابرام كافةالعقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل 

او بعض ما ذكر ولهما حق توكيل او تفويض نفسهما فى كل او بعض ما ذكر .
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323 - محمد محمود حامد عثمان  مدير   المقيد برقم قيد    15327   وتم ايداعه بتاريخ    17-08-2020 برقم 

ايداع   3477 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2020  بــ :  

324 - محمد حمزة  محمد احمد الدلتونى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    15379   وتم ايداعه بتاريخ    

23-08-2020 برقم ايداع   3622 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2020  بــ :  

325 - حسين حمزه محمد الدلتونى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    15379   وتم ايداعه بتاريخ    

23-08-2020 برقم ايداع   3622 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2020  بــ :  

326 - احمد حمزه محمد الدلتونى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    15379   وتم ايداعه بتاريخ    

23-08-2020 برقم ايداع   3622 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2020  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للسيد / للشركاء المتضامنين مجتمعين او منفردين  هذا الصدد اوسع السلطات 

لدارة الشركة والتعامل باسمها مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص ولهم الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم والتوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية والقرض واى نوع 

من المعاملت المالية  مع البنوك والمصارف والهيئات المالية كالسحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح  وغلق 

الحسابات و لهم مجتمعين حق  التوقيع على عقود البيع و الشراء والرهن للعقارات والمنقولت باسم الشركة 

ولغراض  الشركة امام الشهر العقارى  وله حق توكيل الغير فى كل اوبعض مما ذكر فيما ماعدا الشريك الموصي 

..

327 - حمزه محمد احمد الدلتونى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    15379   وتم ايداعه بتاريخ    

23-08-2020 برقم ايداع   3622 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2020  بــ :  

328 - محمد حمدى محمد نصر عبيد  مدير عام   المقيد برقم قيد    15478   وتم ايداعه بتاريخ    

08-09-2020 برقم ايداع   3978 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2020  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها 

مع الغير وله ) منفردا ( في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة 0   وللمدير ) منفردا ( الحق في التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية او الغير حكومية 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 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 كافة السندات الذنية والتجارية 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله الحق بالقرار 

بالصلح في القضايا الخاصة بالشركة امام القضاء والمرفوعة منها او عليها وله حق توكيل او تفويض الغير في كل 

او بعض ما ذكر0
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329 - محمد جمال محمد احمد خليفه  مدير   المقيد برقم قيد    15549   وتم ايداعه بتاريخ    2020-09-16 

برقم ايداع   4180 تم التأشير فى تاريخ 16-09-2020  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم 

مجتمعين أو 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 .  وللمدير / محمود عبد الحميد سليمان يونس حق ادارة 

فروع الشركة وكذلك الحق فى التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم ويتحمل المسئولية الكاملة فى ذلك .   وللمديران السيد 

/ مؤمن عادل رمضان محمد عمار والسيد / احمد كمال محمد احمد )مجتمعين أو منفردين ( الحق فى التعامل بإسم 

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 والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن 

وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها 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 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .   وللمدير / محمد جمال محمد احمد خليفة  الحق في تحصيل 

اليرادات من فروع الشركة بالقاهرة والسكندرية وتكون أمانة الخزن والعهد بالشركة من إختصاصه .

330 - مؤمن عادل رمضان محمد عمار  مدير   المقيد برقم قيد    15549   وتم ايداعه بتاريخ    

16-09-2020 برقم ايداع   4180 تم التأشير فى تاريخ 16-09-2020  بــ :  

331 - محمود  عبد الحميد  سليمان  يونس  مدير   المقيد برقم قيد    15549   وتم ايداعه بتاريخ    

16-09-2020 برقم ايداع   4180 تم التأشير فى تاريخ 16-09-2020  بــ :  

332 - احمد كمال محمد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    15549   وتم ايداعه بتاريخ    16-09-2020 برقم 

ايداع   4180 تم التأشير فى تاريخ 16-09-2020  بــ :  

333 - انس  هناوي  انس  هناوى  ANASS HANNAOUI  مدير   المقيد برقم قيد    16238   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-12-2020 برقم ايداع   6524 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2020  بــ :  يمثل المديران الشركة 

في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما 

عدا مااحتفظ  به صراحة عقد الشركة أو القانون او 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 وغلق 

الحسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات 

الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك بأسم الشركة وضمن 

اغراضها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمى 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 الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق كفاله الغير والتوقيع على المساهمات والمشاركات 

والندماج وكافه المسائل المتعلقه بانشاء وتأسيس فروع او مكاتب او توكيلت  في جمهورية مصر العربية او 

خارجها  وتعديلها مع الغير باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض 

ماذكر.

334 - محمد  الزيات  محمد الزيات  MOHAMMED ZIATE  مدير   المقيد برقم قيد    16238   وتم 

ايداعه بتاريخ    27-12-2020 برقم ايداع   6524 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2020  بــ :  

335 - مصطفي عبد ا ابراهيم زهره  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16608   وتم ايداعه بتاريخ    

15-02-2021 برقم ايداع   992 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2021  بــ :  

336 - احمد عبدا ابراهيم عبدا زهره  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16608   وتم ايداعه بتاريخ    

15-02-2021 برقم ايداع   992 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2021  بــ :  
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342 - محمد احمد مصطفى محمد المرنجوز  مدير   المقيد برقم قيد    16925   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-2021 برقم ايداع   2026 تم التأشير فى تاريخ 30-03-2021  بــ :  يمثل المديرين الشركة في 

علقتها مع الغير ولـهم ) 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 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 و الفراج عن راس المال  وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات 

وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ، وكذلك لهم حق شراء جميع المواد والمهمات والبضائع 

والمنقولت و المشتريات و المبادلت  ، و بيع المحلت التجارية و العقارات و المنقولت و السيارات و كذلك 

الشتراك فى المؤسسات الخرى و لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية  ول يكون التصرف ملزما للشركة إل اذا وقعه المدير مشفوعا  بالصفة  التى يتعامل بها ، ولهم الحق فى 

تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم و مكافأتهم  ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

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

343 - مصطفى احمد مصطفى محمد المرنجوز  مدير   المقيد برقم قيد    16925   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-2021 برقم ايداع   2026 تم التأشير فى تاريخ 30-03-2021  بــ :  

344 - احمد  مصطفى  محمد  المرنجوز  مدير   المقيد برقم قيد    16925   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-2021 برقم ايداع   2026 تم التأشير فى تاريخ 30-03-2021  بــ :  

345 - نجاح محمود فكرى بركات  مدير   المقيد برقم قيد    16955   وتم ايداعه بتاريخ    04-04-2021 برقم 

ايداع   2115 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2021  بــ :  يمثل المديران الشركه فى علقتها مع الغير ولهما ) 

منفردان اومجتمعان( فى هذا الصدد اوسع السلطان لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا مااحتفظ به صراحه فى 

عقد الشركه او القانون او لئحته التفيذيه للجمعيه العامه    وللمديران ) مجتمعين اومنفردين( الحق في التعامل باسم 

الشركه وضمن اغراضها امام الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال بكافه اشكالهم ، 

ماعدا  التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح الحسابات  وكافه صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف  والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن  وكذلك لهما حق 

التوقيع علي   عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكتها العقاريه و تعين وعزل مستخدمي الشركه 

ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها و حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركه بالنقد اوبالجل يكون من حق الطرف الول السيدة/نجاح محمود فكري بركات منفردا ولها  حق 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر0

346 - حسام علء الدين امين ابو العنين مصطفى  مدير   المقيد برقم قيد    16955   وتم ايداعه بتاريخ    

04-04-2021 برقم ايداع   2115 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2021  بــ :  

347 - احمد شريف خلف محمد احمد ابو صالح  مدير   المقيد برقم قيد    17046   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2021 برقم ايداع   2418 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2021  بــ :  
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348 - عمر شريف خلف محمد ابو صالح  مدير   المقيد برقم قيد    17046   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2021 برقم ايداع   2418 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2021  بــ :  يكون للمدير منفردا كافة السلطات 

المقررة لدارة الشركة والتعامل باسمها، وذلك فيما عدا ما أحتفظ به لمؤسس الشركة في هذا النظام أو قانون 

اللشركات أو لئحته التنفيذية.  ويمثل المدير الشركة أمام القضاء والغير.  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 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 لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 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 وإبرام كافة العقود والمشارطات والصقفات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

349 - غاده عادل عارف فوزى  مدير   المقيد برقم قيد    17046   وتم ايداعه بتاريخ    18-04-2021 برقم 

ايداع   2418 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2021  بــ :  

350 - سعد اقبال  سعد  اقبال  SAAD  IQBAL  مدير   المقيد برقم قيد    17049   وتم ايداعه بتاريخ    

19-04-2021 برقم ايداع   2422 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2021  بــ :  يمثل المدير " أحمد صلح الدين 

عبده سعد " الشركة فى علقتها مع الغير وله منفردا  فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها 

فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة   وله إجراء كافة العقود 

والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمى الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق 

شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والنقولت والمشتريات والمبادلت والقتراض بطريق العتمادات 

المستندية والقروض غير المفتوح بها إعتمادات بالبنوك ، والتعامل مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والبنوك والمصارف والهيئات المالية بأى نوع من المعاملت المالية كالسحب واليداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

وغلق الحسابات والفراج عن راسمال الشركة ، وبيع المحلت التجارية والعقارات والمنقولت والسيارات 

والرهون وكذلك الشتراك فى الؤسسات الخرى ول يكون التصرف ملزما  للشركة إل إذا وقعه المدير مشفوعا  

بالصفة التى يتعامل بها وله حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر .

351 - احمد صلحالدين عبده سعد  مدير   المقيد برقم قيد    17049   وتم ايداعه بتاريخ    19-04-2021 برقم 

ايداع   2422 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2021  بــ :  

352 - طلل فؤاد محمد قنديل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17542   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-2021 برقم ايداع   4129 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2021  بــ :  منح السيد/ طلل فؤاد محمد 

قنديل ،رئيس مجلس الدارة الحق فى البيع والرهن والكفاله  لى من اصول الشركة
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353 - علء حنفى محمود البدن  مدير   المقيد برقم قيد    17565   وتم ايداعه بتاريخ    14-07-2021 برقم 

ايداع   4221 تم التأشير فى تاريخ 14-07-2021  بــ :  يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير ولهم ) 

منفردين او مجتمعين ( فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها  عدا ما أحتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أولئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديران ) مجتمعين او منفردين ( اجراء 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 الذنية التجارية 

وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل والحق في شراء جميع 

المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والمشتريات والمبادلت والقتراض بطريق العتمادات والقروض غير  

المفتوح بها اعتمادات بالبنوك والتعامل مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والبنوك والمصارف والهيئات 

المالية بأي نوع من المعاملت المالية كالسحب واليداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات والفراج 

عن راسمال الشركة وبيع المحلت التجارية والعقارات والمنقولت والسيارات والرهون وكذلك الشتراك في 

المؤسسات الخري ول يكون التصرف ملزما للشركة ال اذا وقعه المديران مشفوعا بالصفة التي يتعامل بها وابرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير 

فى كل او بعض ماذكر

354 - عادل محمود عبدالحميد سرور  مدير   المقيد برقم قيد    17565   وتم ايداعه بتاريخ    2021-07-14 

برقم ايداع   4221 تم التأشير فى تاريخ 14-07-2021  بــ :  

355 - احمد رمضان جابر محمد  مدير   المقيد برقم قيد    17745   وتم ايداعه بتاريخ    17-08-2021 برقم 

ايداع   4858 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2021  بــ :  

356 - محمد على  عثمان MOHAMAD ALI OSMAN  مدير   المقيد برقم قيد    17745   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-08-2021 برقم ايداع   4858 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2021  بــ :  

357 - المعتز  بال محمد عثمان  مدير   المقيد برقم قيد    17745   وتم ايداعه بتاريخ    17-08-2021 برقم 

ايداع   4858 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2021  بــ :  
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358 - احمد  عبد الهادى  محمود  محمد  خليل  مدير   المقيد برقم قيد    17745   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2021 برقم ايداع   4858 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2021  بــ :  تحديد اختصاصات وصلحيات 

كل من مدير الشركة الستاذ / احمد رمضان جابر محمد  ، و مدير الشركة الستاذ / المعتز بال محمد عثمان ، 

والستاذ / محمد على عثمان، ليكون لهم الحق مجتمعين او منفردين في تمثيل الشركة في علقتها مع الغير وأمام 

القضاء ولهم في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركه والتعامل بإسمها ولهم الحق مجتمعين أو منفردين  في 

التعامل بإسم الشركه ولضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التوقيع على عقود اليجار واثبات التاريخ عليها والتوقيع أمام الشهر العقاري 

وطلب فتح وغلق الدفاتر التجاريه امام الشهر العقاري والتوقيع أمام الشهر العقاري على عقود  تأسيس الشركات 

أمام الشهرالعقاري وعقود تعديل الشركات والتصديق عليها واشهارها امام الشهر العقاري وشطبها وفسخها ومحوها 

والتوقيع امام السجل التجاري وتمثيل الشركه امام الجهات الحكومية خاصة مصلحة الشركات والهيئة العامة لسوق 

المال والهيئة العامة للستثمار والتوقيع أمام السجل التجاري والغرفه التجاريه والهيئه العامه للتنميه الصناعيه 

والهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات ومصلحة الضرائب المصريه والضرائب على القيمه المضافه 

والهيئة العامة للتامينات الجتماعية والتامينات كافة انواعها ومكاتب العمل والتحاد المصري للتشييد والبناء 

والتعامل بإسم الشركه امام جهاز تنمية التجاره الداخليه وامام الداره العامه للعلمات التجاريه في تسجيل واشهار 

العلمات التجاريه بجميع دراجاتها ،ولهم مجتمعين أو منفردين حق تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم ولهم الحق مجتمعين أو منفردين في إبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التجاريه وعقود 

المعاوضه وكل ذلك بإسم الشركه وضمن أغراضها كما لهم الحق مجتمعين او منفردين التوقيع على عقود شراء 

أصول الشركه واتمام كافة الجراءات الناقله للملكيه بالجمارك وتسجيلها وانهاء كافة التراخيص من الوزارات 

والجهات المتعلقه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات وترخيصها وإستصدار شهادات المخالفات المتعلقه بها 

، ولمدير عام الشركه الستاذ / احمد رمضان جابر - الحق منفردا في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع والتوقيع على الشيكات بدون حد اقصى كما له الحق منفردا في اصتصدار خطابات وشهادات 

الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف بدون حد اقصى ، وله الحق منفردا في التوقيع على 

عقود التأجير التمويلي بإسم الشركه والتوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركه والرهن والقتراض واتمام 

كافة الجراءات الناقله للملكيه بالجمارك وتسجيلها وانهاء كافة التراخيص من الوزارات والجهات المتعلقه 

وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات وترخيصها وإستصدار شهادات المخالفات المتعلقه بها ولمدير الشركة 

الستاذ / احمد عبد الهادى محمود محمد خليل ليكون له الحق منفردا فى تمثيل الشركة فى علقتها مع الغير وأمام 

القضاء وله في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركه والتعامل بإسمها وله الحق منفردا في التعامل بإسم الشركه 

ولضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه  وتمثيل الشركة والتوقيع امام الهيئة القومية 

للتأمينات الجتماعية ومكاتب العمل والحياء ووزارة الصحة و وزارة البيئة  والمن الصناعى  وادارة التراخيص 

وتمثيل الشركة امام المركز الذكى وامام وزارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك وتمثيل الشركة امام الهيئة العامة 

للتنمية الصناعية وادارة المتعاملين مع الجمارك وادارة التهرب الجمركى .  ولهم الحق في توكيل أو تفويض الغير 

في كل أو بعض ماذكر كل منهم في حدود اختصاصه .

359 - ايمن ابراهيم دسوقي محمد عبد المولي  مدير   المقيد برقم قيد    17862   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2021 برقم ايداع   5195 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2021  بــ :  
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360 - بدر اسماعيل بدر اسماعيل  مدير   المقيد برقم قيد    17862   وتم ايداعه بتاريخ    31-08-2021 برقم 

ايداع   5195 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2021  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولـهما في 

هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  للمديران )مجتمعين او منفردين(  الحق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها 

امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم.  وكل 

ذلك باسم الشركة ولصالحها .  ولهما )مجتمعين( حق التوقيع على عقود الشراء و لهما الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها ولها حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل، ولهما حق الرهن والقتراض والتصرف في أصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية للمديران )مجتمعين ( كما ان لهما حق 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.   

ولهما حق توكيل او تفويض  الغير في كل او بعض ما ذكر.

361 - عبد الرحمن اسامة احمد محمد ابوالخير  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17934   وتم ايداعه 

بتاريخ    09-09-2021 برقم ايداع   5426 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2021  بــ :  يملك حق الدارة 

والتوقيع المهندس / عبدالرحمن أسامة أحمد محمد أبوالخير رئيس مجلس الدارة ، والمهندسة / زينب عاصم السيد 

احمد ابو ريدة نائب رئيس مجلس الدارة . مجتمعان أو منفردان  ولهما مجتمعان أو منفردان تمثيل الشركة أمام 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام  وقطاع العمال العام والخاص وأى نوع من المعاملت المالية 

والتعامل مع البنوك والمصارف والهيئات المالية كالسحب واليداع والتحويل والتوقيع على الشيكات بدون حد 

أقصى واستلم الشيكات وفتح وغلق الحسابات وفتح العتمادات المستندية وإصدار خطابات الضمان والفراج عن 

رأس مال الشركة والتوقيع على كافة المستندات البنكية وإجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض 

الشركة وعلى الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وقبض 

ودفع كافة المبالغ وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام العقود والمشارطات والصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل واتخاذ كافة الجراءات القانونية اللزمة لخدمة مصالح الشركة والتمثيل 

أمام شركات الكهرباء والمياه والغاز والتمثيل والتوقيع امام هيئة التامينات والسجل التجاري ومصلحة الجمارك 

وانهاء المعاملت الجمركية ومصلحة الضرائب المصرية واللجان الداخلية ولجان الطعن والهيئة العامة للستثمار 

والمناطق الحرة والتوقيع والتصديق واثبات التاريخ امام الشهر العقارى علي عقود الشركات والعقود بأنواعها 

ولهما مجتمعان أو منفردان حق تفويض أو توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر .   وللسيد المهندس / عبدالرحمن 

أسامة احمد محمد أبوالخير رئيس مجلس الدارة منفردا توكيل  المحامين والمحاسبين والمستخلصين وغيرهم وله 

الحق فى الغاء التوكيلت أمام الشهر العقارى وله منفردا حق التوقيــع على اتفاقات القروض والتسهيلت 

الئتمـانية وكذلك حــق إبرام عقود القتراض والرهن بكافة أنواعها او بضمان أصول الشركة أمام البنوك 

والمؤسسات المالية وغيرها .  وللمهندس / عبدالرحمن أسامة أحمد محمد أبوالخير رئيس مجلس الدارة ، 

والمهندسة / زينب عاصم السيد احمد ابو ريدة نائب رئيس مجلس الدارة مجتمعان أو منفردان حق التوقيع على 

عقود شراء وبيع الصول والعقارات والمنقولت والسيارات وغيرها بإسم الشركة ولغراض الشركة أمام كافة 

الجهات الحكومية وغير الحكومية وأمام الشهر العقارى والتوثبق وإتخاذ الجراءات القانونية اللزمة لذلك طرف 

الجهات المختلفة. ولهما حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر .

362 - زينب عاصم السيد احمد ابو ريدة  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17934   وتم ايداعه 

بتاريخ    09-09-2021 برقم ايداع   5426 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2021  بــ :  

363 - مروة عاصم السيد احمد أبو ريدة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17934   وتم ايداعه بتاريخ    

09-09-2021 برقم ايداع   5426 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2021  بــ :  

364 - أحمد أسامة احمد أبو الخير  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17934   وتم ايداعه بتاريخ    

09-09-2021 برقم ايداع   5426 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2021  بــ :  
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365 - اهداء سعيد حسن عبدالرحمن حبكه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18259   وتم ايداعه بتاريخ    

19-10-2021 برقم ايداع   6437 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2021  بــ :  استقاله

366 - محمد عبد الجواد  محمد  ابو النصر  حمد  مستشار قانونى   المقيد برقم قيد    18259   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-10-2021 برقم ايداع   6437 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2021  بــ :  

367 - فاسيليوس  سلو  ماكى  مدير   المقيد برقم قيد    18323   وتم ايداعه بتاريخ    31-10-2021 برقم 

ايداع   6658 تم التأشير فى تاريخ 31-10-2021  بــ :  يمثل المديرين الشركة في علقتها مع الغير ولـهما )

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 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 و الفراج عن راس المال  وحق القتراض والرهن 

وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك 

باسم الشركة و لصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او 

تفويض  الغير فى كل او بعض ما ذكر

368 - طه عبدالعال حافظ رشوان  مدير   المقيد برقم قيد    18323   وتم ايداعه بتاريخ    31-10-2021 برقم 

ايداع   6658 تم التأشير فى تاريخ 31-10-2021  بــ :  

369 - تامر عبد الباسط عبد العزيز ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1207   وتم ايداعه بتاريخ    

03-11-2021 برقم ايداع   6809 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2021  بــ :  استقاله

370 - عمرو محمد سميح متولى  ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1207   وتم ايداعه بتاريخ    

03-11-2021 برقم ايداع   6809 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2021  بــ :  

371 - احمد عصمت احمد فوزى  محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    18452   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-2021 برقم ايداع   7098 تم التأشير فى تاريخ 16-11-2021  بــ :  

372 - اسلم محمد علي محمد ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8795   وتم ايداعه بتاريخ    

19-09-2016 برقم ايداع   3142 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2022  بــ :  

373 - على محمود قبارى محمد  مدير   المقيد برقم قيد    8795   وتم ايداعه بتاريخ    19-09-2016 برقم 

حق  ايداع   3142 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2022  بــ :  مديرا  للشركة ومنحه الصلحيات التية :-  -

التعامل بإسم الشركة امام الجهات الحكومية وخاصة الحياء والتراخيص والعلمات التجارية والمن الغذائى 

والحماية المدنيه والبيئة والتأمينات الجتماعية ومكتب العمل ومديرية الشئون الصحية.

374 - شيريهان سلومة ابراهيم اسماعيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8795   وتم ايداعه بتاريخ    

19-09-2016 برقم ايداع   3142 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2022  بــ :  

375 - محمد حسن فراج عبد الرحيم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    8795   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-09-2016 برقم ايداع   3142 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2022  بــ :  

376 - تامر الدسوقى السيد ديغم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8795   وتم ايداعه بتاريخ    

19-09-2016 برقم ايداع   3142 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2022  بــ :  

377 - سيف النصر سلومه ابراهيم اسماعيل  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    8795   

وتم ايداعه بتاريخ    19-09-2016 برقم ايداع   3142 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2022  بــ :  

378 - محمد فيصل محمد على  مدير   المقيد برقم قيد    18902   وتم ايداعه بتاريخ    19-01-2022 برقم 

ايداع   469 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2022  بــ :  
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379 - احمد  يسرى  فرغل  سلم  مدير   المقيد برقم قيد    18902   وتم ايداعه بتاريخ    19-01-2022 برقم 

ايداع   469 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2022  بــ :  يمثل المديرين الشركة في علقتها مع الغير ولـه 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 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   وبيع السيارات 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.

380 - وليد محمد زغلول السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    18948   وتم ايداعه بتاريخ    2022-01-25 

برقم ايداع   619 تم التأشير فى تاريخ 25-01-2022  بــ :  مدير لجميع فروع الشركة

381 - محمود فهمى الحضرى  مدير   المقيد برقم قيد    18993   وتم ايداعه بتاريخ    02-02-2022 برقم 

ايداع   805 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2022  بــ :  

382 - مروان محمد السيد إسماعيل عريبى  مدير   المقيد برقم قيد    18993   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-2022 برقم ايداع   805 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2022  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقتها 

مع الغير ولهما )مجتمعين او منفردين( في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما 

احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللمديران )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 و إيداع وفتح 

حسابات و الفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع علي الشيكات 

وحق القتراض و الرهن و كل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما )مجتمعين او منفردين( حق التوقيع علي 

عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما )مجتمعين او منفردين(  الحق في تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما )مجتمعين او منفردين(  حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد و بالجل ولهما )مجتمعين او منفردين(  حق توكيل او تفويض الغير في كل او 

بعض ما ذكر.

383 - محمد صادق صادق محمد يوسف  مدير   المقيد برقم قيد    15860   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2020 برقم ايداع   5111 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2022  بــ :  

384 - محمود صادق صادق محمد يوسف  مدير   المقيد برقم قيد    15860   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2020 برقم ايداع   5111 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2022  بــ :  

385 - عمرو حسن محمد شكيبان  مدير   المقيد برقم قيد    15860   وتم ايداعه بتاريخ    22-10-2020 برقم 

ايداع   5111 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2022  بــ :  
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386 - على امين بديوى عيسى  مدير   المقيد برقم قيد    15860   وتم ايداعه بتاريخ    22-10-2020 برقم 

يمثل المديرون الشركة  ايداع   5111 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2022  بــ :  

في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما 

عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  - وللمديرون مجتمعين أو 

منفردين الحق في التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم.  - ولي إثنين مجتمعين من المديرون )محمود صادق صادق 

محمد / علي حسن محمد شكيبان / علي أمين بديوي عيسى( إدارة كافة المعاملت البنكية مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وإيداع وفتح وإغلق الحسابات البنكية واستخراج خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك بإسم 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 ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود المشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل ، علي أن يكون بالتوقيع كتوقيع أول وتوقيع ثاني ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما 

ذكر.   - وللمدير/ محمود صادق صادق محمد يوسف - منفردا  التوقيع بإسم الشركة على عقود تأسيس الشركات 

وتعديلتها والمساهمة فيها والندماج في الشركات الخرى، وكذلك له الحق في توكيل السادة المحاميين للصلح في 

كافة القضايا الخاصة بالشركة وتمثيل الشركة أمام القضاء والنيابات والجهات الحكومية وغير الحكومية وأي من 

الوزارات والهيئات أو المرافق.

387 - على حسن محمد شكيبان  مدير   المقيد برقم قيد    15860   وتم ايداعه بتاريخ    22-10-2020 برقم 

ايداع   5111 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2022  بــ :  

388 - احمد سعد محمد هنداوى احمد  مدير   المقيد برقم قيد    19052   وتم ايداعه بتاريخ    2022-02-09 

برقم ايداع   990 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2022  بــ :  يمثل المدير الشركة في 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.  وللمدير الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع 

على الشيكات و الفراج عن راس المال  وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها وكذلك له حق 

التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله الحق في تعديل اي بند من بنود الشركه والتخارج منها وله الحق في فتح 

وغلق الدفاتر  وله حق توكيل او تفويض  الغير فى كل او بعض ما ذكر.
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389 - سعيد عبد ربه محمد عبد ربه عبد الغفار  مدير   المقيد برقم قيد    19102   وتم ايداعه بتاريخ    

15-02-2022 برقم ايداع   1212 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2022  بــ :  يمثل السيد/ سعيد عبدربه محمد 

عبدربه   الشركة في علقتها مع الغير ولـه )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 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 .  ويمثل السيد/ سعيد عبدربه محمد عبدربه والسيد/ احمد 

محمد حسن علي )مجتمعان او منفردان ( الحق في الدارة والتوقيع باسم الشركة وعنها حق تمثيل الشركة امام 

الفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية والخاصة لكافة التصاريح ولهم حق تمثيل الشركة امام المحاكم والجهات 

القضائية بكافة انواعها  ومصلحة الشهر العقاري وعمل كل مايلزم لدارة النشاط وتوقيع العقود الخاصة بفتح 

واستئجار فروع ومو اقع جديدة للشركة وتعيين كافة العاملين والمستخدمين واعتماد اعمال الدعايا والعلن الخاص 

بالشركة داخل جمهورية مصر العربيهاو خارجها وتمثيل الشركة امام كافة الجهات. وفي تجديد واستصدار 

التراخيص اللزمة للنشاط وتمثيل الشركة امام الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة الستثمار وهيئة الرقابة المالية 

، وله حق تعيين عدة مديرين او وكلء مفوضين ، ولهم حق توكيل الغير في كل او بعض ماذكر .

390 - احمد محمد حسن على  مدير   المقيد برقم قيد    19102   وتم ايداعه بتاريخ    15-02-2022 برقم 

ايداع   1212 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2022  بــ :  

391 - وليد محمد زغلول السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    18948   وتم ايداعه بتاريخ    2022-02-28 

برقم ايداع   1637 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2022  بــ :  

392 - وليد محمد زغلول السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    18948   وتم ايداعه بتاريخ    2022-02-28 

برقم ايداع   1639 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2022  بــ :  

393 - وليد محمد زغلول السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    18948   وتم ايداعه بتاريخ    2022-02-28 

برقم ايداع   1641 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2022  بــ :  

394 - رامى عادل حسين رجب  مدير   المقيد برقم قيد    16070   وتم ايداعه بتاريخ    06-12-2020 برقم 

ايداع   5982 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2022  بــ :  

395 - احمد عبدالوهاب عطيه حسنين  مدير   المقيد برقم قيد    16070   وتم ايداعه بتاريخ    2020-12-06 

برقم ايداع   5982 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2022  بــ :  

396 - احمد منير طه الرجيلى  مدير   المقيد برقم قيد    16070   وتم ايداعه بتاريخ    06-12-2020 برقم 

ايداع   5982 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2022  بــ :  

397 - محمد كمال عبدالحميد صالح احمد  مدير   المقيد برقم قيد    16070   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2020 برقم ايداع   5982 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2022  بــ :  
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398 - احمد محمد فؤاد عبدالعزيز حسن  مدير   المقيد برقم قيد    16070   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2020 برقم ايداع   5982 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2022  بــ :  يمثل المديران الول والثاني 

الشركة فى علقتها مع الغير ولهم )مجتمعان أو منفردان( فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل 

باسمها فيماعدا ماأحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أولئحته التنفيذية للجمعية العامة ولهما )مجتمعان أو 

منفردان( اجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلي 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 

بالجل والحق في شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والسيارات والرهون وكذلك الشتراك في 

المؤسسات الخري ول يكون التصرف ملزما للشركة ال اذا وقعه المدير مشفوعا بالصفة التي يتعامل بها والحق 

في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر  ويكون للسيد/  احمد محمد فؤاد عبد العزيز حسن  المسئولية عن التأكد 

من التزام جميع العاملين بتطبيق اللوائح والقوانين المتعلقة بنشاط الشركه وتقع عليه المسؤلية المدنية والجنائية فى 

التأكد من مطابقة كل ما يجرى فى مقر وفروع الشركة للنظم والقوانين ذات الصلة بالتضامن مع المدير المسؤول 

فى المقر أو أى من الفروع واتخاذ الجراءات التصحيحية إن لزم المر، ول يجوز له توكيل الغير فى ذلك.  

ويكون للسيد / رامي عادل  حسين  ادراة قسم الجزارة  ول يجوز توكيل الغير فى ذلك.

399 - احمد محمد زكريا احمد على المصرى  مدير   المقيد برقم قيد    19787   وتم ايداعه بتاريخ    

24-05-2022 برقم ايداع   4170 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  المدير يمثل المدير الشركة في 

علقتها مع الغيرو له  منفرد فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما حتفظ به 

صراحة عقد الشركة او القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمدير السيد / احمد محمد زكريا احمد على 

المصرى )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 

وإيداع وفتح الحسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشبكات والفراج عن 

راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له السراء والبيع والرهن الصول 

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 

فى كل او بعض ما ذكر

400 - كمال عزت فهمى قلده  مدير فرع   المقيد برقم قيد    19800   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-26 

برقم ايداع   4262 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  

401 - عمرو محمد شريف على الحولى  مدير   المقيد برقم قيد    19850   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-2022 برقم ايداع   4493 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2022  بــ :  يمثل  المديرين الشركه في 

علقتها مع الغير ولهم ) منفردين أو مجتمعين ( في هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحه التنفيذ يه  للجممعيه  العامه.  وللمديرون  ) مجتمعين أو 

منفردين ( اجراء كافه العقود والمعاملت الداخليه ضمن الشركه وعلي الخص تعيين ووقف وعزل وكلء 

ومستخدمي الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافه المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافه السندات الذنيه التجاريه وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او 

بالجل والحق في شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والمشتريات والمبادلت والقتراض بطرق 

العتمادات والقروض غير المفتوحه بها اعتماد بالبنوك والتعامل مع جميع الهيئات الحكوميه وغير الحكوميه 

والبنوك والمصارف والهيئات الماليه بان نوع المعاملت الماليه كالسحب واليداع والتوقيع علي الشيكات وفتح 

وغلق الحسابات والفراج عن راسمال الشركه وبيع المحلت التجاريه والعقارات والمنقولت والسيارات والرهون 

وكذلك الشتراك في المؤسسات الخري ول يكون التصرف ملزما للشركه ال وقعه المدير مشفوعا بالصفه التي 

يتعامل بها والحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر .

402 - احمد محمد شريف على الخولى  مدير   المقيد برقم قيد    19850   وتم ايداعه بتاريخ    2022-06-01 

برقم ايداع   4493 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2022  بــ :  
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403 - رامى  رزق احمد السيد اسماعيل  مدير   المقيد برقم قيد    14795   وتم ايداعه بتاريخ    

05-03-2020 برقم ايداع   1341 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2022  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقتها 

مع الغير ولهما منفردان  أو مجمتمعان في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما 

إحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  وللمديران منفردان الحق في الداره 

والتوقيع والتعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتبتهم 

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 ولصالحها وكذلك التوقيع علي عقود 

الشراء لصول الشركة وفتح الحسابات البنكية .  الشراف الطبي والمسئولية الطبية تقع علي الدكتور / رامي 

رزق السيد أحمد إسماعيل – منفردا  .  التوقيع علي الشيكات والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

والفراج علي رأس المال والتوقيع علي عقود القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية فيكون 

التوقيع للسيد / وائل زكريا إبراهيم أحمد – منفردا   .  ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

404 - وائل زكريا ابراهيم احمد  مدير   المقيد برقم قيد    14795   وتم ايداعه بتاريخ    05-03-2020 برقم 

ايداع   1341 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2022  بــ :  

405 - محمد ياسر عبد المجيد  على ابو اليزيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    20003   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2022 برقم ايداع   5114 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2022  بــ :  

406 - محمد ناصر  يونس  حواش  مدير فرع   المقيد برقم قيد    16391   وتم ايداعه بتاريخ    

20-01-2021 برقم ايداع   359 تم التأشير فى تاريخ 21-06-2022  بــ :  

407 - مجدى على محمود صالح  مدير   المقيد برقم قيد    20226   وتم ايداعه بتاريخ    24-07-2022 برقم 

ايداع   6111 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2022  بــ :  

408 - فاطمه حميدو صديق ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    20226   وتم ايداعه بتاريخ    2022-07-24 

برقم ايداع   6111 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم 

مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  ويكون للمدرين 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 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   ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما 

ذكر.

Page 162 of 191 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

409 - محمد  مجدى السيد قاسم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20337   وتم ايداعه بتاريخ    

04-08-2022 برقم ايداع   6553 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2022  بــ :  الموافقه علي تحديد صلحيات 

مجلس الداره لتصبح كالتي  :  يكون للسيد / محمد مجدي السيد قاسم    رئيس مجلس الدارة )منفردا ( الحق في 

اجراء كافه العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلي الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافائتهم وقبض ودفع كافه المبالغ وتوقيع وتحويل  وتسديد كافه السندات 

الذنية التجارية وإبرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل 

والتوقيع علي عقود إستلم الراضي والمباني و له )منفردا ( الحق في التوقيع علي عقود التسهيلت الئتمانيه بكافه 

أنواعها وأي نوع من المعاملت المالية مع البنوك والمصارف والهيئات المالية كالسحب واليداع  وفتح وغلق 

الحسابات والتوقيع علي الشيكات والفراج عن رأس مال الشركة وحق القتراض والرهن  والحق في التوقيع علي 

الرهون الرسميه العقاريه امام كافة الجهات والشهر العقاري بجميع معاملته الدارة والتوقيع علي العقود 

والمستخلصات الخاصه بالشركة وتمثيلها امام كافه الجهات الحكومية والغير حكومية وفي ابرام كافه العقود 

والمعاملت  والسحب بضمان البضائع وكافة المعاملت اللزمة لتحقيق غرض الشركة ويشترط ان تكون هذه 

التصرفات الصادرة منه باسم ولصالح الشركة وتحقيقا لغراضها وله الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او 

بعض ماذكر.

410 - مصطفى  حسين  عبد الوهاب  العصار  مدير فرع   المقيد برقم قيد    20422   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2022 برقم ايداع   6889 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  

411 - مصطفى  حسين  عبد الوهاب  العصار  مدير فرع   المقيد برقم قيد    20422   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2022 برقم ايداع   6889 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  

412 - مصطفى  حسين  عبد الوهاب  العصار  مدير فرع   المقيد برقم قيد    20422   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2022 برقم ايداع   6889 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  

413 - مصطفى  حسين  عبد الوهاب  العصار  مدير فرع   المقيد برقم قيد    20422   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2022 برقم ايداع   6889 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  

414 - مصطفى  حسين  عبد الوهاب  العصار  مدير فرع   المقيد برقم قيد    20422   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2022 برقم ايداع   6889 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  

415 - مصطفى  حسين  عبد الوهاب  العصار  مدير فرع   المقيد برقم قيد    20422   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2022 برقم ايداع   6889 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  

416 - مصطفى  حسين  عبد الوهاب  العصار  مدير فرع   المقيد برقم قيد    20422   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2022 برقم ايداع   6889 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  

417 - مصطفى  حسين  عبد الوهاب  العصار  مدير فرع   المقيد برقم قيد    20422   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2022 برقم ايداع   6889 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  

418 - مصطفى  حسين  عبد الوهاب  العصار  مدير فرع   المقيد برقم قيد    20422   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2022 برقم ايداع   6889 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2022  بــ :  

419 - هشام عز الدين عبد الرحمن الدناصورى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    8356   

وتم ايداعه بتاريخ    12-04-2016 برقم ايداع   1291 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2022  بــ :  اعادة تشكيل 

مجلس الدارة

420 - طارق فريد صبرى منصور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8356   وتم ايداعه بتاريخ    

12-04-2016 برقم ايداع   1291 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2022  بــ :  استقاله

421 - أحمد ثابت جابر ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8356   وتم ايداعه بتاريخ    

12-04-2016 برقم ايداع   1291 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2022  بــ :  

422 - احمد فاروق احمد ضيف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8356   وتم ايداعه بتاريخ    

12-04-2016 برقم ايداع   1291 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2022  بــ :  استقاله
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423 - سامى عبد الرحيم فؤاد عبد الرواف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8356   وتم ايداعه بتاريخ    

12-04-2016 برقم ايداع   1291 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2022  بــ :  

424 - منصور بن عبد ا بن عبد العزيز  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8356   وتم ايداعه بتاريخ    

12-04-2016 برقم ايداع   1291 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2022  بــ :  

425 - محمد عادل محمد حسين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    8356   وتم ايداعه بتاريخ    2016-04-12 

برقم ايداع   1291 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2022  بــ :  

426 - محمد عبدالمنعم محمد خالد فهمي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    21411   وتم 

ايداعه بتاريخ    22-11-2022 برقم ايداع   10677 تم التأشير فى تاريخ 22-11-2022  بــ :  إعطاء 

صلحيات لرئيس مجلس الدارة و نائب رئيس مجلس الدارة للشركة  محمد عبد المنعم محمد خالد فهمي مواليد 

22/10/1967 البطاقة رقم قومي مصر - القاهرة 26710220100478 رئيس  مجلس اداره منح السيد رئيس 

مجلس الداره السيد / محمد عبد المنعم محمد خالد كافة الختصاصات و المسؤليات اللزمه لمصلحه الشركة و 

ضمن اغراضها و الختصاصات كالتي . و لرئيس مجلس الداره منفردا الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال الخاص بكافة اشكالها و 

كذلك التعامل مع جميع البنوك و له الحق بالسحب و الفراج عن راس مال الشركة المودع بالبنك و المصاريف 

بالسحب و اليداع و التوقيع على الشيكات و فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و حق 

القتراض و الرهن باسم الشركة و لمصلحتها و له الحق في تعين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد 

مرتباتهم و اجورهم و له الحق في قبض و دفع مبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و 

التجارية وإبرام كافة العقود و المشاركات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و له التعامل 

باسم الشركة و ضمن اغراضها أمام مصلحة الشهر العقاري و مكاتبها و مأموريتها و هيئات وزارة الستثمار و 

الهيئة العامة لسوق المال و مصلحة الشركات و لرئيس مجلس الداره حق التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها 

و اصلحها أمام التأمينات و مرافق المياه و الكهرباء و الغاز الطبيعي و الحياء و التليفونات و توكيل او تفويض 

الغير في كل أو بعض ماذكر    بونسيانا محمد عبد المنعم محمد خالد مواليد 29/9/1996   رقم قومي 

29609290204686 نائب رئيس مجلس الدارة له كافة الختصات الزمة لمصلحة الشركة و ضمن اغراضها 

و لنائب رئيس مجلس الدارة منفردين أو مجتمعين له الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع  

الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال الخاص بكافة اشكالها و كذلك التعامل مع جميع 

البنوك و له الحق بالسحب و الفراج عن راس مال الشركة المودع بالبنك و المصاريف بالسحب و اليداع و 

التوقيع على الشيكات و فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و حق القتراض و الرهن 

باسم الشركة و لمصلحتها و له الحق في تعين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و له 

الحق في قبض و دفع مبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية وإبرام كافة العقود و 

المشاركات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و له التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها 

أمام مصلحة الشهر العقاري و مكاتبها و مأموريتها و هيئات وزارة الستثمار و الهيئة العامة لسوق المال و مصلحة 

الشركات و لنائب رئيس مجلس الداره .
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427 - محمد الطنطاوى محمد تره  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17278   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-2021 برقم ايداع   3178 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2022  بــ :  إعادة تشكيل مجلس الدارة   

تحديد إختصاصات مجلس الدارة علي أن تكون كما يلي: يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات 

الرسمية لرئيس مجلس الدارة محمد الطنطاوي محمد تره منفردا  ويمثل الشركة في علقتها مع الغير من جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام والخاص من السجل التجارى والغرفة التجارية والتعامل مع الشهر 

العقارى من حق التوقيع على كافة العقود وله حق إجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة 

وعلي الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وله الحق في 

قبض وإستلم المبالغ المستحقة للشركة سواء كانت نقدية أو بشيكات أو بأي أوراق تجارية أو مدنية وله الحق في 

شراء وبيع جميع البضائع والمنقولت وشراء المعدات والراضي والسيارات وله حق التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والهيئات المالية بأي نوع من المعاملت المالية كالسحب واليداع والقرض والرهن وفك الرهن 

والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات البنكية والفراج عن رأسمال الشركة وإيداعه وكذلك له حق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والكمبيالت التجارية والشيكات وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات والمناقصات والمزايدات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ، كما أن له الحق 

في التعامل مع وزارة الشباب والرياضة وكافة وكل الهيئات والجهات التابعة لها ومنها مثال  ل حصرا  مكتب 

شركات الخدمات الرياضية التابع لوزارة الشباب الرياضة فيما يخص إصدار وتجديد وتعديل وإلغاء ترخيص 

مزاولة الشركة نشاطها ، كما أن له حق إصدار شهادات الخبرة لباقي الشركاء أو للمستخدمي ووكلء الشركة أو أي  

من موظفي الشركة ، وله حق توكيل الغير أو تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.

428 - ايمان محمد عبد النعيم عبيد جوده  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17278   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-06-2021 برقم ايداع   3178 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2022  بــ :  

433 - عصام محمد حسن على  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21666   وتم ايداعه بتاريخ    

13-12-2022 برقم ايداع   11452 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  تحديد اختصاصات وصلحيات 

مجلس الدارة على النحو التالى   يكون حق الدارة والتوقيع لرئيس مجلس الدارة الستاذ / عصام محمد حسن 

على منفردا وله الحق فى التوقيع عن الشركه وحق تمثيل الشركه وإبرام الصفقات والتوقيع على عقود الشراء 

للعقارات والمقاولت وغيرها باسم الشركه والغراض الشركه أمام الشهر العقارى والتوثيق والسجل التجارى 

وأمام الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقاع العمال العام والخاص واى من المعاملت المالية مع 

البنوك والمصارف والهيئات المالية والسحب والبداع والتوقيع على الشيكات وبيع وشراء السيارات واستخراج 

التراخيص الخاصة بها وكذالك فتح وغلق الحسابات والقتراب من البنوك باسم الشركه والرهن وبيع الصول 

وكافة التصرفات اى كان نوعها وحق القرار والتصالح والتنازل كل هذا منفردا  وله الحق فى توكيل أو تفويض 

الغير فى كل أو بعض ما سبق

434 - على محمد إبراهيم الجروانى  مدير   المقيد برقم قيد    21710   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-18 

برقم ايداع   11598 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2022  بــ :  
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435 - احمد ايمن عبد العظيم عبد الحميد مطر  مدير   المقيد برقم قيد    21710   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-2022 برقم ايداع   11598 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2022  بــ :  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 أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  وللمديرون السيد / على محمد ابراهيم الجروانى والسيد 

/ احمد ايمن عبدالعظيم عبدالحميد مطر والسيد / محمد احمد طه الشركسى والسيد / ياسراحمد محمود فراج ابراهيم 

) مجتمعين او منفردين(  الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

من سحب وايداع وفتح حسابات و الفراج عن راس المال  وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

والتوقيع على الشيكات وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم 

واجورهم  ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض  الغير 

فى كل او بعض ما ذكر

436 - محمد احمد طه الشركسي  مدير   المقيد برقم قيد    21710   وتم ايداعه بتاريخ    18-12-2022 برقم 

ايداع   11598 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2022  بــ :  

437 - ياسر احمد محمود فراج ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    21710   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-18 

برقم ايداع   11598 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2022  بــ :  

438 - مصطفي علي فريد حسنين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21728   وتم ايداعه بتاريخ    

19-12-2022 برقم ايداع   11652 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  يكون حق التوقيع عن الشركة 

أمام البنوك بما فى ذلك فتح الحسابات وغلقها وحق البداع والسحب والتوقيع على الشيكات والقتراض والرهن 

والتسهيلت الئتمانية والتوقيع على عقود البيع والشراء والمستخلصات وإجراء كافة التصرفات باسم الشركة 

ولصالحها ولخدمة أغراضها بما في ذلك حق التوقيع على طلبات الشهر العقارى بالمأموريات المختصة وتعديلها 

والتنازل عنها وتمريرها وعمل امتداد لها وتجديدها وتقديم المستندات واللتماسات وتسليم وتسلم الوراق 

والمستندات والعقود الرسمية وتمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحومية والغير حكومية وتمثيل الشركة أمام مصلحة 

الضرائب والتأمينات والسجل التجارى والغرفة التجارية والتحاد المصرى للتشييد والبناء وإدارات المرور للسيد / 

مصطفى على فريد حسنين منفردا  وله الحق في تفويض الغير في بعض أو كل ما ذكر .

439 - امال محمد محمد حسنين  مدير   المقيد برقم قيد    21737   وتم ايداعه بتاريخ    20-12-2022 برقم 

ايداع   11693 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  

450 - ناجح وليم ابراهيم جندى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    22021   وتم ايداعه بتاريخ    

19-01-2023 برقم ايداع   621 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2023  بــ :  تفويض ومنح رئيس مجلس الدارة 

منفردا  حق التوقيع نيابة عن الشركة وتمثيلها أمام الغير وجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع على 

كافة العقود واللتزامات باسم الشركة و حق التوقيع أمام البنوك وفتح الحسابات باسم الشركة والسحب واليداع 

والتوقيع على الشيكات واستلم كشوف الحساب وكافة المعاملت المالية مع البنوك والقتراض والرهن باسم 

الشركة وشراء كافة الموال المنقولة والعقارية والسيارات وكافة الصول باسم الشركة وله الحق فى تفويض أو 

توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر .

451 - ابراهيم صبحى ابراهيم ذكى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22021   وتم ايداعه بتاريخ    

19-01-2023 برقم ايداع   621 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2023  بــ :  
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440 - امل  محمد  عادل احمد   رشاد  غزال  مدير   المقيد برقم قيد    21737   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2022 برقم ايداع   11693 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  يمثل المديرون   الشركة في 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ 

به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحة التنفذية للجمعية العامة .   والمديرون مجتمعين أو منفردين اجراء كافة 

العقود والمعاملت الداخلة ضمن عرض الشركة وعلى الخص   العيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمى الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع كافة   المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

التجارية وابرام جميع العقود والمشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل، والحق في 

شراء جميع المواد والمهمات والبضائع و   المنقولت والمشتريات والمبادلت والقتراض بطريق العتمادات 

والقروض غير المفتوح بها اعتمادات و   البنوك، والتعامل مع جميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية والبنوك 

والمصارف والهيئات المالية باى نوع   من المعاملت المالية كالسحب والبداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات والفراج عن رأسمال   الشركة وبيع المحلت التجارية والعقارات والمنقولت والسيارات والرحون 

وكذلك الشتراك في المؤسسات (  اخرى ول يكون التصرف ملزما  الشركة ال اذا وقعه المدير مشفوعا  بالصفة 

التي يتعامل بها والحق في توكيل   الغير في كل أو بعض ماذكر .

441 - كيرلس فوزى عبدالملك ابراهيم بشاره  مدير   المقيد برقم قيد    21737   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2022 برقم ايداع   11693 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  

442 - احمد عبد الرحمن احمد السيد طرخان  مدير   المقيد برقم قيد    21819   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-2022 برقم ايداع   12038 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2022  بــ :  

443 - محمد رمضان سيد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    21819   وتم ايداعه بتاريخ    28-12-2022 برقم 

ايداع   12038 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2022  بــ :  

444 - زياد عبد الرحيم يعقوب عثمان خليل  مدير   المقيد برقم قيد    21819   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-2022 برقم ايداع   12038 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2022  بــ :  

445 - ايه احمد رمزى مصطفى  محمد عطال  مدير   المقيد برقم قيد    21819   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-2022 برقم ايداع   12038 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2022  بــ :  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 العامة .  وللمديرون ) مجتمعين او 

منفردين ( إجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى الخص تعيين ووقف وعزل وكلء 

ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية التجارية وإبرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل ، والحق في شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والمشتريات والمبادلت والقتراض 

بطريق العتمادات والقروض غير المفتوح بها إعتمادات بالبنوك ، والتعامل مع جميع الهيئات الحكومية وغير 

الحكومية والبنوك والمصارف والهيئات المالية بأي نوع من المعاملت المالية كالسحب واليداع والتوقيع على 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات والفراج عن رأسمال الشركة ، وبيع المحلت التجارية والعقارات والمنقولت 

والسيارات والرهون وكذلك الشتراك في المؤسسات الخرى وأستصدار كافة الترخيص من جهاز تنمية 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتعامل مع مصلحة الجمارك المصرية فى الفراج عن 

الواردات بأسم الشركةوالتعامل مع التأمينات الجتماعية فى فتح الشتراك وإدخال عمالة وأخراجهم من الغطاء 

التامينى ول يكون التصرف ملزما للشركة إل إذا وقعه المدير مشفوعا بالصفة التي يتعامل بها والحق في توكيل 

الغير في كل أو بعض ما ذكر.
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446 - عبد العزيز محمد مصطفى خليل  مدير   المقيد برقم قيد    21851   وتم ايداعه بتاريخ    

02-01-2023 برقم ايداع   58 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2023  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع 

الغير وله )منفردا( في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد 

الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمدير ) منفردا ( إجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة 

ضمن غرض الشركة وعلى الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم 

ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وإبرام جميع العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ، والحق في شراء جميع المواد والمهمات 

والبضائع والمنقولت والمشتريات والمبادلت والقتراض بطريق العتمادات والقروض غير المفتوح بها 

إعتمادات بالبنوك ، والتعامل مع جميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية والبنوك والمصارف والهيئات المالية بأي 

نوع من المعاملت المالية كالسحب واليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات والفراج عن رأسمال 

الشركة ، وبيع المحلت التجارية والعقارات والمنقولت والسيارات والرهون وكذلك الشتراك في المؤسسات 

الخرى ول يكون التصرف ملزما للشركة إل إذا وقعه المدير مشفوعا بالصفة التي يتعامل بها والحق في توكيل 

الغير في كل أو بعض ما ذكر.

447 - على محمود محمود البربرى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21862   وتم ايداعه بتاريخ    

وقـد وافــق الجميع علي  03-01-2023 برقم ايداع   79 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2023  بــ :  •

الترخيص للسيد/ رئيـس مجلس الدارة الشركة أمام القضاء.   ويملك حق التوقيع علي معاملت الشركة وتعهداتها 

كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ، وللمجلس الحق في أن يعين عدة 

مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيض ا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين، ولرئيس مجلس 

ولرئيس مجلس الدارة منفردا  الدارة منفردا حق التوقيع بالسحب والفراج عن رأس المال المودع بالبنك   •

الحق في التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للتنمية الصناعية 

والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والشهر العقاري والسجل التجاري 

ولرئيس مجلس الدارة منفردا التعامل مع جميع البنوك في جميع  والغرف التجارية والضرائب ومأمورياتها  •

المعاملت والتعاملت البنكية بما في ذلك المصارف من سحب وإيداع وفتح الحسابات وإبرام كافة التحويلت منها 

وإليها وإبرام عقود الئتمان والتمويلت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لرئيس مجلس الدارة 

منفردا الحق فى التوقيع على جميع أنواع العقود وعقود شراء الراضى والعقارات والسيارات وكذلك عقود 

القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكتها العقارية والراضى والسيارات بإسم الشركة ولصالحها 

وضمن اغراضها وكافة وكامل السلطات والصلحيات في إدارة الشركة وفي وضع اللوائح المتعلقة بالشئون المالية 

ولرئيس مجلس الدارة منفردا الحق في تعيين وعزل مستخدمي  والدارية وشئون العاملين ومعاملتهم المالية .  •

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع سحب وصرف كافة انواع الشيكات 

واستخراج خطابات الضمان وتحويل وبيع وتسديد وفتح كافة السندات الذنية والتجارية وإجراء الرهن للبنوك 

ولرئيس مجلس  وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل.  •

الدارة تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الدارية أيا كانت والمصالح الحكومية وكافة التعاملت مع الجهات 

الخارجية والشركات الخري. وشراء وبيع ورهن وتأجير كافة المعدات واللت اللزمة لنشاط الشركة وكافة 

انواع التعامل مع إدارات المرور والجراءات المختلفة في كافة الجراءات المرورية وتأسيس كافة انواع الشركات 

سواء كانت أموال أو أشخاص والتوقيع علي عقود التأسيس والتعديل والتخارج والتصفية والفسخ والندماج والحق 

في إنشاء شركات أخري او الدمج أو الشراكة مع شركات أخري وتسجيل كل ما ذكر بما في ذلك شهر البيوع وكافة 

التعاملت والتوقيع علي كافة انواع العقود البتدائية والنهائية وجميع التصرفات الناقلة للملكية والمقيدة لها بما في 

ذلك جميع انواع عقود الشطب والقرارات المتعلقة بذلك وله الحق في تفويض او توكيل الغير في كل أو بعض 

ماذكر.

448 - هيثم عادل  السيد  عمر  نصار  مدير   المقيد برقم قيد    21930   وتم ايداعه بتاريخ    2023-01-11 

برقم ايداع   311 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2023  بــ :  
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449 - ابراهيم حسن السيد المندوة  قابيل  مدير   المقيد برقم قيد    21930   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-2023 برقم ايداع   311 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2023  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى علقتها 

مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما 

احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة.             وللمديرين مجتمعين او 

منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة 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 وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق القتراض والرهن 

وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك 

باسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنية 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.

452 - احمد عبد المنعم عطا ا ابو بكر  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    22116   وتم 

ايداعه بتاريخ    30-01-2023 برقم ايداع   1013 تم التأشير فى تاريخ 30-01-2023  بــ :  تحديد وتوزيع 

الصلحيات بين اعضاء مجلس الدارة لتكون علي النحو التالي : يكون للسيد/  احمد عبد المنعم عطاا ابوبكر 

رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب  ) منفردا ( اوسع السلطات للتعامل بإسم الشركة  واجراء كافة العقود 

الداخله ضمن غرض الشركة من تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 

ومكافاتهم وتوزيع المبالغ التي يتم تحويلها وبيع وتسديد كافة السندات الذنية وابرام جميع العقود والمشارطات 

والصفقات والتفاقيات التي تتعلق بمعاملت الشركة  بالنقد أو بالجل وله حق شراء جميع المواد والمهمات 

والبضائع والمنقولت وفتح الحسابات وغلق الحسابات وله حق اليداع والصرف والسحب  لموال و الشيكات 

الواردة بإسم الشركة لصالحها امام جميع البنوك وله حق التوقيع علي الشيكات وله الحق في تمثيل الشركة امام 

جميع البنوك  وله حق تمثيل الشركة امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع العمال العام  والقطاع 

العام والقطاع الخاص والهيئات والشركات العامة والخاصه وله حق تمثثيل الشركة امام القضاء وله حق شراء 

الصول الثابتة واستخراج التراخيص والتجديد لكافة انشطة الشركة ومعداته والتوقيع علي العقود اما الشهر 

العقاري علي كافة عقودج الشركة ومعاملتها وله حق التوقيع علي   امام الشهر العقاري وله حق توكيل الغير في 

كل او بعض ما ذكر

453 - جيهان عرفه محمد عبداللطيف محمود  مدير   المقيد برقم قيد    21631   وتم ايداعه بتاريخ    

11-12-2022 برقم ايداع   11336 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  يمثل المديرين الشركة في 

علقتها مع الغير ولـهم 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 اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم 

واجورهم  وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم )

مجتمعين ( 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 وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق 

التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية ولهم حق توكيل او تفويض  الغير فى كل او بعض ما ذكر.

454 - محمود عبد الرحيم  على حسن  مدير   المقيد برقم قيد    21631   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-11 

برقم ايداع   11336 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  

455 - خالد خميس  محمد عبد المقصود  مدير   المقيد برقم قيد    21631   وتم ايداعه بتاريخ    

11-12-2022 برقم ايداع   11336 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  مطلوب موقع
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456 - محمد محمود قاسم ابو الخير  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    22144   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-02-2023 برقم ايداع   1211 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  تحديد واعتماد 

صلحيات مجلس الدارة على النحو التالي: - لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب السيد المهندس/ محمد محمود 

قاسم أبو الخير - منفردا – وكذلك أي عضويين من أعضاء مجلس الدارة مجتمعين ول يجوز لي منهم منفردا - 

الحق في التوقيع عن الشركة وتمثيلها قانونا وحق التوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والرسمية والوزارات والجهزة التنفيذية التابعة للدولة وكافة الجهزة التابعة للحياء بكافة محافظات الجمهورية 

وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن التابعة للهيئة والتوقيع على العقود أمام الشهر العقاري والتوثيق 

والتوقيع لدى البنوك والمصارف على المعاملت المالية وفتح الحسابات والتوقيع على الشيكات وخطابات الضمان 

والعتمادات المستندية والسحب واليداع وحق القتراض والرهن والتعامل مع مصلحة الجمارك والضرائب 

والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية وكافة ادارات المرور والفراج عن راس المال والتعامل مع البنوك في فتح 

والغاء الحسابات بجميع انواعها )حسابات جارية – اعتمادات – خطابات ضمان( والسحب واليداع واصدار 

الشيكات والحق في التوقيع على عقود الشراء والبيع ومنها شراء وبيع السيارات والباصات )عدا ما يتطلبه موافقة 

مسبقة من الجمعية العامة للشركة( والحق في تفويض او توكيل الغير في بعض او كل ما ذكر.

457 - وائل غنيم محمد غنيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    19596   وتم ايداعه بتاريخ    02-02-2023 برقم 

ايداع   1338 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  للسيد / وائل غنيم محمد غنيم مدير الفرع فيما يخص 

فرع الشركة الكائن بشارع 45 - ناصية شارع تاج المعالى - بجوار محلت أسماك الكتعة - من شارع 45 - 

المنتزة أول - السكندرية الحق فى التعامل بإسم الشركة مع كافة المصالح والهيئات والشركات الحكومية والغير 

حكومية أيا  كانت وذلك فى تقديم الوراق والمستندات والتوقيع نيابة عن الشركة والتعامل مع كافة الجهات 

المتخصصة والتعامل مع المجالس المحلية ومجالس المدن فى إستخراج كافة التراخيص الخاصة بصفته نيابة عن 

الشركة والتعامل مع مكتب التأمينات الجتماعية فى فتح ملفات للفرع بصفته ممثل عن الشركة ومكتب العمل 

والمن الصناعى والتعامل مع جميع شركات القطاع العام والخاص والمؤسسات والجهات الحكومية المختصة 

والتعامل مع مصلحة الضرائب العقارية والتعامل مع هيئة الدفاع المدنى وشركات الكهرباء والمياه والصرف 

الصحى والشركة المصرية للتصالت وكافة شركات المحمول فى التعاقد بصفته ممثل عن الشركة وله الحق فى 

إتخاذ كافة الجراءات اللزمة للتصديق وتوثيق وإثبات التاريخ على عقود اليجار أمام مكاتب الشهر العقارى .

458 - حسن محمد احمد حسن ابو السعد  مدير   المقيد برقم قيد    22163   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-2023 برقم ايداع   1320 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  ويباشر 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 او قانون الشركات أو لئحتة التنفيذية .  ويمثل المدير الشركة امام القضاء  و الغير 

.   ويكون المدير مسئول عن ادارتها امام مؤسسها ..  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 و الفراج عن راس المال  

وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات 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.

459 - عباس محمد احمد ادريس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    21976   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-06 

برقم ايداع   1493 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2023  بــ :  

460 - عبير عبدالرحمن عبدالراضى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9189   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2023 برقم ايداع   1547 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2023  بــ :  

461 - محمد ربيع محمد ربيع  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9189   وتم ايداعه بتاريخ    07-02-2023 برقم 

ايداع   1546 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2023  بــ :  
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462 - سامح وليم شاكر عشم ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9189   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-07 

برقم ايداع   1544 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2023  بــ :  

463 - مصطفى على مصطفى على  مدير فرع   المقيد برقم قيد    11231   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2023 برقم ايداع   1595 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2023  بــ :  

464 - عبد الرءوف مصطفى كمال عبد

الرءوف ابراهيم السيوفى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22194   وتم ايداعه بتاريخ    07-02-2023 برقم 

ايداع   1555 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2023  بــ :  

465 - صلح حسين عبدالحى مبارك  مدير فرع   المقيد برقم قيد    364900   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2023 برقم ايداع   1593 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2023  بــ :  

466 - اكرم احمد نصر الشاعر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    364900   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-07 

برقم ايداع   1594 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2023  بــ :  

467 - وليد همام سيد عثمان طنطاوى  مدير   المقيد برقم قيد    14942   وتم ايداعه بتاريخ    2020-05-20 

برقم ايداع   1962 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  يمثل السيد / وليد همام سيد عثمان مدير الشركة 

فى علقتها مع الغير وله منفردا فى هذا الصدداوسع السلطات لداره الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقدالشركة أوالقانون أولئحته التنفيذية للجمعيه العمومية  وللمدير منفردا الحق فى االتعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه 

اشكالهم وكذالك التعامل  مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات والفراج عن راس المال 

وكافه صور التعامل مع جميع البنزك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها وذالك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية وله الحق فى تعين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباته واجورهم وله حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر .

468 - كريم كمال البرنوسي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22220   وتم ايداعه بتاريخ    08-02-2023 برقم 

ايداع   1687 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  

469 - نجاة الجبارى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22220   وتم ايداعه بتاريخ    08-02-2023 برقم ايداع   

1687 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  

470 - سعيد عبد ا عبد العال  مدير فرع   المقيد برقم قيد    2795   وتم ايداعه بتاريخ    09-02-2023 برقم 

ايداع   1773 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  
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471 - مروان صلح صابر عثمان

 عمر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    22227   وتم ايداعه بتاريخ    09-02-2023 برقم ايداع   1729 

تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  الموافقة على تحديد صلحيات واختصاصات السادة اعضاء مجلس 

الدارة على النحو التالى :   يملك الستاذ / مروان صلح صابر عثمان– رئيس مجلس الدارة )منفردا( حق 

التوقيع عن الشركة امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئات العامة وشركات قطاع العمال والشركات 

بكافة أنواعها والهيئة القومية للتأمين الجتماعي والقضاء ومصلحة الضرائب بكافة درجاتها و تمثيل الشركة 

والتوقيع عنها امام البنوك عن طريق فتح الحسابات باسم الشركة والسحب واليداع والتوقيع على الشيكات وكافة 

المعاملت البنكية والتوقيع على مستندات المديونية والقروض وإصدار خطابات الضمان وله ) منفردا( الحق فى 

اجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلي الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمى 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنية التجارية وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و حق 

شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والعقارات والراضى والتوقيع على العقود امام مصلحة الشهر 

العقارى والتوثيق والحق فى تعيين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة 

منفردين او مجتمعين و الحق فى ابرام العقود من اى نوع كانت من بيع وشراء وايجار وخلفه وكذلك حق انهائها 

وفسخها والحق فى طلب التسهيلت المصرفية والئتمانية وحق القتراض من البنوك واعطاء الضمانات اللزمة 

لسداد القروض واجراء الرهون و التوقيع على عقود الرهن بالضمانات الشكلية والقروض الغير مفتوح بها 

اعتمادات ،

472 - عمرو عبد الفتاح نصر الدين محمود ابو زيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    20132   وتم ايداعه بتاريخ    

12-02-2023 برقم ايداع   1811 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  

473 - محمد احمد كامل دكرورى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22281   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-14 

برقم ايداع   1989 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  

474 - احمد عامر احمد عامر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22284   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-14 

برقم ايداع   1995 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2023  بــ :  

475 - ايمن محمد عثمان محمد عثمان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    2177   وتم ايداعه بتاريخ    

15-02-2023 برقم ايداع   2083 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2023  بــ :  

476 - محمد حسنى احمد يونس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    2177   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-15 

برقم ايداع   2082 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2023  بــ :  

477 - احمد محمد زكى سرحان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22319   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-16 

برقم ايداع   2172 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  

478 - عمر ممدوح عبدالرازق محمد البرشومى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22327   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2023 برقم ايداع   2202 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2023  بــ :  

479 - محمد احمد ابراهيم احمد ابو الحسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    7176   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2023 برقم ايداع   2253 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

480 - محمد حسن السيد الوردانى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22326   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-19 

برقم ايداع   2265 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

481 - طارق يحي محمد رمضان قناوى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22326   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2023 برقم ايداع   2299 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

482 - احمد علي حسن نصر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22326   وتم ايداعه بتاريخ    19-02-2023 برقم 

ايداع   2301 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

483 - محمد نسيم عبدالقادر دغيدى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22326   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2023 برقم ايداع   2300 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  
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484 - مصطفى يسرى نصر على العشرى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22326   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2023 برقم ايداع   2298 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

485 - محمد جابر حسن احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22326   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-19 

برقم ايداع   2262 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

486 - مجد محمد علي قنواتي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22329   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-19 

برقم ايداع   2218 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

487 - محمد سيد عبد السلم السيد ابو النور  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22331   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2023 برقم ايداع   2223 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

488 - محمود محمد ماجد عوض قطب حميدة  مدير   المقيد برقم قيد    11767   وتم ايداعه بتاريخ    

03-10-2018 برقم ايداع   4975 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  

489 - ندي سامي مصطفي اسماعيل  مدير   المقيد برقم قيد    11767   وتم ايداعه بتاريخ    2018-10-03 

برقم ايداع   4975 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  

490 - حسن جبرا عبد العظيم محمد  مدير   المقيد برقم قيد    11767   وتم ايداعه بتاريخ    2018-10-03 

برقم ايداع   4975 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  يمثل المديرون  الشركة فى علقتها  مع الغير 

ولهم مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة  والتعامل بإسمها  فيما   عدا ما أحتفظ  به 

صراحة  عقد الشركة  او القانون  او لئحته  التنفيذية  للجمعية  العامة0   ويكون للمديران السيد : محمود محمد 

ماجد عوض قطب حميده ، والسيدة : ندى سامى  مصطفى اسماعيل  ( مجتمعين او منفردين ) اوسع السلطات 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  وكذلك لهما  حق التوقيع على عقود الشراء والبيع  والرهن 

لصول  الشركة  وممتلكاتها  العقارية  ولهما الحق فى تعيين وعزل  مستخدمى  ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم  

واجورهم  وكل ذلك باسم الشركة  ولصالحها  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، والحق فى استصدار التوكيلت للساده المحامين والمحاسبين والمهندسين وليكون التصرف ملزما للشركة 

ال اذا وقعه المدير مشفوعا بالصفة  التى يتعامل بها  ولهما حق توكيل الغير فى كل او  بعض ماذكر 0   ويكون 

للمدير الثالث  السيد : حسن  جبر ا عبد العظيم  محمد  - منفردا -  مديرا  للنتاج وله فى هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة العملية النتاجية للشركة ، والتوقيع على عقود  الستيراد عامه وعقود شراء المواد والمهمات  

والبضائع الخاصه بالعمليه النتاجيه وليكون التصرف ملزما للشركة  ال اذا وقعه مشفوعا  بالصفة التى يتعامل 

بها وله الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر  0

491 - ايمن فايز عبدالعزيز عبدالنبى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22326   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2023 برقم ايداع   2326 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  

492 - محمد احمد فؤاد البسيونى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22326   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-20 

برقم ايداع   2323 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2023  بــ :  

493 - محمد عبدالعزيز بدوى عبدالرحمن  مدير   المقيد برقم قيد    10698   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2018 برقم ايداع   810 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2023  بــ :  
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494 - ابراهيم  عبد العزيز  بدوى  عبد الرحمن  مدير   المقيد برقم قيد    10698   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2018 برقم ايداع   810 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2023  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقتها 

مع الغير ولهما )منفردان أو مجتمعان( في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما 

أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.   ولهما )منفردان أو مجتمعان( إجراء 

وتوقيع كافة العقود والمعاملت الداخله ضمن غرض الشركة وعلى الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمى 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنيه التجارية وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل، وحق 

شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والمشتريات والمبادلت والقتراض بطريق العتمادات 

والقروض غير المفتوح بها اعتمادات بالبنوك ،  والتعامل مع جميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية والبنوك 

والمصارف والهيئات المالية بأى نوع من المعاملت المالية كالسحب واليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات والفراج عن رأسمال الشركة والقرض والرهن، وبيع المحلت التجارية والعقارات والمنقولت 

والسيارات والرهون وكافة أصول الشركة وكذلك الشتراك فى المؤسسات الخرى وتمثيل الشركة أمام كافة 

الجهات الحكومية وغير الحكومية من القطاع العام وقطاع العمال العام والسجل التجارى والغرفة التجارية والشهر 

العقارى ول يكون التصرف ملزما للشركة إل إذا وقعه المدير مشفوعا بالصفة التى يتعامل بها وحق توكيل الغير  

فى كل أو بعض ما ذكر .

495 - احمد محمد مبروك مصطفى درويش  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13962   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-2019 برقم ايداع   6049 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة

496 - احمد طلعت احمد محمد العرقسوسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18270   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-2021 برقم ايداع   6475 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  ورئيس تنفيذى - الختصاص 

لعضو مجلس الدارة والرئيس التنفيذي عضو ورئيس تنفيذي وله الحق في اتباع العمال والموظفين داخل الشركة 

والتوقيع امام التأمينات الجتماعية نيابة عن الشركة ومسئول عن تعيين وانهاء العاملين بالشركة والتعامل امام   

جميع المصالح الحكومية نيابة عن الشركة

497 - احمد سعيد الصاوى محمد عبدالجواد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22366   وتم ايداعه بتاريخ    

22-02-2023 برقم ايداع   2439 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

498 - الطنطاوى عبدالعزيز الطنطاوى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22369   وتم ايداعه بتاريخ    

22-02-2023 برقم ايداع   2453 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

499 - الطنطاوى عبدالعزيز الطنطاوى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22369   وتم ايداعه بتاريخ    

22-02-2023 برقم ايداع   2466 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

500 - الطنطاوى عبدالعزيز الطنطاوى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22369   وتم ايداعه بتاريخ    

22-02-2023 برقم ايداع   2449 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

501 - مصطفى احمد سيد ابو الغيط  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22379   وتم ايداعه بتاريخ    

23-02-2023 برقم ايداع   2528 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2023  بــ :  

502 - مصطفى احمد سيد ابو الغيط  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22379   وتم ايداعه بتاريخ    

23-02-2023 برقم ايداع   2529 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2023  بــ :  

503 - عمرو محمد خليل إبراهيم صالح  مدير   المقيد برقم قيد    14700   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2020 برقم ايداع   1186 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  
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504 - عاطف عبد السلم عبد الفتاح عبد السلم  مدير   المقيد برقم قيد    14700   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2020 برقم ايداع   1186 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  يمثل المديرون الشركة علقتها 

مع الغير ولهم مجتمعيين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا احتفظ 

به صراحة عقد الشركة او قانون او لئحته التنفيذية للجمعية العادية    وللمديران )مجتمعين او منفردين (الحق في 

التعامل باسم الشركة وضمن 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 كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع علي الشيكات و الفراج عن راس المال و 

حق القتراض و الرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالها وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء و البيع و 

الرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية و لهما الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد 

مرتباتهم  واجورهم وكل 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 والتوقيع علي الفواتير و اصدار الفواتير  و المشارطات 

و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد اوبالجل و لهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض 

ماذكر

505 - رمضان عبد السلم عبد الفتاح عبد السلم  مدير   المقيد برقم قيد    14700   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2020 برقم ايداع   1186 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2023  بــ :  

506 - عادل على مدكور بخيت  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9703   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2017 برقم ايداع   2266 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  

507 - محمد عادل على مدكور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9703   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2017 برقم ايداع   2266 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  

508 - شادية كساب وهب ا كساب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9703   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2017 برقم ايداع   2266 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  

509 - احمد عادل على  مدكور بخيت  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9703   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2017 برقم ايداع   2266 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2023  بــ :  
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تجديد افراد

1 - ترف للستثمار والتنمية لصاحبها  سعد بن على بن سعد الحمرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8944   قيدت 

فى   08-11-2016 برقم ايداع    3887 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-11-07

2 - اللؤلؤة للعطور ومستحضرات التجميل  لولوا لصاحبها  محمد عبد المنعم على الكرداوى  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   5640   قيدت فى   06-03-2013 برقم ايداع    654 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2028-03-05

3 - اليمان للتنمية الزراعية  )لصاحبها رزق ا راجي  رزق ا عبدالمسيح( .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

10600   قيدت فى   21-01-2018 برقم ايداع    350 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2028-01-20

4 - منشأة حسن احمد جمال عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2113   قيدت فى   05-03-2008 برقم ايداع    

487 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-03-04

5 - كيان تكس لصاحبها  ايمن السيد احمد سميه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10675   قيدت فى   

07-02-2018 برقم ايداع    715 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-02-06

6 - لودى شبل)لصاحبتها  شرين خليل ابراهيم محمد السمرة(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10752   قيدت فى   

21-02-2018 برقم ايداع    999 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-02-20

7 - منشأة الصفوة لصاحبها ) عبد ا محمد عبد ا حسن (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1888   قيدت فى   

18-11-2007 برقم ايداع    1820 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-17

8 - البراهيم لزخرفة وتشكيل المعادن وتصنيع اللت ) لصاحبها  عبد ا ابراهيم البراهيم (  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   5550   قيدت فى   05-02-2013 برقم ايداع    328 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2028-02-04

9 - المدينة المنورة لتصنيع وتدخين السماك لصاحبها  على ابراهيم ابو طالب عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   6496   قيدت فى   14-04-2014 برقم ايداع    1017 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2024-04-13

10 - سوبر ام للمنتجات البلستيكية Super M لصاحبها  علء الدين احمد محمد قاسم قانون 72 لسنه 2017  

تاجر فرد سبق قيده برقم :   6572   قيدت فى   25-05-2014 برقم ايداع    1360 وفى تاريخ  

19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-24

11 - سوبر ام للمنتجات البلستيكية Super M لصاحبها  علء الدين احمد محمد قاسم قانون 72 لسنه 2017  

تاجر فرد سبق قيده برقم :   6572   قيدت فى   25-05-2014 برقم ايداع    1361 وفى تاريخ  

19-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-24

12 - مصر للسبورة الذكية SMART BOARD EGYPT لصاحبها باهر محمد حافظ منصور  تاجر فرد 

سبق قيده برقم :   10566   قيدت فى   14-01-2018 برقم ايداع    225 وفى تاريخ  19-02-2023  تم 

تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-13

13 - منشاة فروست فودز لصاحبها  نبيل صبحى عوض عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5383   قيدت فى   

26-11-2012 برقم ايداع    2720 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-25
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14 - منشاة فروست فودز لصاحبها  نبيل صبحى عوض عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5383   قيدت فى   

26-11-2012 برقم ايداع    2721 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-25

15 - منشأة وين فيجين لبواب وشبابيك يو.بى.فى.سى WIN VISION لصاحبها  ابراهيم يوسف عبد الحليم 

المهدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1934   قيدت فى   28-08-2011 برقم ايداع    1776 وفى تاريخ  

21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-27

16 - منشأة وين فيجين لبواب وشبابيك يو.بى.فى.سى WIN VISION لصاحبها  ابراهيم يوسف عبد الحليم 

المهدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1934   قيدت فى   05-12-2007 برقم ايداع    1951 وفى تاريخ  

21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

17 - منشأة وين فيجين لبواب وشبابيك يو.بى.فى.سى WIN VISION لصاحبها  ابراهيم يوسف عبد الحليم 

المهدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1934   قيدت فى   18-09-2008 برقم ايداع    2019 وفى تاريخ  

21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-17

18 - كارديماير Cardimyer لصاحبها )محمد السيد عزالدين محمد السيد محمد(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

8901   قيدت فى   30-10-2016 برقم ايداع    3705 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-10-29

19 - انترناشيونال فيد )لصاحبها  هانى خالد محمد حسن كحيل(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9629   قيدت فى   

16-05-2017 برقم ايداع    1963 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-15
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تجديد شركات

1 - بى اند جى للتوكيلت الملحية B & G Shipping Agancies S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   17  

قيدت فى  03-02-1998 برقم ايداع   31 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/02/2028  12:00:00ص

2 - المصرية لنقل وتوصيل الغاز )بوتا جاسكو(   شركة سبق قيدها برقم :   2423  قيدت فى  2011-05-25 

برقم ايداع   966 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/05/2026  

12:00:00ص

3 - المصرية لنقل وتوصيل الغاز )بوتاجاسكو(   شركة سبق قيدها برقم :   2423  قيدت فى  2008-08-05 

برقم ايداع   1681 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/08/2023  

12:00:00ص

4 - المصرية لنقل وتوصيل الغاز )بوتاجاسكو(   شركة سبق قيدها برقم :   2423  قيدت فى  2008-08-05 

برقم ايداع   1682 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/08/2023  

12:00:00ص

5 - المصرية لنقل وتوصيل الغاز )بوتاجاسكو(   شركة سبق قيدها برقم :   2423  قيدت فى  2008-08-05 

برقم ايداع   1683 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/08/2023  

12:00:00ص

6 - المصرية لنقل وتوصيل الغاز )بوتاجاسكو(   شركة سبق قيدها برقم :   2423  قيدت فى  2008-08-05 

برقم ايداع   1684 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/08/2023  

12:00:00ص

7 - المصرية لنقل وتوصيل الغاز )بوتاجاسكو(   شركة سبق قيدها برقم :   2423  قيدت فى  2008-08-05 

برقم ايداع   1685 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/08/2023  

12:00:00ص

8 - المصرية لنقل وتوصيل الغاز )بوتاجاسكو(   شركة سبق قيدها برقم :   2423  قيدت فى  2008-08-05 

برقم ايداع   1686 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/08/2023  

12:00:00ص

9 - المصرية لنقل وتوصيل الغاز )بوتاجاسكو(   شركة سبق قيدها برقم :   2423  قيدت فى  2008-08-05 

برقم ايداع   1687 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/08/2023  

12:00:00ص

10 - انتربرند للتجارة )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   4860  قيدت فى  23-02-2012 برقم ايداع   496 

وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/02/2027  12:00:00ص

11 - سوليكس للبترول )SULEX Petroleum( ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   5376  قيدت فى  

19-11-2012 برقم ايداع   2670 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/11/2027  12:00:00ص

12 - بوخارست للستثمار السياحى والعقارى ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   9585  قيدت فى  

07-05-2017 برقم ايداع   1753 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/05/2027  12:00:00ص

13 - شركة أي سي للمن والحراسة ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   10016  قيدت فى  27-08-2017 برقم 

ايداع   3796 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/08/2027  

12:00:00ص
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14 - النصر لدارة المنشأت السياحية ش.م.م.   شركة سبق قيدها برقم :   10693  قيدت فى  2018-02-12 

برقم ايداع   790 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/02/2028  

12:00:00ص

15 - الوطنية للسمدة والكيماويات ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   2052  قيدت فى  07-02-2008 برقم 

ايداع   272 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/02/2028  12:00:00

ص

16 - مجموعة العويد للستثمار العقارى والنقل ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   5205  قيدت فى  

28-08-2012 برقم ايداع   1992 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/08/2027  12:00:00ص

17 - جاست بيس للتجارة اللكترونية Just Piece ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   10553  قيدت فى  

09-01-2018 برقم ايداع   162 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/01/2028  12:00:00ص

18 - الوطنية لنتاج الكيماويات الزراعية )اجروكيم( جمال عبد الفتاح عبد الرحمن حمادة وشركاه   شركة سبق 

قيدها برقم :   10921  قيدت فى  11-05-2016 برقم ايداع   1600 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  10/05/2026  12:00:00ص

19 - الوطنية لنتاج الكيماويات الزراعية )اجروكيم( جمال عبد الفتاح عبد الرحمن حمادة وشركاه   شركة سبق 

قيدها برقم :   10921  قيدت فى  11-05-2016 برقم ايداع   1601 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  10/05/2026  12:00:00ص

20 - اندماج شركة أسمنت العامرية )ش.م.م( "الشركة الدامجة" خاضعة لحكام قانون 159 لسنة 1981 مع 

شركات انترسمنت لصناعة أكياس التعبئة )انتساكس ش.م.م( "الشركة المندمجة 1"   شركة سبق قيدها برقم :   

133887  قيدت فى  02-02-1993 برقم ايداع   877 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  01/02/2028  12:00:00ص

21 - شركة اسمنت العامرية ش.م.م تابعة لشركة الصناعات المعدنية شركة قابضة مساهمة مصرية   شركة سبق 

قيدها برقم :   133887  قيدت فى  16-11-1993 برقم ايداع   7206 وفى تاريخ  02-02-2023  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  15/11/2023  12:00:00ص

22 - تى . اتش . ام . جروب للتجارة والمشروعات ش.م.م-تم الغاء الفرع   شركة سبق قيدها برقم :   2755  

قيدت فى  23-05-2010 برقم ايداع   1349 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  22/05/2025  12:00:00ص

23 - تى اتش ام جروب للتجارة والمشروعات   شركة سبق قيدها برقم :   2755  قيدت فى  2009-08-19 

برقم ايداع   1835 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/08/2024  

12:00:00ص

24 - تى اتش ام جروب للتجارة والمشروعات   شركة سبق قيدها برقم :   2755  قيدت فى  2009-08-19 

برقم ايداع   1836 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/08/2019  

12:00:00ص

25 - تى اتش ام جروب للتجارة والمشروعات   شركة سبق قيدها برقم :   2755  قيدت فى  2009-10-14 

برقم ايداع   2211 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/10/2024  

12:00:00ص

26 - تي اتش ام جروب للتجارة و المشروعات ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   2755  قيدت فى  

03-09-2014 برقم ايداع   2296 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/09/2024  12:00:00ص
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27 - تي اتش ام جروب للتجارة و المشروعات ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   2755  قيدت فى  

03-09-2014 برقم ايداع   2297 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/09/2024  12:00:00ص

28 - تى اتش ام جروب للتجارة والمشروعات   شركة سبق قيدها برقم :   2755  قيدت فى  2011-12-14 

برقم ايداع   2654 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/12/2026  

12:00:00ص

29 - تى . اتش . ام . جروب للتجارة والمشروعات ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   2755  قيدت فى  

19-10-2016 برقم ايداع   3534 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/10/2026  12:00:00ص

30 - تى . اتش . ام . جروب للتجارة والمشروعات ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   2755  قيدت فى  

19-10-2016 برقم ايداع   3535 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/10/2026  12:00:00ص

31 - تى . اتش . ام . جروب للتجارة والمشروعات ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   2755  قيدت فى  

10-11-2015 برقم ايداع   3574 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/11/2025  12:00:00ص

32 - محمد عبدالرازق ناصف عبدا وشريكته ) شركة تضامن (   شركة سبق قيدها برقم :   5222  قيدت فى  

09-09-2012 برقم ايداع   2074 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/09/2027  12:00:00ص

33 - صالح عبد الرازق ناصف عبد ا وشريكيه-تم الغاء الفرع   شركة سبق قيدها برقم :   5222  قيدت فى  

09-09-2012 برقم ايداع   2075 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/09/2027  12:00:00ص

34 - المحمودية لضرب الرز ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   5520  قيدت فى  22-01-2013 برقم ايداع   

215 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/01/2028  12:00:00ص

35 - المحمودية لضرب الرز ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   5520  قيدت فى  22-01-2013 برقم ايداع   

216 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/01/2028  12:00:00ص

36 - ميرجو مارين ) MERJO Marine( )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   5531  قيدت فى  

30-01-2013 برقم ايداع   272 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/01/2028  12:00:00ص

37 - نوفومت - NAP للخدمات البترولية - منطقة حرة ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   5578  قيدت فى  

13-02-2013 برقم ايداع   428 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/02/2028  12:00:00ص

38 - جيهان محمد شعبان عبده وشركيها )شركة توصية بسيطة(   شركة سبق قيدها برقم :   5601  قيدت فى  

21-02-2013 برقم ايداع   517 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/02/2028  12:00:00ص

39 - جيهان محمد شعبان عبده وشركيها )شركة توصية بسيطة(   شركة سبق قيدها برقم :   5601  قيدت فى  

21-02-2013 برقم ايداع   518 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/02/2028  12:00:00ص

40 - الحديثة للخدمات الطبية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   6643  قيدت فى  25-06-2014 برقم ايداع   

1693 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/06/2024  12:00:00ص

41 - سيلفا للصناعات الغذائية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   2064  قيدت فى  12-02-2008 برقم ايداع   

306 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/02/2028  12:00:00ص
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42 - الخضرى لصناعة وتصدير الموبيليا ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   2165  قيدت فى  

06-04-2008 برقم ايداع   669 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/04/2023  12:00:00ص

43 - فيرست جلوبال لوجيستكس ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   5573  قيدت فى  12-02-2013 برقم 

ايداع   417 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/02/2028  12:00:00

ص

44 - جروب سب للستيراد Groupe SEB For Importation ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   

5596  قيدت فى  19-02-2013 برقم ايداع   500 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  18/02/2028  12:00:00ص

45 - انفينيتى باور لتصنيع البطاريات ومعدات الطاقه I.P.CO ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   8438  

قيدت فى  15-05-2016 برقم ايداع   1645 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  14/05/2026  12:00:00ص

46 - المدى الكندية للتنمية والستثمار  ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   9215  قيدت فى  2017-01-24 

برقم ايداع   335 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/01/2027  

12:00:00ص

47 - ميدكون لينز ايجيبت للتوكيلت الملحية - Medkon Lines Egypt   شركة سبق قيدها برقم :   

10788  قيدت فى  01-03-2018 برقم ايداع   1144 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  29/02/2028  12:00:00ص

48 - فرع لورد انترناشيونال منطقة حرة عامة )بنظام المناطق الحرة العامة(   شركة سبق قيدها برقم :   4394  

قيدت فى  30-06-2011 برقم ايداع   1292 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  29/06/2026  12:00:00ص

49 - أومنى كير جروب Omnicare Group ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   5503  قيدت فى  

15-01-2013 برقم ايداع   142 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/01/2028  12:00:00ص

50 - محمد زيدان محمد زيدان وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   10535  قيدت فى  03-01-2018 برقم 

ايداع   88 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/01/2028  12:00:00

ص

51 - شركه لورد انترناشيونال - منطقة حرة   شركة سبق قيدها برقم :   134202  قيدت فى  1994-01-08 

برقم ايداع   24 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/01/2009  

12:00:00ص

52 - الشايع مصر ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1377  قيدت فى  15-01-2007 برقم ايداع   44 وفى 

تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/01/2027  12:00:00ص

53 - شركة الشايع مصر ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1377  قيدت فى  15-01-2007 برقم ايداع   

45 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/01/2027  12:00:00ص

54 - الشايع مصر ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1377  قيدت فى  15-01-2007 برقم ايداع   46 وفى 

تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/01/2027  12:00:00ص

55 - الشايع مصر   شركة سبق قيدها برقم :   1377  قيدت فى  28-04-2013 برقم ايداع   1119 وفى تاريخ  

08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/04/2023  12:00:00ص

56 - الشايع مصر   شركة سبق قيدها برقم :   1377  قيدت فى  06-08-2014 برقم ايداع   2020 وفى تاريخ  

08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/08/2024  12:00:00ص

57 - الشايع مصر   شركة سبق قيدها برقم :   1377  قيدت فى  06-08-2014 برقم ايداع   2021 وفى تاريخ  

08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/08/2024  12:00:00ص
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58 - الشايع مصر   شركة سبق قيدها برقم :   1377  قيدت فى  06-08-2014 برقم ايداع   2022 وفى تاريخ  

08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/08/2024  12:00:00ص

59 - الشايع مصر   شركة سبق قيدها برقم :   1377  قيدت فى  06-08-2014 برقم ايداع   2023 وفى تاريخ  

08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/08/2024  12:00:00ص

60 - الشايع مصر ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1377  قيدت فى  14-10-2009 برقم ايداع   2202 

وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/10/2024  12:00:00ص

61 - الشايع مصر ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1377  قيدت فى  14-10-2009 برقم ايداع   2203 

وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/10/2024  12:00:00ص

62 - الشايع مصر ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1377  قيدت فى  14-10-2009 برقم ايداع   2204 

وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/10/2024  12:00:00ص

63 - الشايع مصر ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1377  قيدت فى  14-10-2009 برقم ايداع   2205 

وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/10/2024  12:00:00ص

64 - الشايع مصر ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1377  قيدت فى  14-10-2009 برقم ايداع   2206 

وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/10/2024  12:00:00ص

65 - الشايع مصر ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1377  قيدت فى  14-10-2009 برقم ايداع   2207 

وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/10/2024  12:00:00ص

66 - الشايع مصر   شركة سبق قيدها برقم :   1377  قيدت فى  30-12-2009 برقم ايداع   2804 وفى تاريخ  

08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/12/2024  12:00:00ص

67 - الشايع مصر   شركة سبق قيدها برقم :   1377  قيدت فى  30-12-2009 برقم ايداع   2805 وفى تاريخ  

08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/12/2024  12:00:00ص

68 - شركة الشايع مصر ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1377  قيدت فى  30-11-2014 برقم ايداع   

3203 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/11/2024  12:00:00ص

69 - الشايع مصر ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1377  قيدت فى  23-08-2017 برقم ايداع   3741 

وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/08/2027  12:00:00ص

70 - الكمونى لللت الزراعية والسيارات ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1840  قيدت فى  2007-10-09 

برقم ايداع   1610 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/10/2027  

12:00:00ص

71 - الكمونى لللت الزراعية والسيارات ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1840  قيدت فى  2014-12-22 

برقم ايداع   3477 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/12/2024  

12:00:00ص

72 - الكمونى لللت الزراعية والسيارات ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1840  قيدت فى  2008-09-10 

برقم ايداع   1000002 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/09/2023  

12:00:00ص

73 - ماريا اسكندر ورد وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   1919  قيدت فى  29-11-2007 برقم ايداع   

1910 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/11/2027  12:00:00ص

74 - نوفا فارما لتجارة الدوية ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   5638  قيدت فى  05-03-2013 برقم ايداع   

642 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/03/2028  12:00:00ص

75 - همبل كوتنجز مصر Hempel Coatings )Egypt(   شركة سبق قيدها برقم :   10748  قيدت فى  

21-02-2018 برقم ايداع   984 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/02/2028  12:00:00ص
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76 - الشركة المصرية الهولندية للعلف المتطورة والسمدة ) احمد رمضان ابراهيم عمر شركاه ( شركة توصية 

بسيطة   شركة سبق قيدها برقم :   10978  قيدت فى  17-02-2003 برقم ايداع   193 وفى تاريخ  

08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/02/2028  12:00:00ص

77 - التحاد الهندسى للدوات الصناعية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1852  قيدت فى  2007-10-21 

برقم ايداع   1654 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/10/2027  

12:00:00ص

78 - كلين واى انترناشيونال ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   10714  قيدت فى  14-02-2018 برقم ايداع   

853 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/02/2028  12:00:00ص

79 - السكندرية الحديثة للملبس الجاهزة   شركة سبق قيدها برقم :   38699  قيدت فى  04-02-2003 برقم 

ايداع   646 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/02/2028  12:00:00

ص

80 - مستشفى الوفاء ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   145967  قيدت فى  14-01-1998 برقم ايداع   

325 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/01/2028  12:00:00ص

AROMATIC FLAVOURS & 81 - اروماتيك لمكسبات الطعم والرائحة

FRAGRANCES)S.A.E (   شركة سبق قيدها برقم :   149878  قيدت فى  10-02-1999 برقم ايداع   

1015 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/02/2024  12:00:00ص

AROMATIC FLAVOURS & 82 - اروماتيك لمكسبات الطعم والرائحة

FRAGRANCES)S.A.E (   شركة سبق قيدها برقم :   149878  قيدت فى  01-03-2010 برقم ايداع   

4390 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/02/2025  12:00:00ص

83 - دلتا للصناعات الغذائية والدخان منطقة حرة خليل عبد الحميد مرسى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

156911  قيدت فى  02-05-2001 برقم ايداع   3063 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  01/05/2026  12:00:00ص

84 - شركة تك لينك للحلول المتكاملة شركة ذات مسئولية محدودة وفقا  لحكام القوانين المصرية السارية   شركة 

سبق قيدها برقم :   5572  قيدت فى  11-02-2013 برقم ايداع   408 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  10/02/2028  12:00:00ص

85 - تك لينك للبرمجيات والحلول المتكامله ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   5572  قيدت فى  

20-03-2017 برقم ايداع   1077 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/03/2027  12:00:00ص

86 - نافع طوير ابراهيم احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   9273  قيدت فى  13-02-2017 برقم ايداع   

568 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/02/2027  12:00:00ص

87 - سكاى ليت للخدمات البحرية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   10631  قيدت فى  29-01-2018 برقم 

ايداع   511 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/01/2028  12:00:00

ص

88 - رفيده حمدى محمد غباشى وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   10706  قيدت فى  14-02-2018 برقم 

ايداع   833 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/02/2028  12:00:00

ص

89 - شركة المجموعة الدولية للخدمات اللوجيستية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   10773  قيدت فى  

27-02-2018 برقم ايداع   1087 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/02/2028  12:00:00ص

90 - سكاى للتجاره والتوزيع ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   2772  قيدت فى  20-06-2016 برقم ايداع   

2117 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/06/2026  12:00:00ص
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91 - سكاى للتجارة والتوزيع ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   2772  قيدت فى  20-06-2016 برقم ايداع   

2118 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/06/2026  12:00:00ص

92 - سكاى للتجارة والتوزيع ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   2772  قيدت فى  20-06-2016 برقم ايداع   

2119 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/06/2026  12:00:00ص

93 - سكاى للتجارة والتوزيع ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   2772  قيدت فى  20-06-2016 برقم ايداع   

2120 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/06/2026  12:00:00ص

94 - سكاى للتجارة والتوزيع ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   2772  قيدت فى  20-06-2016 برقم ايداع   

2121 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/06/2026  12:00:00ص

95 - سكاى للتجارة والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   2772  قيدت فى  19-12-2011 برقم ايداع   2690 

وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/12/2026  12:00:00ص

96 - بنك باركليز مصر ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   2783  قيدت فى  01-03-2009 برقم ايداع   412 

وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/02/2024  12:00:00ص

97 - بنك باركليز -مصر   شركة سبق قيدها برقم :   2783  قيدت فى  24-05-2017 برقم ايداع   2163 وفى 

تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/05/2027  12:00:00ص

98 - بنك باركليز -مصر   شركة سبق قيدها برقم :   2783  قيدت فى  24-05-2017 برقم ايداع   2164 وفى 

تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/05/2027  12:00:00ص

99 - بنك باركليز مصر ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   2783  قيدت فى  24-05-2017 برقم ايداع   

2165 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/05/2027  12:00:00ص

100 - بنك باركليز مصر ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   2783  قيدت فى  24-05-2017 برقم ايداع   

2166 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/05/2027  12:00:00ص

101 - بنك باركليز -مصر ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   2783  قيدت فى  24-05-2017 برقم ايداع   

2167 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/05/2027  12:00:00ص

102 - بنك باركليز مصر ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   2783  قيدت فى  24-05-2017 برقم ايداع   

2168 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/05/2027  12:00:00ص

103 - بنك باركليز -مصر   شركة سبق قيدها برقم :   2783  قيدت فى  24-05-2017 برقم ايداع   2169 

وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/05/2027  12:00:00ص

104 - مجموعة الشرق الوسط للوجستيات والستشارات ) ميلك جروب ( ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   

2813  قيدت فى  19-12-2011 برقم ايداع   2694 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  18/12/2026  12:00:00ص

105 - مجموعة الشرق الوسط للوجستيات والستشارات ) ميلك جروب ( ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   

2813  قيدت فى  19-12-2011 برقم ايداع   2695 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  18/12/2026  12:00:00ص

106 - بكر عبد الفتاح كامل الشلم وشريكيه شركة توصية بسيطة   شركة سبق قيدها برقم :   4897  قيدت فى  

13-03-2012 برقم ايداع   662 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/03/2027  12:00:00ص

107 - سادل للستيراد والتجارة ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   5447  قيدت فى  23-12-2012 برقم ايداع   

3011 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/12/2027  12:00:00ص

108 - نيفين وهبه وشريكتيها   شركة سبق قيدها برقم :   5580  قيدت فى  13-02-2013 برقم ايداع   433 

وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/02/2028  12:00:00ص

109 - بنك باركليز -مصر   شركة سبق قيدها برقم :   9680  قيدت فى  24-05-2017 برقم ايداع   2170 

وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/05/2027  12:00:00ص
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110 - تطوير للتنمية الطبية والتعليمية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   10499  قيدت فى  2017-12-27 

برقم ايداع   6065 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/12/2027  

12:00:00ص

111 - آي إس جي سي سي للمقاولت العامة ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   10536  قيدت فى  

03-01-2018 برقم ايداع   89 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/01/2028  12:00:00ص

112 - احمد محمد فتحى رمضان وشريكيه )شركة توصية بسيطة(   شركة سبق قيدها برقم :   10702  قيدت فى  

13-02-2018 برقم ايداع   821 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/02/2028  12:00:00ص

113 - ماى فيرى فروتس My Very Fruits ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   10717  قيدت فى  

15-02-2018 برقم ايداع   863 وفى تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/02/2028  12:00:00ص

114 - غاز مصر   شركة سبق قيدها برقم :   10755  قيدت فى  22-02-2018 برقم ايداع   1009 وفى 

تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/02/2028  12:00:00ص

115 - غاز مصر   شركة سبق قيدها برقم :   10755  قيدت فى  22-02-2018 برقم ايداع   1011 وفى 

تاريخ  13-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/02/2028  12:00:00ص

116 - المنصور للتجارة والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   435  قيدت فى  20-06-2007 برقم ايداع   

971 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/06/2027  12:00:00ص

117 - سكاى للتجارة والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   2772  قيدت فى  09-05-2016 برقم ايداع   

1000004 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/05/2026  12:00:00

ص

118 - سكاى للتجارة والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   2772  قيدت فى  09-05-2016 برقم ايداع   

1000005 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/05/2026  12:00:00

ص

119 - سكاى للتجارة والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   2772  قيدت فى  09-05-2016 برقم ايداع   

1000006 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/05/2026  12:00:00

ص

120 - سكاى للتجارة والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   2772  قيدت فى  09-05-2016 برقم ايداع   

1000007 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/05/2026  12:00:00

ص

121 - تى ان جى للتجارة والتوزيع ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   10661  قيدت فى  05-02-2018 برقم 

ايداع   648 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/02/2028  12:00:00

ص

122 - كارجو ترانس للنقل والخدمات ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1942  قيدت فى  24-04-2013 برقم 

ايداع   1112 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/04/2023  

12:00:00ص

123 - كارجو ترانس للنقل والخدمات ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1942  قيدت فى  09-12-2007 برقم 

ايداع   1976 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/12/2027  

12:00:00ص

124 - طاقه لتسويق المنتجات البتروليه ) طاقه للبترول (   شركة سبق قيدها برقم :   3518  قيدت فى  

16-12-2012 برقم ايداع   2917 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/12/2027  12:00:00ص
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125 - ايديال بيزنس سوليوشن للستشارات Ideal Business Solution ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم 

:   4345  قيدت فى  01-06-2011 برقم ايداع   1043 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  31/05/2026  12:00:00ص

126 - فاركو ماك للصناعات الطبية المتطورة   شركة سبق قيدها برقم :   4855  قيدت فى  2012-02-21 

برقم ايداع   468 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/02/2027  

12:00:00ص

127 - ديكسى لتصنيع لعب الطفال Dixi Toys Manufacturer L.L.C ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   

10555  قيدت فى  10-01-2018 برقم ايداع   183 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  09/01/2028  12:00:00ص

128 - ابر ايجيبت للصلب   شركة سبق قيدها برقم :   22275  قيدت فى  04-03-2018 برقم ايداع   

1000039 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/03/2028  12:00:00

ص

129 - كراون للسياحة ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1820  قيدت فى  20-09-2007 برقم ايداع   1529 

وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/09/2027  12:00:00ص

130 - ماريد ايفا اوف شور بروفيكس   شركة سبق قيدها برقم :   3880  قيدت فى  02-09-2010 برقم ايداع   

2357 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/09/2025  12:00:00ص

131 - ماريد ايفا اوف شور بروفيكس   شركة سبق قيدها برقم :   3880  قيدت فى  15-10-2014 برقم ايداع   

1000003 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/10/2024  12:00:00

ص

132 - شركة تامر عاطف شنودة و رامى عاطف فاروق شنوده وشركائهما )شركة تضامن(   شركة سبق قيدها 

برقم :   5212  قيدت فى  02-09-2012 برقم ايداع   2028 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  01/09/2027  12:00:00ص

133 - اليطالية لصناعة الكابلت ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   10699  قيدت فى  13-02-2018 برقم 

ايداع   811 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/02/2028  12:00:00

ص

134 - المتحدون للصناعات الغذائية مجدى زكى ابراهيم الحو وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   161744  

قيدت فى  15-01-2003 برقم ايداع   422 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  14/01/2028  12:00:00ص

135 - شركه الحمد الدوليه لتحويل الورق والكرتون ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   162054  قيدت فى  

11-03-2003 برقم ايداع   1773 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/03/2028  12:00:00ص

136 - النور المصرية للتجارة والتوريدات وبيع وتوزيع جميع انواع السمده الزوتية والتوكيلت التجارية 

وعموم الستيراد والتصدير ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   8795  قيدت فى  19-09-2016 برقم ايداع   

3144 وفى تاريخ  18-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/09/2026  12:00:00ص

137 - السلم للنشاء والتنمية العقارية انتربيلد ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   232  قيدت فى  

10-03-1998 برقم ايداع   548 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/03/2028  12:00:00ص

138 - مركز ريبرو السكندرية للحقن المجهرى و أطفال النابيب  -Repro )ش.م.م (   شركة سبق قيدها برقم :   

5479  قيدت فى  06-01-2013 برقم ايداع   47 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  05/01/2028  12:00:00ص

139 - المدينة لطب الخصاب ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   5574  قيدت فى  12-02-2013 برقم ايداع   

318 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/02/2028  12:00:00ص
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140 - تارجت لصناعة وتجارة الكيماويات Target For Chemicals Industry And Trade ش.م.م   

شركة سبق قيدها برقم :   5655  قيدت فى  13-03-2013 برقم ايداع   713 وفى تاريخ  19-02-2023  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/03/2028  12:00:00ص

141 - تارجت لصناعة وتجارة الكيماويات Target For Chemicals Industry And Trade ش.م.م   

شركة سبق قيدها برقم :   5655  قيدت فى  13-03-2013 برقم ايداع   714 وفى تاريخ  19-02-2023  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/03/2028  12:00:00ص

142 - موكيت ماك ش.م.م )خاضعة لحكام القانون 43 لسنة 74 (   شركة سبق قيدها برقم :   5761  قيدت فى  

07-05-2013 برقم ايداع   1189 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/05/2023  12:00:00ص

143 - موكيت ماك ش.م.م )خاضعة لحكام القانون 43 لسنة 74 (   شركة سبق قيدها برقم :   5761  قيدت فى  

07-05-2013 برقم ايداع   1190 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/05/2023  12:00:00ص

144 - نوتيلوبيا للغذية والمشروبات وإدارة المشروعات NUTELLOPIA ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   

7135  قيدت فى  04-04-2017 برقم ايداع   1314 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  03/04/2027  12:00:00ص

145 - نوتيلوبيا للغذية والمشروبات وإدارة المشروعات NUTELLOPIA ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   

7135  قيدت فى  21-04-2016 برقم ايداع   1421 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  20/04/2026  12:00:00ص

146 - الشركة الدولية للخدمات البريدية ) ايجي سيرف ( ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   7177  قيدت فى  

01-02-2015 برقم ايداع   270 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/01/2025  12:00:00ص

147 - استراكشر للمقاولت ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   8715  قيدت فى  22-08-2016 برقم ايداع   

2833 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/08/2026  12:00:00ص

148 - مأمون محمد عبد المقصود محمد شاور وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   10664  قيدت فى  

05-02-2018 برقم ايداع   657 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/02/2028  12:00:00ص

149 - شركة اليجانت الدولية للتجارة والتوريدات وعموم التصدير Elegant International   شركة سبق 

قيدها برقم :   10698  قيدت فى  13-02-2018 برقم ايداع   810 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  12/02/2028  12:00:00ص

150 - خطوات المستقبل للبحث والتطوير العلمى ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   10705  قيدت فى  

14-02-2018 برقم ايداع   832 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/02/2028  12:00:00ص

151 - احمد ال.ال - سى - منطقة حرة - فرع شركة اجنبية بريطانية )جزر المارشال(   شركة سبق قيدها برقم :   

2039  قيدت فى  31-01-2008 برقم ايداع   227 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  30/01/2028  12:00:00ص

152 - التميت فارما ULTIMATE PHARMA ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   5448  قيدت فى  

23-12-2012 برقم ايداع   3012 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/12/2027  12:00:00ص

153 - التميت فارما ULTIMATE PHARMA ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   5448  قيدت فى  

23-12-2012 برقم ايداع   3013 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/12/2027  12:00:00ص
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154 - كيوراويل Curawella ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   10656  قيدت فى  04-02-2018 برقم 

ايداع   625 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/02/2028  12:00:00

ص

155 - اليكس ليد لتصنيع الدوات الكهربائية والطاقة المتجددة ALEX LED ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   

10711  قيدت فى  14-02-2018 برقم ايداع   845 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  13/02/2028  12:00:00ص

156 - الدولية للنشاءات والصباغة المتخصصة ) انترمنت(   شركة سبق قيدها برقم :   1761  قيدت فى  

23-08-2007 برقم ايداع   1365 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/08/2027  12:00:00ص

157 - سدير مصر للسثمار العقارى والتصميمات الهندسية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   5654  قيدت فى  

12-03-2013 برقم ايداع   704 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/03/2028  12:00:00ص

158 - هنداوي السيد هنداوي حسام الدين وشركاه ) شركة توصية بسيطة (   شركة سبق قيدها برقم :   9885  

قيدت فى  24-07-2017 برقم ايداع   3115 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  23/07/2027  12:00:00ص

159 - فوكس أرت للتصميم والدعاية والعلن ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   10590  قيدت فى  

18-01-2018 برقم ايداع   326 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/01/2028  12:00:00ص

160 - وكالة سبوتس للحلول التسويقية 

Spots agency For marketing solutions ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   10640  قيدت فى  

30-01-2018 برقم ايداع   540 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/01/2028  12:00:00ص

161 - محمد ابراهيم احمد محمد وشريكته )نيو نجوانا للتريكو(   شركة سبق قيدها برقم :   146515  قيدت فى  

17-03-1998 برقم ايداع   2122 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/03/2028  12:00:00ص

162 - شركه الرحاب للمنتجات الخشبيه او-اس-ايه ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   163638  قيدت فى  

28-09-2003 برقم ايداع   7681 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/09/2023  12:00:00ص

163 - سامح كميل وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   2074  قيدت فى  18-02-2008 برقم ايداع   345 

وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/02/2028  12:00:00ص

164 - روزا كاربت لصناعة وتجارة السجاد ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   6972  قيدت فى  

28-02-2017 برقم ايداع   816 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/02/2027  12:00:00ص

165 - السكندريه للخرسانه الجاهزه ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   7122  قيدت فى  03-04-2017 برقم 

ايداع   1284 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/04/2027  

12:00:00ص

166 - السكندرية للخرسانة الجاهزة ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   7122  قيدت فى  19-07-2017 برقم 

ايداع   3060 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/07/2027  

12:00:00ص

167 - السكندرية للخرسانة الجاهزة ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   7122  قيدت فى  19-07-2017 برقم 

ايداع   306020 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/07/2027  

12:00:00ص
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168 - وائل سعد جمعه عيسي وشركاه ،شركه توصيه بسيطه وسمتها التجاريه ) بلس كيم للكيماويات والدويه(   

شركة سبق قيدها برقم :   10289  قيدت فى  31-10-2017 برقم ايداع   4972 وفى تاريخ  2023-02-22  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/10/2027  12:00:00ص

169 - محمد بيومى بسيونى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   10572  قيدت فى  15-01-2018 برقم ايداع   

252 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/01/2028  12:00:00ص

170 - توم اند جيرى للستثمار العقارى ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1885  قيدت فى  2007-11-14 

برقم ايداع   1805 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/11/2027  

12:00:00ص

171 - الحلول والستشارات المتقدمة ) اسكون ( ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1929  قيدت فى  

04-12-2007 برقم ايداع   1940 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/12/2027  12:00:00ص

172 - ريتش تك ميديا ايجيبت ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   2827  قيدت فى  24-03-2009 برقم 

ايداع   600 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/03/2024  12:00:00

ص

173 - عوض فرج ا وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   3316  قيدت فى  10-01-2018 برقم ايداع   186 

وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/01/2028  12:00:00ص

174 - عوض فرج ا وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   3316  قيدت فى  10-01-2018 برقم ايداع   187 

وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/01/2028  12:00:00ص

175 - العالمية لستشارات الملحة والتجارة ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   4575  قيدت فى  

10-10-2011 برقم ايداع   2115 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/10/2026  12:00:00ص

176 - محى الدين جورج سركيس وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   4933  قيدت فى  02-04-2012 برقم 

ايداع   826 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/04/2027  12:00:00

ص

177 - سويكال للصناعات الدوائية Suecal   ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   4936  قيدت فى  

04-04-2012 برقم ايداع   848 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/04/2027  12:00:00ص

178 - الحلول التكنولوجية Access Technology Solutions ش.م.م.   شركة سبق قيدها برقم :   5591  

قيدت فى  17-02-2013 برقم ايداع   480 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  16/02/2028  12:00:00ص

179 - اورو ايجيبت لتشغيل المعادن الثمينه ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   5646  قيدت فى  

07-02-2017 برقم ايداع   494 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/02/2027  12:00:00ص

180 - اورو ايجيبت لتشغيل المعادن الثمينة   شركة سبق قيدها برقم :   5646  قيدت فى  11-03-2013 برقم 

ايداع   682 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/03/2028  12:00:00

ص

181 - المستشفى اللمانى ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   5791  قيدت فى  12-09-1992 برقم ايداع   

1466 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/09/2027  12:00:00ص

182 - امسبيك ايجيبت Amspec Egypt ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   10618  قيدت فى  

24-01-2018 برقم ايداع   456 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/01/2028  12:00:00ص
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183 - محى الدين محمد عبدالواحد سيف الدين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   10630  قيدت فى  

28-01-2018 برقم ايداع   503 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/01/2028  12:00:00ص

184 - غاز مصر   شركة سبق قيدها برقم :   10755  قيدت فى  22-02-2018 برقم ايداع   1010 وفى 

تاريخ  23-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/02/2028  12:00:00ص

185 - اليكس ويست للتجارة والتوزيع ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   10585  قيدت فى  2018-01-17 

برقم ايداع   315 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/01/2028  

12:00:00ص

186 - بايو ماركر سليوشنز BIO MARKER SOLUTIONS ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   

10703  قيدت فى  13-02-2018 برقم ايداع   823 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  12/02/2028  12:00:00ص

187 - بدر لتكنولوجيا المعلومات ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   2017  قيدت فى  21-01-2008 برقم 

ايداع   153 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/01/2028  12:00:00

ص

INSPECTA INTERNATIONAL  188 - انسبكتا انترناشيونال جروب - منطقة حرة - ش.م.م

GROUP - FREE ZONE - S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   2079  قيدت فى  20-02-2008 برقم 

ايداع   360 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/02/2028  12:00:00

ص

INSPECTA INTERNATIONAL  189 - انسبكتا انترناشيونال جروب - منطقة حرة - ش.م.م

GROUP - FREE ZONE - S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   2079  قيدت فى  20-02-2008 برقم 

ايداع   361 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/02/2028  12:00:00

ص

190 - وادى النيل لصناعة الجولة المنسوجة ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   2120  قيدت فى  

06-03-2008 برقم ايداع   507 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/03/2028  12:00:00ص

191 - مودوكو للهندسة والتجارة ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   2952  قيدت فى  02-06-2009 برقم 

ايداع   1157 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/06/2024  

12:00:00ص

192 - لكي صن ايجيبت للتجارة lucky sun egypt for trading   شركة سبق قيدها برقم :   10915  

قيدت فى  25-03-2018 برقم ايداع   1608 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  24/03/2028  12:00:00ص

193 - ترافل كومباني اوف ايجيبت ) ترافكو (   شركة سبق قيدها برقم :   1186  قيدت فى  2006-08-31 

برقم ايداع   1160 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/08/2026  

12:00:00ص

194 - عاليا لتجارة الحديد والسمنت ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1999  قيدت فى  15-01-2008 برقم 

ايداع   96 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/01/2028  12:00:00

ص

195 - عاليا لتجارة الحديد والسمنت ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1999  قيدت فى  13-12-2015 برقم 

ايداع   4028 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/12/2025  

12:00:00ص
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196 - تريو لتجارة الملبس الجاهزة ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   5083  قيدت فى  2012-11-05 

برقم ايداع   2559 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/11/2027  

12:00:00ص

197 - اصدقاء اسكندرية للتجارة والتوزيع ش.م.م.   شركة سبق قيدها برقم :   7282  قيدت فى  2018-01-21 

برقم ايداع   377 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/01/2028  

12:00:00ص

198 - اصدقاء اسكندرية للتجارة والتوزيع ش.م.م.   شركة سبق قيدها برقم :   7282  قيدت فى  2015-03-31 

برقم ايداع   1036 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/03/2025  

12:00:00ص

199 - الفاطمية للتجارة والمقاولت  ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   9703  قيدت فى  30-05-2017 برقم 

ايداع   2266 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/05/2027  

12:00:00ص

200 - نهضة مصر للتشييد والبناء ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   10360  قيدت فى  2017-11-20 

برقم ايداع   5332 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/11/2027  

12:00:00ص

201 - عبد ا محمد العفيفى صالح الدردبيس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   19408  قيدت فى  

22-02-2018 برقم ايداع   8721 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/02/2028  12:00:00ص

202 - اندماج شركة بارونز كلوب للسياحة ش.م.م فى شركة بارونز كورت سبورتس اند ليجر فور تورزم ش.م.م   

شركة سبق قيدها برقم :   146281  قيدت فى  22-02-1998 برقم ايداع   1288 وفى تاريخ  2023-02-28  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/02/2028  12:00:00ص

203 - بارونز كورت سبورتس اند ليجر فور تورزم ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   146281  قيدت فى  

10-06-2013 برقم ايداع   1559 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/06/2023  12:00:00ص

204 - بارونز كورت سبورتس اند ليجر فور تورزم ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   146281  قيدت فى  

26-05-2016 برقم ايداع   1794 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/05/2026  12:00:00ص
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