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قيود أفراد

1 - محمد السيد على عبدالمجيد لصاحبها محمد السيد على عبدالمجيد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 

07-02-2023 برقم ايداع 404 ورقم قيد 9992    محل رئيسى  عن 1  انشاء واداره مراكز التدريب لعداد 

الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات   2  انشاء واداره مراكز الستشارات والدراسات المتخصصه فى 

مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها   3  النشطه المتعلقه بتحويل المحتوى التقليدى من صوت وصوره 

وبيانات الى محتوى رقمى بما فى ذلك رقمنه المحتوى العلمى والثقافى والفنى, بجهة محافظة السماعيلية شارع 

ترعه الروض الحماده

2 - بلدنا لتجهيز وحفظ الفاكهه والخضار لصاحبها مصطفي محمد محمد ابراهيم العوضى تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 418 ورقم قيد 9997    محل رئيسى  عن اقامه وتشغيل 

مصنع لتجهيز وحفظ الفاكهه والخضار, بجهة محافظة السماعيلية شارع السوتى القنطره غرب

3 - خير بلدنا لتجهيز وحفظ الفاكهه والخضار لصاحبتها // هاله يوسف احمد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 08-02-2023 برقم ايداع 424 ورقم قيد 9999    محل رئيسى  عن اقامه وتشغيل 

مصنع لتجهيز وحفظ الفاكهه والخضار, بجهة محافظة السماعيلية شارع السوتى

4 - المصرية للصناعات الغذائية لصاحبها محمد سعيد محمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 

19-02-2023 برقم ايداع 532 ورقم قيد 10012    محل رئيسى  عن اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع عجائن 

غذائيه مجمده ) جلش , كنافة , بسبوسه , رقاق (, بجهة محافظة السويس قطعه الرض رقم p19  بمنطقه 

المتداد الصناعي - شمال خليج السويس -

5 - الخيمه الملكيه لصاحبها حافظ كامل جمعه على سعدون تاجر فرد  رأس ماله 3,000,000.000 قيد فى 

21-02-2023 برقم ايداع 580 ورقم قيد 10020    محل رئيسى  عن اقامه الفنادق الثابته والعائمه ويخوت 

السفارى والموتيلت والشقق والجنحه الفندقيه والقرى السياحيه والنشطه المكمله او المرتبطه بذلك سواء كانت 

خدميه او ترفيهيه او رياضيه او تجاريه او ثقافيه واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على ال يقل مستوى 

الفنادق والموتيلت والشقق والجنحه الفندقيه والقرى السياحيه عن ثلث نجوم وال يزيد اجمالى مساحه الوحدات 

المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع, بجهة محافظة السماعيلية المنطقه 

الترفيهيه بمبنى الخدمات بمنطقه غرب القناه _ مدخل نفق تحيا مصر

فروع الفراد

1 - مخبوزات تبارك لصاحبها جابر ابو زيد على حسين  قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع   597 ورقم قيد   

5381  محل فرعى  عن اقامة مخبز افرنجى من العجين و الحلوى على ان يمارس النشاط داخل مدينة العاشر من 

رمضان فقط لقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 1498 لس2001   1144 لس2002 و على المنشأة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها 0  بجهة محافظة الشرقية افتتاح فرع 1 : محل رقم 9 و10 و11 عقار 27 ) 

ام سى 3 (

2 - مخبوزات تبارك لصاحبها جابر ابو زيد على حسين  قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع   599 ورقم قيد   

5381  محل فرعى  عن اقامة مخبز افرنجى من العجين و الحلوى على ان يمارس النشاط داخل مدينة العاشر من 

رمضان فقط لقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 1498 لس2001   1144 لس2002 و على المنشأة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها 0  بجهة محافظة الشرقية افتتاح فرع 2 : قطعه 211 السراء مجاوره 8

Page 2 of 51 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

قيود الشركات

1 - ايتبوتس لتصميم نظم الحاسب اللى

It Bots Computer Systems Design شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2023-02-01 

صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت, بما تشمله  برقم ايداع    359 ورقم قيد  9984    مركز عام  عن -

من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات, ومراكز البيانات, وأنشطة التعهيد, وتطوير البرمجيات, 

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات  تصميم وإنتاج البرامج :-   )أ ( والتعليم التكنولوجي.   2-

أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد  وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.   )ب (

إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره  البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.   )ت (

إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.   3- المختلفة من صوت وصورة وبيانات.   )ث (

أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف  تصميم وإنتاج معدات الحاسبات اللية:   )أ (

تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات  أنواعها.   )ب(إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.   4-

أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات.   )ب ( البنية الساسية للمعلومات والتصالت:   )أ (

تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.    وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , 

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

الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو 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 السويس قطعة 55 أ – حوض 5 – السلم 1 – فيصل -

2 - جيرمكس لتصنيع المعدات الصناعية

 Germax شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   01-02-2023 برقم ايداع    360 ورقم قيد  

9985    مركز عام  عن إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل كافة أنواع المعادن وتصنيع وتجميع كافة أنواع 

المعدات الصناعية وتصنيع وتجميع كافة أنواع المعدات الصناعية لمصانع الحديد والصلب.   وذلك دون الخلل 

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

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

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

وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السماعيلية 2 جاردن سيتي –

3 - محمد فوزي هديه بخيت وشريكته شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   01-02-2023 برقم 

ايداع    361 ورقم قيد  9986    مركز عام  عن اقامه وتشغيل مصنع للصناعات الكيماوية واضافات الخرسانه 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة السماعيلية الواصفيه ابو صوير-

4 - اتش إى لوجيستيك جروب

H.E Logistics Group شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    

تقديم الخدمات اللوجيستية.  وذلك دون  378 ورقم قيد  9989    مركز عام  عن 1-المقاولت العامة.  2-

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 السويس 27 شارع مدينة الشهداء
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19 - تيفا لخدمه رجال العمال شركة  رأس مالها 3,000,000.000 قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    

تقديم خدمات رجال العمال من )فاكس – تصوير – تليفون –  561 ورقم قيد  10016    مركز عام  عن -

كتابة – كمبيوتر(.  2- تركيب المعدات وصيانتها وتركيب التكييفات والمصاعد وصيانتها 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 السويس الوحدة رقم 314 الدور الثالث مبني مركز الخدمات  -منطقه 

التعاون القتصادي والتجاري –العين السخنه––

5 - فريندز للصادرات الغذائية 

Friends For Food Exports شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    

397 ورقم قيد  9990    مركز عام  عن 1- اقامه وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وغربله وتجفيف وتحميص 

وتجهيز وتعبئه وتغليف الخضروات والفاكهه والمحاصيل الزراعية وكافه المواد والمنتجات الغذائية وثلجه لحفظ 

وتبريد وتجميد المحاصيل الزراعية والخضروات والفاكهه وكافه المواد والمنتجات الغذائية   2- التصدير مع 

التزام الشركه القيد في سجل المصدرين وفقا لحكام القانون رقم 118 لسنه 1975   3- استصلح واستزراع 

الراضي البور أو الصحراوية, ومنها :-   )أ (استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة 

للستزراع.   )ب (استزراع الراضي المستصلحة.   ويشترط في الحالتين أن تكون الراضي مخصصة 

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

4- النتاج الحيواني والداجني والسمكي ومنه :-   )ح (تربية جميع أنواع الحيوانات, سواء كان ذلك لنتاج 

السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.   )خ (تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج 

السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم  )د ( تربية الخيول.   )ذ (المزارع السمكية وكذا صيد 

السماك .  5-التوكيلت التجاريه مع التزام الشركه القيد في سجل الوكلء التجاريين وفقا لحكام القانون رقم 

120 لسنه 1981   6- التجاره العامه   7- 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 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 السماعيلية رقم 44 التمليك - الشيخ زايد اتش -

6 - شيرودز إيجى للتسويق العقارى

 Sherwoods egy شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   06-02-2023 برقم ايداع    409 ورقم 

قيد  9993    مركز عام  عن التسويق العقاري .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

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

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

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

السماعيلية 1 عمارات العلم – الشيخ زايد –
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7 - روتس للستصلح الزراعي

ROOTS شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   07-02-2023 برقم ايداع    410 ورقم قيد  9994    

استصلح وتجهيز  استصلح واستزراع الراضي البور أو الصحراوية, ومنها :-   )أ ( مركز عام  عن -

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

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

الستزراع وليس الري بطريق الغمر.   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , 

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

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

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

السماعيلية شارع المخبر اللي من البحري – حي السلم –

8 - ياسر محمد شعبان أبو شحاده وشركاه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم 

النتاج الحيواني والداجني والسمكي  ايداع    419 ورقم قيد  9998    مركز عام  عن أنشطة قانون 72:  1-

تربية جميع أنواع الحيوانات, سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.    ومنه :-   )أ (

تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو  )ب (

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس  المزارع السمكية  2- التسمين أو اللحوم  )ت ( تربية الخيول.   )ث (

التصدير.   مع التزام الشركة باستيفاء شروط القيد في سجل المصدرين  الجاهزة.  أنشطة خارج قانون 72:  1-

وفقا لحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 .  مع التزام الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطه 

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

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

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

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة السماعيلية عمارة رقم 1 برج النوار شارع صلح سالم 

حاليا – محمد علي سابقا -

9 - كيان للمنتجات السمنتية والجبسيه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    

426 ورقم قيد  10000    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجبس والمنتجات الجبسيه والسمنتيه   

انشطه خارج 72  التصدير  مع التزام الشركه القيد في سجل المصدرين وفقا لحكام القانون رقم 118 لسنه 

1975   مع التزام الشركه افراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار وفي حاله 

عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 

2017 وكذا عدم تمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون    وذلك دون 

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

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

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

تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون  بجهة محافظة السويس القطعه رقم 104 المنطقه الصناعية بالدبية

10 - سان بافلى للتصدير والتجارة شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   08-02-2023 برقم ايداع    

427 ورقم قيد  10001    مركز عام  عن التصدير مع التزام الشركه القيد في سجل المصدرين وفقا لحكام 

القانون رقم 118 لسنه 1975 .  - 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 

السويس عقار 91 وأصله 99 شارع احمد ماهر –
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11 - مافريكس للتوريدات العمومية  

Mavericks for General Supplies شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2023-02-09 

برقم ايداع    435 ورقم قيد  10003    مركز عام  عن التجاره العامه والتوزيع والتوريدات العمومية   تصنيع 

لدي الغير وحدات اضاءه واثاث من خامات معاده التدوير   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

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

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

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

القانون .  بجهة محافظة السماعيلية ارض الجمعيات بجوار اوتوبنز -

12 - دائره ايه كيه التسويق العقاري 

A K Circle شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    445 ورقم قيد  

10004    مركز عام  عن التسويق العقاري   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , 

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

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

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

السماعيلية 3 ش عمرو والتحرير السماعيلية

13 - المهندسون المتحدون للتحكم اللى - منطقه حره شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

تجميع اللوحات الكهربائية وانظمة  12-02-2023 برقم ايداع    446 ورقم قيد  10005    مركز عام  عن -

تقديم خدمات  التحكم اللى والمهمات الميكانيكية وانظمة الطاقة الشمسية المتجددة واجهزة انذار الحريق.  2-

الصيانة  الخاصة باللوحات الكهربائية وانظمة التحكم اللى والمهمات الميكانيكية وانظمة الطاقة الشمسية المتجددة 

واجهزة انذار الحريق.  وذلك كله للشركات والجهات المعفاة فى مجالت البحث والستكشاف والتنقيب تحت 

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

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

تجمبع اللت والمعدات الخاصة بالصناعات الدوائية والغذائية  العاملة تحت مظلة وزارة البترول.  3-

تجميع أنظمة الري الزراعية )مع اللتزام  والبترول )مع اللتزام بالتصدير لخارج البلد بنسبة %80(.  4-

بالتصدير لخارج البلد بنسبة 100%(.    وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

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

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

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

السماعيلية مساحة 400 م2 بالمنطقه الحره العامه بالسماعيلية -

14 - دى جى تكس للحلول الرقمية Digi Techs Sloutions شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

15-02-2023 برقم ايداع    509 ورقم قيد  10007    مركز عام  عن 1-صناعة تكنولوجيا المعلومات و 

التصالت بما تشمله من انشطة صناعيه و تصميم و تطوير الليكترونيات , و مراكز البيانات , و انشطه 

التعهيد , و تطوير البرمجيات , و التعليم التكنولوجي 2- تصميم و انتاج البرامج :-أ- اعمال التوصيف و الحليل 

و التصميم للبرمجيات و قواعد البيانات و التطبيقات بمختلف انواعها . ب- اعمال تصميم و انتاج البرامج و 

التطبيقات و انشاء قواعد البيانات و نظم المعلومات الليكترونيه و تشغيلها و التدريب عليها . ت- انتاج المحتوي 

اللكتروني بصورة المختلفه من صوت و صوره و بيانات ث- ادخال البيانات علي الحاسبات و بالوسائل 

الليكترونيه . 3- حاضنات العمال التكنولوجيه و دعم رياده العمال 4- النشطه المتعلقه بتحويل المحتوي 

التقليدي من صوت و صوره و بيانات الي محتوي رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوي العلمي و الثقافي و الفني 5- 

التسويق الليكتروني  بجهة محافظة السماعيلية 17 شارع رضا الدور الول علوي شقه 3 عرايشيه مصر
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15 - ويليكس ليميتد - منطقه حره Wellex limited شركة  رأس مالها 3,536,204.750 قيدت فى   

تصنيع وتجميع وتغليف وتعقيم  16-02-2023 برقم ايداع    515 ورقم قيد  10008    مركز عام  عن -

مستلزمات وقسطر الغسيل الكلوي – مستلزمات وقساطر التخدير – مستلزمات وقساطر المسالك البوليه – 

مستلزمات وقساطر الباطنه – القساطر التداخليه والتشخيصيه ومستلزماتها – مستلزمات وقساطر الجراحه – 

البر الطبيه بمختلف انواعها – الكانيولت والخيوط الجراحيه – اكياس البول والبراز وفلنشات الفتحات 

المطهرات )بيتادين / سالفون /  الصناعية – المنتجات الطبيه المصنعه من الخامات البلستيكيه (.  2-

سيوتكس ( – جميع انواع المطهرات )السائله / الجيل( – جميع انواع المنظفات )السائله / الجل ( – المنتجات 

المصنعه من ماده الجيل )كمادات جيل / الجيل المعقم والغير معقم / جيل السونار / الكترود رسم القلب (- الماء 

المقطر – المستلزمات الطبيه الوقائية )ماسك جراحي / جوانتيات / بدل وقائية / جاونات مريض وطبيب / 

وللشركه القيام باستيراد الصناف الطبيه كامله التصنيع بما يخدم الغرض المرخص لها  القنعه بانواعها (.  3-

ربط رسم الهيئه تخزين على واردات المشروع أو التثمين الجمركى أيهما  بمزاولته وذلك بالشروط التاليه :-  •

أكبر من الصناف الكاملة التصنيع التى يقوم المشروع باستيرادها, على أن يتمك تصديرها مع منتجات المشروع 

عدم استيراد أصناف كاملة التصنيع يتم إنتاج مثيل لها بالمشروع.  ومع  ول يتم تصديرها بشكل منفرد.  •

مراعاة ما يلى:  تصدير 80% لخارج البلد, 20% للسوق المحلى.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

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

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

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

القانون.  بجهة محافظة السماعيلية مساحة 2146  م2 بالمنطقه الحره العامه بالسماعيلية -

16 - جاز اللمانية للسيارات - منطقه حره شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2023-02-16 

برقم ايداع    520 ورقم قيد  10009    مركز عام  عن تخزين الجديد من السيارات, مع مراعاة اللتزام 

بالتصدير الى خارج البلد بنسبة 100 % من حجم الصادرات السنوية.  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 السويس مساحة 2500 م2 بالقطعة رقم C13  بالمنطقه الحره العامه بعتاقة -

17 - عبدالعزيز محمد سالمان سليمان وشريكيه شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   

اقامه وتشغيل ثلجة تجميد وحفظ  19-02-2023 برقم ايداع    530 ورقم قيد  10011    مركز عام  عن 

وتعبئة وتغليف وحفظ الخضروات والفاكهة والمواد الغذائية.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة السماعيلية ك 16 

البر الغربى – طريق السماعيلية-

18 - عمر شريف فايز ابو مسلم وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   19-02-2023 برقم 

ايداع    540 ورقم قيد  10015    مركز عام  عن النقل البري للبضائع بما في ذلك النقل العابر للحدود والنقل 

عن طريق السكك الحديدية.   ول يتم مزاوله نشاط النقل البري للركاب اوالبضائع ) الداخلي - الدولي ( والمهمات 

وخدمات النقل داخل القطر المصري او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمه 

بمزاوله النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  بجهة محافظة السماعيلية اول 

طريق مصر السماعيلية الصحراوي امام محطه 6 اكتوبر المنايف
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20 - ال سى انترناشيونال للصناعات الطبية - منطقه حره

LC International For Medical industry – Free zone شركة  رأس مالها 1,000,000.000 

تصنيع الجبس الطبي.   قيدت فى   20-02-2023 برقم ايداع    563 ورقم قيد  10017    مركز عام  عن -

تصنيع المستلزمات الطبية ) مستلزمات التخدير – مستلزمات الجراحة – ملبس طبية – مفارش غرف  -2

العمليات – مطهرات – خيوط  جراحية(.  مع اللتزام بالتصدير لخارج البلد بنسبة 80% من حجم الصادرات 

السنوية.  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 السويس مساحة 1260م2 ) قطعة رقم 4 بلوك  

)Dبالمنطقه الحره العامه ببورتوفيق

21 - خوانتا لقامة وتشغيل سوبر ماركت شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   20-02-2023 برقم 

ايداع    564 ورقم قيد  10018    مركز عام  عن إقامة وتشغيل سوبر ماركت.   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 السويس الوحدة رقم )102-2( الكائنة بالدور الول بالمنطقة التجارية - 

منطقه التعاون القتصادي والتجاري –العين السخنه––

22 - اميه للمقاولت العامة والتوريدات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   20-02-2023 برقم 

تجارة المواد  التوريدات العامة.  - المقاولت العامة.  - ايداع    567 ورقم قيد  10019    مركز عام  عن -

الغذائية )جميع أنواع اللحوم الطازجة و المجمدة – السماك – منتجات اللبان(.   وذلك دون الخلل بأحكام 

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

محافظة السماعيلية قطعة 2 بلوك 31 – أرض الجمعيات  -

23 - الهدى لتقديم خدمات نظافة وتوريدات عامة شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2023-02-22 

توريدات عامة.   وذلك دون  برقم ايداع    600 ورقم قيد  10022    مركز عام  عن تقديم خدمات نظافة.  -

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 السماعيلية ش 2 امام 

الجامعة القديمة – السماعيلية اول -

24 - جو سمارت هوم لتنمية الموارد البشرية 

Go Smart home شركة  رأس مالها 14,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    601 ورقم 

قيد  10023    مركز عام  عن إقامة وتشغيل مركز لتدريب وتنمية الموارد والكوادر البشريه.   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 السويس الدور الثالث - برج نيولوكس –
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25 - بعلى كونستركشن كومبانى

Baaly Construction Company شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   2023-02-22 

برقم ايداع    605 ورقم قيد  10025    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة.  -

التجارة العامة  المقاولت الكهروميكانيكية.  - مقاولت أعمال التشييد والبناء.  - التوريدات العمومية.  -

القيام بأعمال صيانة المبانى والمنشآت والتشطيبات والديكور وصيانة  والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  -

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

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

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

تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السماعيلية شارع المعاهدة – 

سنتر النادى – القصاصين الجديدة – مركز القصاصين -

26 - ترافيل مايت 

Travel mate شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    606 ورقم قيد  

الفنادق ويخوت السفاري والموتيلت والشقق الفندقية والقرى والمخيمات  10026    مركز عام  عن 1-

الفنادق, الثابتة والعائمة ويخوت السفاري, والموتيلت, والشقق  السياحية والنقل السياحي ويشمل التي:   )أ (

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 

المخيمات السياحية على أل  منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع.   )ب (

يقل مستواها عن ثلثة نجوم ويستثنى من شرط الثلثة النجوم بالبندين )أ(, )ب( المشار إليهما المشروعات 

السياحية المقامة في محافظة الوادي الجديد والمناطق الواعدة خارج نطاق الوادي القديم التي يصدر بتحديدها 

الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى  قرار من رئيس مجلس الوزراء.   )ت (

إقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملعب الجولف والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.   3- السياحية  2-

السياحة البيئية, وذلك بإقامة وإدارة النزل البيئية, ومواقع مشاهدة الطيور والشعاب المرجانية وغيرها من 

النظم البيئية المتميزة.   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

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

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

أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السماعيلية 58 ج ارض 

المزادات – الشيخ زايد الطريق الدائري –

27 - ليزركس للصناعه - منطقه حره 

Leatherex for industry شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   23-02-2023 برقم ايداع    

624 ورقم قيد  10029    مركز عام  عن تصنيع جميع انواع الحذية والمصنوعات الجلدية, مع اللتزام 

بالتصدير لخارج البلد بنسبة 100 % من حجم الصادرات السنوية.   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

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

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

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

القانون.  بجهة محافظة السماعيلية مساحة 2059.5 م2 بالمنطقة الحره العامة بالسماعيلية
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فروع الشركات

1 - فري تل لخدمات الكمبيوتر والنترنت والتوريدات العمومية Free Tel   قيدت فى   07-02-2023 برقم 

ايداع    413 ورقم قيد   9995   فرعى  عن التصالت وخدمات الكومبيوتر والنترنت.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 كفر الشيخ 5 ش المهندسين - بندر كفر الشيخ -

2 - فري تل لخدمات الكمبيوتر والنترنت والتوريدات العمومية Free Tel   قيدت فى   07-02-2023 برقم 

ايداع    412 ورقم قيد   9995   فرعى  عن التصالت وخدمات الكومبيوتر والنترنت.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 كفر الشيخ 5 ش المهندسين - بندر كفر الشيخ -

3 - فري تل لخدمات الكمبيوتر والنترنت والتوريدات العمومية Free Tel   قيدت فى   07-02-2023 برقم 

ايداع    412 ورقم قيد   9995   فرعى  عن التصالت وخدمات الكومبيوتر والنترنت.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 السماعيلية افتتاح فرع/ شارع الجمهوريه- حى السلم - 

قسم ثان-

4 - فري تل لخدمات الكمبيوتر والنترنت والتوريدات العمومية Free Tel   قيدت فى   07-02-2023 برقم 

ايداع    413 ورقم قيد   9995   فرعى  عن التصالت وخدمات الكومبيوتر والنترنت.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 السماعيلية فرع بالعنوان  / شارع الفريق فؤاد عزيز غالى 

)ميدان فوكس( - ارض الجمعيات-

5 - النعمة للستثمار الزراعى و استصلح الراضى   قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    450 ورقم قيد   

استصلح وتجهيز  استصلح واستزراع الراضي البور أو الصحراوية, ومنها :-   )أ ( 9930   فرعى  عن 1-

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

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

تربية جميع أنواع  النتاج الحيواني والداجني ومنه :-   )أ ( الستزراع وليس الري بطريق الغمر.   2-

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

إقامة وتشغيل  والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  3-

إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف.  5- محطة لتصنيع الخرسانة الجاهزة.  4-

وتغليف الخضروات والفاكهة وحفظ وتبريد وتجميد الحاصلت الزراعية والخضروات والفاكهة 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 السماعيلية موقع ممارسه نشاط استصلح الراضى / 

بزمام منطقه الشباب بمساحة 5000 فدان القصاصين -
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6 - مجموعه فورس للنظم المنيه   قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    612 ورقم قيد   6685   فرعى  

عن نفس نشاط الرئيسى  بجهة محافظة السماعيلية افتتاح فرع ادارى : 176 شارع المستشفى , حى السلم

7 - عباد الرحمن لصناعه وسائل النقل الثقيل HA   قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    609 ورقم قيد   

10024   فرعى  عن نفس نشاط الرئيسى  بجهة محافظة الغربية الطريق السريع طنطا السكندرية - بجوار قاعة 

الطاووس دريم لند - طنطا -

8 - عباد الرحمن لصناعه وسائل النقل الثقيل HA   قيدت فى   22-02-2023 برقم ايداع    609 ورقم قيد   

10024   فرعى  عن نفس نشاط الرئيسى  بجهة محافظة السويس شارع ابوالمعارف الجديد بجوار مجمع المخابز 

الفورى - كفر محمد سليمان حى الربعين محافظة السويس

9 - عزت رجب محمد عبد اللطيف وشريكه   قيدت فى   28-02-2023 برقم ايداع    663 ورقم قيد   8913   

فرعى  عن موقع ممارسه نشاط  بجهة محافظة السماعيلية موقع ممارسه نشا ط) استصلح و استزراع الراضي 

البور و الصحراويه ( حوض طوسون و الدو نمره 9 قسم ثاني - عزبه حنيدق عين غصين -

 محو - شطب

1 - الصدق للستثمار الصناعي لصاحبها شادى محمد حسن المسيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   7917 قيد فى 

30-07-2018 برقم ايداع  1560 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد

2 - الحمد لتجارة قطع غيار السيارات اليابانى لصاحبها طارق محمد عواد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   

4644 قيد فى 13-02-2005 برقم ايداع  281 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد

3 - أحمد عبد السلم للنقل المبرد لصاحبها احمد عبد السلم أمين نبيش  تاجر فرد سبق قيده برقم   2737 قيد فى 

11-02-2009 برقم ايداع  237 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد

رأس المال
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العناوين 

1 - ارتستيكو )SA( لصاحبها سامح زكرى شاكر عجبان تاجر فرد سبق قيده برقم    4674 قيد فى 

20-02-2005 برقم ايداع    333 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 1- 

الدو الرضي - عقار رقم 83 - شارع الحجاز

2 - ارتستيكو )SA( لصاحبها سامح زكرى شاكر عجبان تاجر فرد سبق قيده برقم    4674 قيد فى 

20-02-2005 برقم ايداع    333 وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء/ 

فرع ادارى و معرض لمنتجات المنشأة فقط بالعنوان : 42 شارع محمد فريد - شقة رقم 1 - النزهه -

3 - مخبوزات تبارك لصاحبها جابر ابو زيد على حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    5381 قيد فى 

10-04-2013 برقم ايداع    730 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

المركز الرئيسى وموقع ممارسه النشاط : قطعه 224 مجاوره 17

4 - مخبوزات تبارك لصاحبها جابر ابو زيد على حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    5381 قيد فى 

10-04-2013 برقم ايداع    730 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

افتتاح فرع 1 : محل رقم 9 و10 و11 عقار 27 ) ام سى 3 (

5 - مخبوزات تبارك لصاحبها جابر ابو زيد على حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    5381 قيد فى 

10-04-2013 برقم ايداع    730 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

افتتاح فرع 2 : قطعه 211 السراء مجاوره 8

النشاط

1 - البراق لتخزين وصيانة الجهزة اللكترونية البحرية لصاحبتها شادن سعيد عبد السلم موسى تاجر فرد سبق 

قيده برقم  8234 قيد فى 10-12-2018 برقم ايداع    2630وفى تاريخ  08-02-2023  تم تعديل النشاط 

ليصبح  1- التوريدات البحريه للسفن والمتمثله فى الجهزه الملحيه البحريه واللكترونيه وقطع غيارها البحريه 

الجديده بكافه انواعها  . 2-تقديم خدمات الصيانه والصلح والتركيب للجهزة الملحية واللكترونية الخاصة 

بالسفن . مع اللتزام بالتصدير لخارج البلد بنسبة %100.

الكيان القانوني

السم والسمة
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الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - فؤاد عاطف فؤاد محمود وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    3783 قيدت فى 05-09-2010 برقم ايداع   

1973 وفى تاريخ  02-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد

2 - فوتورو مصر للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم    5452 قيدت فى 19-05-2013 برقم ايداع   

942 وفى تاريخ  05-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه وتعيين السيد // رافت 

صابر رافت محمد مصطفى مصفى قانونى للشركه على ان تكون مده التصفيه سنه من تاريخ التاشير بالسجل 

التجارى

3 - الحياه للنتاج الداجني   شركة سبق قيدها برقم    4231 قيدت فى 14-09-2004 برقم ايداع   1050 وفى 

تاريخ  06-02-2023   تم محو - شطب السجل قبول اعتذار السيده / ابتسام وليم جرجس وتعيين السيد // بول 

ناجى كمال كامل مصفى للشركه وتجديد مده التصفيه لمده خمسه سنوات من تاريخ 2005/10/16 حتى 

2010/10/15

4 - رامى صبرى عبد الكريم دوش وشريكته .   شركة سبق قيدها برقم    1886 قيدت فى 30-10-2007 برقم 

ايداع   1536 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل مد مده التصفيه لتنتهى فى 2023/04/04

5 - ماس إنتر ناشيونال للتجارة والتوكيلت   شركة سبق قيدها برقم    4793 قيدت فى 14-06-2012 برقم 

ايداع   1074 وفى تاريخ  08-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه وتعيين السيد // 

محمد احمد حسن مصفيا للشركه على ان تكون مده التصفيه سنه من تاريخ التاشير بالسجل التجارى

6 - رامى صبرى عبد الكريم دوش وشريكته .   شركة سبق قيدها برقم    1886 قيدت فى 30-10-2007 برقم 

ايداع   1536 وفى تاريخ  09-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد

7 - الشركه الدوليه للصناعات الهندسيه المتطورة )فريسكو( ش م م   شركة سبق قيدها برقم    3390 قيدت فى 

07-11-2002 برقم ايداع   877 وفى تاريخ  14-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفيه و تعيين السيد / فهمي سعد فهمي مصفيا قانونيا . مدة التصفيه 6 شهور

8 - شركة مصطفى حجازى محمد حجازى و شريكه   شركة سبق قيدها برقم    3683 قيدت فى 2010-07-21 

برقم ايداع   1640 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه وتعيين 

السيد // مصطفى حجازى محمد حجازى مصفى قانونى على ان تكون مده التصفيه اربع شهور تبدا من تاريخ 

التاشير بالسجل التجارى

9 - الحياه للنتاج الداجني   شركة سبق قيدها برقم    4231 قيدت فى 14-09-2004 برقم ايداع   1050 وفى 

تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل تجديد مده التصفيه لمده خمسه عشر سنه من تاريخ 

2010/10/15 وتنتهى فى 2025/10/14

10 - دلمار للتنمية السياحية   شركة سبق قيدها برقم    5743 قيدت فى 19-03-2014 برقم ايداع   386 وفى 

تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل امر محو

11 - هوج ال ان جى سايبرس ليمتد - منطقة حرة- فرع شركة اجنبى لشركة هوج ال ان جى سايبرس ليمتد 

القبرصى   شركة سبق قيدها برقم    6121 قيدت فى 14-04-2015 برقم ايداع   629 وفى تاريخ  

15-02-2023   تم محو - شطب السجل مد مده التصفيه لتنتهى فى 2024/05/28

12 - تعديل السم التجارى الى : شركة المهندس لتصنيع المواد الغذائية )لينا ( محمد عبد ا عبد التواب رجب و 

شريكيه   شركة سبق قيدها برقم    33945 قيدت فى 19-11-2002 برقم ايداع   3490 وفى تاريخ  

15-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد

13 - شركه صان بريزم لتكنولوجيا الطاقه ش. م . م   شركة سبق قيدها برقم    37009 قيدت فى 

16-01-2005 برقم ايداع   189 وفى تاريخ  15-02-2023   تم محو - شطب السجل مد مده التصفيه سته 

اشهر لتنتهى فى 2023/03/31
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14 - الشرق الوسط للملبس الجاهزة " ميتكو " بنظام المناطق الحره الخاصه   شركة سبق قيدها برقم    

37328 قيدت فى 03-05-2000 برقم ايداع   1841 وفى تاريخ  19-02-2023   تم محو - شطب السجل مد 

مده التصفيه لمده عام تبدا من 2023/02/15 وتنتهى فى 2024/02/14

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

برقم ايداع   2020 وفى تاريخ  22-02-2023   تم محو - شطب السجل محو القيد

16 - شركة خليج السويس للستثمار الصناعى ش م م   شركة سبق قيدها برقم    264 قيدت فى 2005-05-29 

برقم ايداع   378 وفى تاريخ  23-02-2023   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفيه لمدة عام تنتهي في 

2024/2/19

17 - البارون للتعبئه و التغليف EL-BARON   شركة سبق قيدها برقم    9109 قيدت فى 2021-03-14 

برقم ايداع   473 وفى تاريخ  28-02-2023   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه وتعيين 

السيد // حسن ابراهيم سيد احمد جاموس_ مصفى قانونى على ان تكون مده التصفيه عامين من تاريخ التاشير 

بالسجل التجارى

رأس المال

1 - مجموعة سي بيرد للنشاءات والطرق Sea Bird For Construction & Roads شركة سبق قيدها 

برقم     7930 قيدت فى 01-08-2018 برقم ايداع    1588وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال 

رأس مالها  1,000,000.000

2 - محمد سعيد محمد محمد و شريكته شركة سبق قيدها برقم     7287 قيدت فى 20-09-2017 برقم ايداع    

1834وفى تاريخ  07-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

3 - شركة عبد الستار ابو طالب سيد جمعه و شريكه شركة سبق قيدها برقم     3811 قيدت فى 2010-09-21 

برقم ايداع    2059وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  5,000,000.000

4 - محمد السيد حسن محمد على وشريكه شركة سبق قيدها برقم     6040 قيدت فى 01-02-2015 برقم ايداع    

146وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

5 - آربيتر للنتاج الحيواني شركة ذات مسئولية محدودة شركة سبق قيدها برقم     9110 قيدت فى 

15-03-2021 برقم ايداع    482وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

802,000.000
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العناوين

1 - مجمع  مصانع بيراميدز للطارات و صناعات المطاط  )ش.م.م (

        Pyramids For Tires and  rubber industries شركة سبق قيدها برقم     6611 قيدت فى 

15-06-2016 برقم ايداع    991وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد تعديل 

عنوان الفرع الي/القطعة رقم D بمنطقة قبلى c9 بمساحه اجمالية 49000م2.وقطعه الرضC  بمساحه 18000

م2 بمنطقه قبلي c9 بالمنظقه الصناعيه جنوب بروسعيد بالرسوه -وذلك كتوسع للمشروع القائم علي قطعه الرض 

D و تمثل في مجملها القطع ارقام من ) 158 الي 191( وذلك بمساحه اجماليه قدرها 71097.3م2

2 - براميدز لتصنيع الطارات Pyramids for tires manufacture شركة سبق قيدها برقم     6611 

قيدت فى 09-05-2018 برقم ايداع    904وفى تاريخ  02-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

  Cبمساحه اجمالية 49000م2.وقطعه الرض c9 بمنطقة قبلى D بورسعيد تعديل عنوان الفرع الي/القطعة رقم

بمساحه 18000م2 بمنطقه قبلي c9 بالمنظقه الصناعيه جنوب بروسعيد بالرسوه -وذلك كتوسع للمشروع القائم 

علي قطعه الرض D و تمثل في مجملها القطع ارقام من ) 158 الي 191( وذلك بمساحه اجماليه قدرها 

71097.3م2

3 - ناصر عماد الدين علي محمد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     10021 قيدت فى 06-11-2014 برقم 

ايداع    26546وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس اغلق الفرع - قطعة رقم 

325 المنطقة الصناعية بعتاقه - شمال غرب خليج السويس

4 - ناصر عماد الدين علي محمد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     10021 قيدت فى 06-11-2014 برقم 

ايداع    26546وفى تاريخ  09-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس تعديل العنوان : قطعة 

رقم ) 325 ( المنطقة الصناعية بعتاقة - شمال غرب خليج السويس وبذلك يتم نقل القيد الي استثمار السماعيليه

5 - النعمة للستثمار الزراعى و استصلح الراضى شركة سبق قيدها برقم     9930 قيدت فى 2022-12-22 

برقم ايداع    3347وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية موقع ممارسه 

نشاط استصلح الراضى / بزمام منطقه الشباب بمساحة 5000 فدان القصاصين -

6 - دمج شركة مصر للتجميل ) محمد عميش و شركاه ( فى شركة مصر لمستحضرات التجميل ) مصر للتجميل ( 

تم تعديل اسم الشركة الى : مصر لمستحضرات التجميل ) أماندا ( ش0 م 0 م شركة سبق قيدها برقم     2715 

قيدت فى 03-02-2009 برقم ايداع    183وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة الغاء الفرع الكائن في- شارع عبد الرحمن الشرقاوي مدينة الصحفين العجوزة الجيزه )ليصبح ( بالعنوان 

13 شارع محمد شفيق من وادي النيل - المهندسين - العجوزه - الجيزة

7 - دمج شركة مصر للتجميل ) محمد عميش و شركاه ( فى شركة مصر لمستحضرات التجميل ) مصر للتجميل ( 

تم تعديل اسم الشركة الى : مصر لمستحضرات التجميل ) أماندا ( ش0 م 0 م شركة سبق قيدها برقم     2715 

قيدت فى 03-02-2009 برقم ايداع    183وفى تاريخ  13-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة فرع انتاجي و مصنع للشركة بمدينه السادس من اكتوبر بالعنوان - مجموعه التنمية الصناعية قطعه الرض 

D6 رقم 2 في منطقه التوسعات الشماية و امتدادها بمدينه السادس من اكتوبر قطعه رقم

8 - السويدى للسمنت SCC ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     767 قيدت فى 16-02-2006 برقم ايداع    

164وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن فى :  الكائن فى 

المبنى الدارى المقام على القطعه رقم 39 القطاع الول - مركز المدينة - التجمع الخامس
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9 - جلوبال للسلمه والصحه المهنيه والبيئه

Global Foundation For Safety, Health & Environment شركة سبق قيدها برقم     9874 

قيدت فى 15-11-2022 برقم ايداع    2986وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل عنوان المركز الرئيسي ليصبح / 12 ابراج بدر - مدينة زهور المعادى - بجوار كارفور - الطريق 

الدائرى - و بذلك يتم نقل القيد من استثمار السماعيليه

10 - تعديل السم التجارى الى : الفتح للصناعات الهندسيه )خالد محمد أحمد فتح الباب و شركاة( شركة سبق قيدها 

برقم     486 قيدت فى 26-08-1995 برقم ايداع    274وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة قنا اضافه فرع اداري بالعنوان / مكتب اداري بالعنوان / مكتب اداري بالعقار 12 - شارع مصر اسوان 

الزراعي - قسم قنا المقنا -

11 - تعديل السم التجارى الى : الفتح للصناعات الهندسيه )خالد محمد أحمد فتح الباب و شركاة( شركة سبق قيدها 

برقم     486 قيدت فى 26-08-1995 برقم ايداع    274وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة الغاء الفرع الدارى للشركة بالعنوان الكائن فى شقة رقم)2( بالدور الرضى قطعة رقم )4( بلوك 

)1(  شارع متولى الشعراوى بالمنطقة العاشرة  _

12 - زيتون فارمز للتنمية الزراعيةZaytoon farms agriculture Development co شركة سبق 

قيدها برقم     7661 قيدت فى 26-03-2018 برقم ايداع    577وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة الجيزة الكيلو 58 طريق مصر السكندريه الصحراوى مدخل ابوغالب خلف مزارع ايست دريم )) 

وبذلك ينقل القيد الى مكتب سجل استثمار 6 اكتوبر ((

13 - المصرية اركان للطرق والكبارى والمقاولت شركة سبق قيدها برقم     9491 قيدت فى 2022-01-23 

برقم ايداع    152وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية شقه رقم 1002 

بالدور العاشر الكائنه ببرج العز عقار رقم 141 شارع عرابي و التحرير-

14 - دمج شركة مصر للتجميل ) محمد عميش و شركاه ( فى شركة مصر لمستحضرات التجميل ) مصر للتجميل 

( تم تعديل اسم الشركة الى : مصر لمستحضرات التجميل ) أماندا ( ش0 م 0 م شركة سبق قيدها برقم     2715 

قيدت فى 03-02-2009 برقم ايداع    183وفى تاريخ  16-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة 47 شارع دمشق - المهندسين - العجوزه -

15 - إتيك المصرية الوروبية لتصنيع مستلزمات الملبس الجاهزةEtic Europe Egypt شركة سبق قيدها 

برقم     5314 قيدت فى 18-03-2013 برقم ايداع    533وفى تاريخ  20-02-2023   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة الشرقية القطعة رقم )I I . C ( ومتخللتها  - بالمنطقة الصناعية رقم   ) C1( – مدينة العاشر من 

رمضان –

16 - شركة الصيانة المتكامله و التوريدات )اي ام اس( شركة سبق قيدها برقم     8272 قيدت فى 

14-01-2019 برقم ايداع    69وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية ك 

17 قريه النصر

17 - مجموعه فورس للنظم المنيه شركة سبق قيدها برقم     6685 قيدت فى 05-09-2016 برقم ايداع    

1427وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية 30 شارع العريش والمنصوره 

محل رقم )2( عرايشيه مصر

18 - مجموعه فورس للنظم المنيه شركة سبق قيدها برقم     6685 قيدت فى 05-09-2016 برقم ايداع    

1427وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية افتتاح فرع ادارى : 176 

شارع المستشفى , حى السلم
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19 - نايل إيجيبت للصناعات البلستيكيه شركة سبق قيدها برقم     10033 قيدت فى 12-04-2018 برقم ايداع    

17111وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس تعديل العنوان - قطعة رقم 251 

, 252 بمنطقة عتاقة الصناعية - شمال خليج السويس - وبذلك ينقل القيد الى استثمار السويس

20 - نايل إيجيبت للصناعات البلستيكيه شركة سبق قيدها برقم     10033 قيدت فى 12-04-2018 برقم ايداع    

17111وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس اغلق الفرع - قطعة رقم 

252,251 بمنطقة عتاقه الصناعية شمال خليج السويس-

21 - ارما للزيوت ش م م شركة سبق قيدها برقم     3842 قيدت فى 11-02-2004 برقم ايداع    104وفى 

تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء  فرع 52شارع الثوره - الدور الثانى شقه 

5

22 - ارما للصناعات الغذائية شركة سبق قيدها برقم     69289 قيدت فى 19-09-1992 برقم ايداع    3900

وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطع أرقام )من 12– الي 16( المنطقة 

) B2 ( الصناعية رقم

23 - ارما للصناعات الغذائية شركة سبق قيدها برقم     69289 قيدت فى 19-09-1992 برقم ايداع    3900

وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة إلغاء فروع الشركة الدارية الكائنة في 52 

شارع الثورة و11 شارع سيزوستريس – الكوربة -

24 - صناعه وسائل النقل ام . سى .فى M C V شركة سبق قيدها برقم     73677 قيدت فى 1995-08-16 

برقم ايداع    3646وفى تاريخ  28-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان الغاء الفرع بالعنوان : 

طريق مصر - اسون - بجوار الوحدة المحلية لقرية الكلح شرق - مركز ادفو -
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النشاط

1 - مجمع  مصانع بيراميدز للطارات و صناعات المطاط  )ش.م.م (

        Pyramids For Tires and  rubber industries شركة سبق قيدها برقم     6611 قيدت فى 

15-06-2016 برقم ايداع    991 وفى تاريخ  02-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح 1– اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع كافة الطارات الخارجية بمختلف انواعها  ومقاساتها . -1    اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة 

انابيب الطارات الداخلية بمختلف انواعها و مقاساتها  .-  2  3 - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع باتش اللحام  ) رقع 

اللحام (  بكافة انواعه ومقاساته .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الكيماوية اللزمة لصلح الطارات بكافة 

انواعها . -4   5 - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع قطع الغيار للمركبات بكافة انواعها .   اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المطاط الخام واستخلص بوليمرات المطاط من إعادة تدوير الطارات المستعملة.-6   اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع اسلك الطارات والخيوط واللياف الصناعية الداخلة فى صناعة الطارات . –7  اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع مادة اسود الكربون بمختلف دراجاتها . -8  9- اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البطاريات بمختلف 

أنواعها ومقاساتها .  10- التصدير وتقديم جميع انواع الخدمات اللوجستية للسفن .  وعلى الشركة افراد حسابات 

مستقلة لكل نشاط على حده مع التزام الشركة باستيفاء شروط القيد في سجل المصدرين وفقا لحكام القانون رقم 18

السنة 1975 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.

2 - سفنكس فاير للتجارة والتصنيع شركة سبق قيدها برقم     9033 قيدت فى 24-12-2020 برقم ايداع    

2025 وفى تاريخ  06-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح توريد و تركيب خطوط الحريق بأنواعها و جميع 

أجهزة و أنظمة الطفاء و النذار اليدوية و التلقائية و الصيانة المتنقلة لها و تصنيعه لدى الغير  مع مراعاة قرار 

التصدير و التوكيلت التجارية.  تلتزم الشركة بأحكام  وزير الدفاع و النتاج الحربي رقم64 لسنة 2003  •

القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن تنظيم أعمال الوكالت التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في 

مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل بأحكام 

إدارة المشروعات  مع  تقديم خدمات النظافة و إبادة الحشرات و القوارض  • القوانين المنظمة لهذا الغرض.  •

مراعاة القرار الوزاري رقم300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية ووفقا لما ورد بموافقة و إجراءات 

مقاولت عامة و توريدات عامة  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات  الترخيص بها  •

استشارات هندسية و فنية و تدريب  • السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  •

تجارة الخردة بجميع أنواعها  و يجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع  خدمات نظافة   •

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

الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.
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TAMKEEN FOR ADVANCED AGRICULTURE - 3 تمكين للزراعه المتطورة شركة سبق قيدها 

برقم     8626 قيدت فى 13-10-2019 برقم ايداع    1952 وفى تاريخ  07-02-2023    تم تعديل النشاط 

ليصبح 1 تقديم خدمه صيانه المعدات الزراعيه و خدمات تاجير المعدات الزراعيه و خدمات استزراع و استنبات و 

رعايه الرض و المحاصيل و خدمات عمليات الحصاد للمحاصيل و المزروعات 2  اقامة و تشغيل مركز لخدمه و 

صيانه المعدات الزراعيه و تقديم خدمات الصيانه المتنقله للمعدات الزراعيه 3 التصدير و التوكيلت التجاريه و 

تلتزم الشركة بالقيد في سجل المصدرين و الوكلء التجاريين وفقا لحكام القوانين ارقام 118 لسنه 1975 و 

القانون 120 لسنه 1982 4 استصلح و تجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع و 

استزراع الراضي المستصلحة و يشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح و 

الستزراع و ان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع و ليس الري بطريق الغمر  كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذيه مع مراعاة احكام القوانون 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها مع مراعاه احكام 

القوانين و اللوائح و القرارات الساريه وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه

4 - المتحده للعمار والتوريدات العموميه شركة سبق قيدها برقم     9136 قيدت فى 04-04-2021 برقم ايداع    

638 وفى تاريخ  08-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح 1  التشطيبات العقاريه . 2  التوريدات العموميه . و 

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

النشطه .و يجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها 

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

بها و ذلك طبقا  لحكام القانون .

5 - ناصر عماد الدين علي محمد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     10021 قيدت فى 06-11-2014 برقم ايداع    

26546 وفى تاريخ  09-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : اقامة او تشغيل وادارة وصيانه 

محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط نقلها  /إقامة او تشغيل وإدارة وصيانة محطات 

الصرف الصحي او الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلتها/ تصميم او إنشاء او إدارة وصيانة محطات توليد 

الكهرباء علي إختلف مصادرها وشبكات توزيعها/ لستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة 

والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا محافظة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا/ اقامة 

وتشغيل مصنع لتدوير القمامة./إقامة أو إدارة محطات إستقبال الغاز الطبيعي أو إعداده للتوزيع أو مد شبكات الغاز 

من واقع النتاج الي مواقع الستخدام من مدن وقرى ومناطق تنميه بواسطة الناقلت المتخصصة او النابيب ول 

يشمل ذلك نقل البترول/ توريد وتركيب الجهزة الخاصة بالطاقة المتجددة والطاقة الشمسية والصيانة المتنقلة لها.

الستيراد والتوكيلت التجارية/ السشارات الهندسية والمقاولت المتكاملة/ إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع ولحام 

ودهان وجلفنة الهياكل المعدنية والسايلوهات والخزانات وشبكات المواسير ونظم التخزين المختلفة وجميع العمال 

المعدنية./ مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار السيد رئيس الجهورية رقم 

356 لسنة 2008 والمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 مع إفراد حسابات مستقلة ومركز مالي خاص لكل نشاط 

على حده تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه, ول ينشئ تأسيس 

الشركة اى حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ل بخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
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7 - السويس فارما للتجارة والتوزيعSuez Pharma For Trading And Distribution S.A.E )ش.م.م( 

شركة سبق قيدها برقم     9575 قيدت فى 23-03-2022 برقم ايداع    767 وفى تاريخ  13-02-2023    تم 

تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 1- اداره الصيدليات   2- توزيع وتجارة الدوية 3- الستيراد والتصدير مع 

التزام الشركة باستيفاء شروط القيد في سجل المصدرين وفقا لحكام القانون رقم 118لسنة1975و القيد في سجل 

المستوردين وفقا لحكام القانون121 لسنة 1982.  4- القيام باجراءات التسجيل للدوية وتسويق وتوكيلت 

تجارية للدوية البشرية والبيطرية والمصال اللقاحات والمستلزمات والجهزة الطبية والمحاليل الطبية بمختلف 

انواعها ومستحضرات التجميل ومستحضرات معهد الغذية والمكملت الغذائية واضافات العلف السائلة 

والبودرات والبرمكسات لدي المستشفيات والصيدليات والشركات لنفسها او للغير وتلتزم الشركة القيد في سجل 

الوكلء التجاريين وفقا  لحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

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

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

مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.
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6 - )شركة فريش اليكتريك للجهزة المنزلية ش0م0م( شركة سبق قيدها برقم     3558 قيدت فى 2003-05-14 

برقم ايداع    348 وفى تاريخ  13-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح إقامة وتشغيل مصنع لنتاج جميع 

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

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

أنواعها , أجهزة التكييف بجميع أنواعها والثلجات بجميع أنواعها والديب فريزر , فلتر تنقية المياة , وكذا قطع 

الغيار اللزمة لها - الكولمان , وصناعة الفوم .     2- اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج الورق والكرتون 

والطباعة ومواد التعبئة والتغليف ومستلزماتها بأنواعها المختلفة , وصناعة التحويل الورقية والعبوات .  3-تصنيع 

تصنيع وتجميع الت تصوير المستندات الرقمية واجهزة الحاسبات اللية  وتجميع الجهزة المهمات المكتبية .  4-

أعادة تدوير  تصنيع وتعبئة الحبار والورق والكروت البلستيكية .  2- وملحقاتها وتصنيع شاشات العرض.  1-

تصنيع وتجميع المواتير الكهربائية المستخدمة في  الجهزة اللكترونية والكهربائية والمنزلية بجميع انواعها .   3-

تشكيل وتصنيع الجزاء المعدنية الخاصة بالجهزة  تصنيع الجهزة المنزلية والكهربائية بجميع انواعها.  4-

دهان اليكتروستاتيك .  6- طلء كهربائي نيكال نحاس  المنزلية بما فيها المواسير والخوص والسلك .  5-

كروم .  7- تصنيع الجزاء البلستيكية .  8- استيراد المعدات وخطوط النتاج وقطع غيار والخامات اللزمة 

لعمليات التصنيع .  9- تصدير منتجات الشركة بالخارج .  10- تصنيع السطمبات الخاصة بالجهزة 

تقديم الستشارات المالية والفنية )فيما عدا  ما يتعلق  انتاج الفرن الكهربائي والميكروييف .  12- المنزلية .  11-

باسواق الوراق المالية والستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بمناسبة زيادة رأس المال 

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

المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية (  في حدود غرض الشركة.  13-

الستيراد  تجاره الجهزه الكهربائيه والمنزليه بكافه انواعها .  15- تصنيع وانتاج الشوايه الكهربائيه .  14-

تصنيع وانتاج ) غليات المياة بكل انواعها , كبة تقطيع اللحوم , مضرب  والتصديروالتوكيلت التجارية .  16-

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

إقامة  قليات , ماكينة القهوة , سخانات فورية , مكانس كهربائية (.  17- صيانة وخدمة ما بعد البيع.  18-

وتشغيل مصنع لنتاج جميع الجهزة المنزلية ) غسالت الملبس , غسالت الطباق المكاوي , الخلطات , 

البوتاجازات , المراوح , الشفاطات , المجففات , الدفايات , السخانات , أجهزة التليفزيون بكافة أنواعها والراديو 

والفيديو والكاسيت بمختلف أنواعها , أجهزة التكييف بجميع أنواعها والثلجات بجميع أنواعها والديب فريزر , 

فلتر تنقية المياة ,    الكولمان , وصناعة الفوم , الفرن الكهربائي والميكروييف , الشواية الكهربائية , غليات 

المياة بكل انواعها , كبة تقطيع اللحوم , مضرب البيض , المضرب اليدوي , التكيفات  الصحراويه بكل انواعها, 

مبردات الهواء ,  مبردات مياه بكل انواعها, قليات ,ماكينة القهوة , سخانات فورية , مكانس كهربائية ( وكذا قطع 

الغيار اللزمة لها  وكافة الصناعات المغذية لهذه الصناعات من )مكونات واجزاء (.   20 -أقامة وتشغيل مصنع 

لنتاج وتقطيع وتشكيل الزجاج والمعالجة والتشطيب والطباعة علي الزجاج المسطح والمستخدم في انتاج جميع 

الجهزة المنزلية.   21- أقامة وتشغيل مصنع لنتاج الجوانات بكافة أنواعها.   22- انتاج محضر الطعام بملحقاته 

تصنيع وتجميع وانتاج ) أقامة وتشغيل مركز لمعايرة واختبار الجهزة المنزلية بجميع انواعها   24- -23      .

صاعق الناموس -كشاف الطوارئ- العجان الكهربائي- المبادلت الحرارية لجميع الجهزة المنزلية - بلطات 

تسخين تعمل بالكهرباء- الجسم الداخلي للميكروويف(   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشنرك باي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال" شبيهه بأعمال والتي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السابقة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا" لحكام القانون 

ولئحته التنفيذية.
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8 - كيان فروزن فودز شركة سبق قيدها برقم     9395 قيدت فى 08-11-2021 برقم ايداع    1965 وفى 

اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف  تاريخ  15-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة   1-

اقامة الثلجات الخاصة بحفظ وتبريد وتجميد الحاصلت الزراعية  الخضروات والفاكهة والحاصلت الزراعية  2-

والخضروات والفاكهة والمواد الغذائية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

التصدير  مع التزام الشركة باستيفاء شروط القيد في  استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  3-

سجل المصدرين وفقا لحكام القانون رقم 118لسنة 1975  مع التزام الشركة افراد حسابات ماليه ومركز مالي 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار في حاله عدم اللتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا 

والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 وكذا عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات 

والحوافز الواردة بذات القانون   ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج . كما يجوز لها ان تندمج فيها 

او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

9 - محمد وخالد محمود ابو المعاطى بنظام المناطق الحرة العامة بورسعيد 00 شركة سبق قيدها برقم     34976 

قيدت فى 15-04-1998 برقم ايداع    1124 وفى تاريخ  21-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح نشاط 

صناعى : تصنيع و انتاج الملبس الجاهزه و المفروشات و البيضات بشرط تصدير كامل النتاج الي خارج البلد 

بنسبه %100

10 - إيدن جيت EDEN GATE   )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     7812 قيدت فى 04-07-2018 برقم 

ايداع    1318 وفى تاريخ  22-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح 1-انشاء وادارة وتشغيل نادي صحي 

ومركز لياقة بدنية وبيوتي صالون.  2-اقامة وادارة وتشغيل الكافيتريات.  3-النتاج الفني والتوزيع والتوزيع 

للفلم السينمائية والتلفزيونية والفيديو والمسرحيات والمسلسلت الذاعية والتلفزيونية وصناعة المحتوي الفني 

وكافة العمال الفنية )تصوير-صوت- ميكساج- دوبلج - مونتاج-تحميض-نيجاتيف-تصحيح الوان( والخدمات 

الترفيهيه.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية واستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي 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 تلحق بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

11 - آربيتر للنتاج الحيواني شركة ذات مسئولية محدودة شركة سبق قيدها برقم     9110 قيدت فى 

15-03-2021 برقم ايداع    482 وفى تاريخ  22-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح - التجارة العامة و 

التوريدات العمومية فيما هو مسموح به قانونا  .  - استصلح واستزراع الراضي البور او الصحراوية , ومنها:-  

1( استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع  2( استزراع الراضي 

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

طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر.  - النتاج الحيواني والداجني والسمكي منه :-  1( 

تربية جميع أنواع الحيوانيات – سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  2( تربية جميع 

أنواع الدواجن أو الطيور , سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريغ أو أنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  3( 

تربية الخيول  4( المزارع السمكية  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من  الوجوه مع 

الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج . 

كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه .

12 - شركة يسرى سعد محمد حراز وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     5420 قيدت فى 30-04-2013 برقم 

ايداع    856 وفى تاريخ  23-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع حزام صبانى 

بوليستر ومستلزماته وتصنيع شريط لزوم التسليب والحبال الصلب مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .
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13 - ارما للزيوت ش م م شركة سبق قيدها برقم     3842 قيدت فى 11-02-2004 برقم ايداع    104 وفى 

تاريخ  28-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح إقامة وتشغيل مصنع لنتاج كافة أنواع الزيوت النباتية عالية 

الجودة ,إنتاج الزيوت النباتية و الطبيعية بأحجامها وعبواتها المختلفة وإنتاج المسلى النباتي و الطبيعي عالي 

الجودة,وتصنيع المارجرين وتصنيع عبوات الصفيح و البلستيك بكافة أنواعها وأحجامها وإنتاج الزبدة لتصنيع 

البسكويت والحلوى وتصنيع بدائل زبدة الكاكاوتعبئة كافة منتجات الشركة, وتصنيع وتعبئة زيت الزيتون وزيت 

جوز الهند عالي الجودة و التصنيع و التعبئة لدى الغيرو تصنيع وتعبئة الحماض الدهنية الناتجة عن تكرير 

الزيوت .مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات الخري وغيرها التي 

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

في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

الكيان القانونى

1 - محمد سعيد محمد محمد و شريكته شركة سبق قيدها برقم     7287 قيدت فى 20-09-2017 برقم ايداع    

1834 وفى تاريخ  07-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

2 - شركة عبد الستار ابو طالب سيد جمعه و شريكه شركة سبق قيدها برقم     3811 قيدت فى 2010-09-21 

برقم ايداع    2059 وفى تاريخ  14-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :02-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 4622   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-03-2012 برقم ايداع    451 الى   محمد يونس محمد وأحمد سعيد محمد وشركائهم شركة 

توصية بسيطة( بنظام المناطق الحرة العامة بالسويس

2 -  فى تاريج :02-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 6611   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-06-2016 برقم ايداع    991 الى    مجمع  مصانع بيراميدز للطارات و صناعات المطاط  )

ش.م.م (

Pyramids For Tires and  rubber industries        

3 -  فى تاريج :07-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 7287   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-09-2017 برقم ايداع    1834 الى   محمد سعيد محمد محمد و شريكته

4 -  فى تاريج :08-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 8600   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-02-2023 برقم ايداع    416 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

5 -  فى تاريج :08-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 8600   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-02-2023 برقم ايداع    414 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

6 -  فى تاريج :08-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9136   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-04-2021 برقم ايداع    638 الى   المتحده للعمار والتوريدات العموميه

7 -  فى تاريج :09-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 10002   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-02-2023 برقم ايداع    428 الى   صافول للستيراد والتصدير

8 -  فى تاريج :16-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 671   وتم ايداعه 

بتاريخ 30-11-2005 برقم ايداع    1297 الى   شركة ماج للصناعة . )خروج الشركة من العمل بنظام المناطق 

الحره الخاصه(

9 -  فى تاريج :19-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 10014   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-02-2023 برقم ايداع    538 الى   جلورى لداره الفنادق

10 -  فى تاريج :22-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9110   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-03-2021 برقم ايداع    482 الى   آربيتر للنتاج الحيواني شركة ذات مسئولية محدودة

11 -  فى تاريج :22-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 10024   وتم 

HA ايداعه بتاريخ 22-02-2023 برقم ايداع    602 الى   عباد الرحمن لصناعه وسائل النقل الثقيل

12 -  فى تاريج :26-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 6876   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-02-2017 برقم ايداع    226 الى   محمد فؤاد حسن المر وشركاه
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الشخاص

1 - عماد الدين محمد عاصم محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10219   وتم ايداعه بتاريخ    

25-06-1979 برقم ايداع   721 تم التأشير فى تاريخ 25-06-1979  بــ :  ممثل عن الشركة المصرية العامه 

للسياحة و الفنادق ) ايجوث ( بدل من السيد/ احمد حمدى محمد محمد عبد اللطيف

2 - طلل شكرى عبد العال احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    247122   وتم ايداعه بتاريخ    1987-06-06 

برقم ايداع   8952 تم التأشير فى تاريخ 06-06-1987  بــ :  

3 - منير احمد هائل سعيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    69289   وتم ايداعه بتاريخ    1992-09-19 

يكون  برقم ايداع   3900 تم التأشير فى تاريخ 19-09-1992  بــ :  ممثل عن شركة البحر الحمر الخليجية.  .

تمثيل الشركة أمام القضاء والغير وله في ذلك أوسع السلطات والصلحيات.   لرئيس مجلس الدارة منفردا:   1.

إبرام وتوقيع كافة أنواع  تعيين وعزل موظفي الشركة وتحديد مرتباتهم وإبرام كافة العقود التي تتعلق بذلك.  3. .2

العقود والتفاقيات المرتبطة بنشاط الشركة بما في ذلك توكيل المحامين والخبراء والمحاسبين وعزلهم وتحديد 

التوقيع على عقود الوكالت والبيع والشراء البتدائية والنهائية للعقارات والمنقولت والصول التي  أتعابهم.  4.

فتح وغلق الحسابات البنكية والسحب منها  تخص الشركة, وفي تمثيلها في كل المعاملت التجارية والمالية.  5.

واليداع فيها, والتوقيع على كافة المعاملت والمستندات والنماذج البنكية وكذا التحويلت والشيكات والكمبيالت 

التوقيع على  وتظهيرها دون تحديد حد معين أمام البنوك وتمثيل الشركة في كل ما يتعلق بحساباتها البنكية.  6.

عقود الرهن والقروض والتسهيلت الئتمانية والضمانات المرتبطة بها والتصديق على هذه العقود امام الجهات 

تمثيل  حق الصلح والتنازل والبراء والتسوية في المعاملت التجارية والدعاوى القضائية.  8. المعنية.  7.

التوقيع  الشركة أمام كافة الوزارات والجهات والهيئات والمؤسسات الرسمية للدولة وكذا الجهات غير الرسمية.  9.

الحق في تأسيس  أمام مكاتب ومأموريات الشهر العقاري والتوثيق على كافة أنواع المستندات والوثائق.  10.

إتخاذ قرارات كفالة الشركات الشقيقة والتوقيع على أية مستندات بنكية تخص  الشركات بكافة أنواعها.  11.

ذلك.  ولرئيس مجلس الدارة  الحق منفردا  في تفويض الغير  في كل أو بعض مما سبق.  ب- يكون لي عضوين 

مجتمعين من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي عضو من اعضاء مجلس ادارة الشركة مجتمعا مع أي شخص 

التوقيع على عقود ومعاملت شراء السيارات  يفوضه رئيس مجلس إدارة الشركة الصلحيات التية:  1-

فتح وغلق الحسابات البنكية والسحب منها واليداع  والثاث والجهزة واللت باسم الشركة ولمصلحتها؛    2-

فيها فيما يخص معاملت الشركة, وتمثيل الشركة في كل المعاملت التجارية والمالية فيما ل تتجاوز قيمته خمسة 

مليون دولر أمريكي او ما يعادلها بالجنيه المصري.  ج-ويكون لرئيس مجلس الدارة مجتمعا مع أي عضو من 

أعضاء مجلس الدارة, بعد استصدار قرار من الجمعية العامة, الصلحيات التية:   إبرام عقود بيع السهم 

المملوكة للشركة وشراء أسهم لصالح الشركة والتوقيع على ما يتعلق بذلك أمام كافة الجهات الحكومية والخاصة 

وشركات السمسرة وأمناء الحفظ والبورصة المصرية.   -الموافقة والتصديق علي كفالة الشركات الشقيقة ومن 

ضمنها شركة أرما للزيوت والشركة الهندسية المصرية جلوبال للزجاج وشركة سي باك لمواد التعبئة والتغليف 

وشركة اي بي اس للبرمجيات وشركة هاي باك لمواد التعبئة والتغليف وشركة العلمين لصناعة الكرتون المضلع ) 

العلمين كونتينرز ( وشركة أرما للتجارة والتسويق وتفويض السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة بالتوقيع علي كافة 

مستندات الكفالة ذات الصلة .

4 - طلل شكرى عبد العال احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    247122   وتم ايداعه بتاريخ    1993-09-10 

برقم ايداع   6125 تم التأشير فى تاريخ 10-09-1993  بــ :  

5 - طلل شكرى عبد العال احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    247122   وتم ايداعه بتاريخ    1995-05-22 

برقم ايداع   7104 تم التأشير فى تاريخ 22-05-1995  بــ :  

6 - محمد هوا Mohamed Hawa  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5601   وتم ايداعه بتاريخ    

FINACIAL  16-07-2000 برقم ايداع   3958 تم التأشير فى تاريخ 16-07-2000  بــ :  ممثل عن شركة

HOLDING INTERNATIONAL LTD
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7 - وسيم كمال فهمي عبد ا  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    5601   وتم ايداعه بتاريخ    2000-07-16 

برقم ايداع   3958 تم التأشير فى تاريخ 16-07-2000  بــ :  ممثل شركة القلعة للستشارات المالية .

65 - اشرف مصطفى كمال علي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5428   وتم ايداعه بتاريخ    

02-05-2013 برقم ايداع   862 تم التأشير فى تاريخ 02-05-2013  بــ :  

66 - على احمد هنداوى درويش  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    1289   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-2007 برقم ايداع   31 تم التأشير فى تاريخ 19-08-2013  بــ :  

67 - احمد هنداوى محمد درويش  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    1289   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-2007 برقم ايداع   31 تم التأشير فى تاريخ 19-08-2013  بــ :  

8 - محمد خالد محمد السباعى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5601   وتم ايداعه بتاريخ    

16-07-2000 برقم ايداع   3958 تم التأشير فى تاريخ 16-07-2000  بــ :  ممثل عن شركه القلعه 

للستشارالت الماليه. استمرار كافة الصلحيات والتفويضات السابق منحها للسيد المهندس العضو المنتدب دون 

تعديل .     يكون حق التوقيع عن الشركة امام البنوك فى القتراض او فتح الحسابات كالتالى :    توقيع اول                   

المحاسب / أحمد رزق محمد  المهندس / وسيم كمال فهمى عبد ا  -  العضو المنتدب   مجتمعا مع توقيع ثان   

المحاسب / مصطفى سر الختم محمد طه -    نائب المدير المالى       عبد العزيز الشرقاوى - المدير المالى   أو  

المهندس / مصطفى احمد عبد المجيد رزق - مدير مبيعات                                                                    أو     

يكـون حـق التوقيـع عـن الشركـة امام البنوك  فى باقى المعاملت البنكية من العتمـادات وإصـدار الشيكـات وكافة 

المهندس / وسيم كمال فهمى عبد ا  -  العضو  المعامـلت اللزمـة للشركـة   بدون حد أقصى   توقيع أول   

المحاسب / احمد رزق محمد عبد العزيز الشرقاوي   - المدير المالي           أو    المنتدب              أو  

المحاســب/  المحاسب / مصطفى سر الختم محمد طه -           نائب المدير المالى   مجتمعا مع توقيع ثان     

المحاســب/ عمرو محمد مرسى عطية              محمد احمد محمد حسان الشقيفى             أو  

المهندس / أحمد  بحــد أقصــى خمسمائة الف جنيـه مصـرى    المحاسب / احمد فتحى ابراهيم محمود    أو  

المهندس / مصطفى احمد عبد المجيد رزق - مدير  حسن عبد الحميد أحمد الرفاعي - المدير التجاري   أو  

المحاســب/ محمد احمد محمد حسان الشقيفى             أو   مجتمعا مع توقيع ثان     مبيعات   

المحاسب / احمد فتحي  المحاســب/ عمرو محمد مرسى عطية                                أو  

ابراهيم محمود

9 - اشرف مصطفى حامد  الكحكى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5601   وتم ايداعه بتاريخ    

16-07-2000 برقم ايداع   3958 تم التأشير فى تاريخ 16-07-2000  بــ :  ممثل عن شركة القلعة 

للستشارات المالية

10 - مجدى كمال ابراهيم الدسوقى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5601   وتم ايداعه بتاريخ    

16-07-2000 برقم ايداع   3958 تم التأشير فى تاريخ 16-07-2000  بــ :  ممثل عن شركة القلعة 

للستشارات المالية

11 - احمد محمد حسنين هيكل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5601   وتم ايداعه بتاريخ    

16-07-2000 برقم ايداع   3958 تم التأشير فى تاريخ 16-07-2000  بــ :  ممثل عن شركة القلعة 

للستشارات المالية

12 - هشام حسين الخازندار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5601   وتم ايداعه بتاريخ    

16-07-2000 برقم ايداع   3958 تم التأشير فى تاريخ 16-07-2000  بــ :  بدل من السيد / محمد علء الدين 

محمد اسماعيل

13 - طلل شكرى عبد العال احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    347943   وتم ايداعه بتاريخ    

12-08-2002 برقم ايداع   13972 تم التأشير فى تاريخ 12-08-2002  بــ :  

14 - حسام رضا احمد جنينه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3603   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-2003 برقم ايداع   463 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2003  بــ :  وممثل عن شركة سى تى اى بى 

اويل  اند غاز انترناشيونال ليمتد
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15 - محمد هاني أحمد محمد فريد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3603   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-2003 برقم ايداع   463 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2003  بــ :  استقاله

16 - ايمن  عصام  احمد  محمد  جنينه  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    3603   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-06-2003 برقم ايداع   463 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2003  بــ :  

17 - عصام احمد محمد جنينه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3603   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-2003 برقم ايداع   463 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2003  بــ :  للوفاه

18 - عمرو رضا احمد جنينة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3603   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-2003 برقم ايداع   463 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2003  بــ :  و ممثل عن شركة سى تى اي بي 

اويل اند جاز انترناشونال ليميتد

19 - محمد عبدالحكيم السيد موسى الجدر  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    3603   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-06-2003 برقم ايداع   463 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2003  بــ :  

20 - وليد نورالدين عبدالعظيم قاسم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    3603   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-06-2003 برقم ايداع   463 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2003  بــ :  و ممثل عن شركة سى 

تى اي بي اويل اند جاز انترناشونال ليميتد . تجديد مدة مجلس الداره

21 - منير احمد هائل سعيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3842   وتم ايداعه بتاريخ    2004-02-11 

برقم ايداع   104 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2004  بــ :  ممثل عن شركة الهندسيه المصرية جلوبال للزجاج 

تمثيل الشركة أمام القضاء والغير وله في ذلك أوسع السلطات  .يكون لرئيس مجلس الدارة منفردا:   1.

إبرام  تعيين وعزل موظفي الشركة وتحديد مرتباتهم وإبرام كافة العقود التي تتعلق بذلك.  3. والصلحيات.  2.

وتوقيع كافة أنواع العقود والتفاقيات المرتبطة بنشاط الشركة بما في ذلك توكيل المحامين والخبراء والمحاسبين 

التوقيع على عقود الوكالت والبيع والشراء البتدائية والنهائية للعقارات والمنقولت  وعزلهم وتحديد أتعابهم.  4.

فتح وغلق الحسابات البنكية  والصول التي تخص الشركة, وفي تمثيلها في كل المعاملت التجارية والمالية.  5.

والسحب منها واليداع فيها, والتوقيع على كافة المعاملت والمستندات والنماذج البنكية وكذا التحويلت والشيكات 

والكمبيالت وتظهيرها دون تحديد حد معين أمام البنوك وتمثيل الشركة في كل ما يتعلق بحساباتها البنكية.  6.

التوقيع على عقود الرهن والقروض والتسهيلت الئتمانية والضمانات المرتبطة بها والتصديق على هذه 

حق الصلح والتنازل والبراء والتسوية في المعاملت التجارية والدعاوى  العقود امام الجهات المعنية.  7.

تمثيل الشركة أمام كافة الوزارات والجهات والهيئات والمؤسسات الرسمية للدولة وكذا الجهات  القضائية.  8.

التوقيع أمام مكاتب ومأموريات الشهر العقاري والتوثيق على كافة أنواع المستندات والوثائق.   غير الرسمية.  9.

إتخاذ قرارات كفالة الشركات الشقيقة والتوقيع على أية  الحق في تأسيس الشركات بكافة أنواعها.  11. .10

مستندات بنكية تخص ذلك.  ولرئيس مجلس الدارة  الحق منفردا  في تفويض الغير  في كل أو بعض مما سبق.  

ب- يكون لي عضوين مجتمعين من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي عضو من اعضاء مجلس ادارة الشركة 

التوقيع على عقود ومعاملت  مجتمعا مع أي شخص يفوضه رئيس مجلس إدارة الشركة الصلحيات التية:  1-

فتح وغلق الحسابات البنكية  شراء السيارات والثاث والجهزة واللت باسم الشركة ولمصلحتها؛    2-

والسحب منها واليداع فيها فيما يخص معاملت الشركة, وتمثيل الشركة في كل المعاملت التجارية والمالية فيما 

ل تتجاوز قيمته خمسة مليون دولر أمريكي او ما يعادلها بالجنيه المصري.  ج-ويكون لرئيس مجلس الدارة 

مجتمعا مع أي عضو من أعضاء مجلس الدارة, بعد استصدار قرار من الجمعية العامة, الصلحيات التية:   إبرام 

عقود بيع السهم المملوكة للشركة وشراء أسهم لصالح الشركة والتوقيع على ما يتعلق بذلك أمام كافة الجهات 

الحكومية والخاصة وشركات السمسرة وأمناء الحفظ والبورصة المصرية.     -الموافقة والتصديق علي كفالة 

الشركات الشقيقة ومن ضمنها شركة أرما للصناعات الغذائية والشركة الهندسية المصرية جلوبال للزجاج وشركة 

سي باك لمواد التعبئة والتغليف وشركة اي بي اس للبرمجيات وشركة هاي باك لمواد التعبئة والتغليف وشركة 

العلمين لصناعة الكرتون المضلع ) العلمين كونتينرز ( وشركة أرما للتجارة والتسويق وتفويض السيد / رئيس 

مجلس إدارة الشركة بالتوقيع علي كافة مستندات الكفالة ذات الصلة
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22 - اشرف  محمد امام محمد دياب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41945   وتم ايداعه بتاريخ    

20-04-2004 برقم ايداع   1499 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2004  بــ :  ممثل عن خدمات البترول 

البحرية p m s . انهاء عضويته

23 - عمرو احمد محمد مصطفى بدوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41945   وتم ايداعه بتاريخ    

20-04-2004 برقم ايداع   1499 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2004  بــ :  ممثل عن خدمات البترول 

البحرية p m s . بدل من / اشرف محمد امام محمد دياب

24 - طلل شكرى عبد العال احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    80055   وتم ايداعه بتاريخ    2004-06-16 

برقم ايداع   2405 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2004  بــ :  

25 - اسامه كامل عبد اللطيف احمد  مدير مالى   المقيد برقم قيد    293   وتم ايداعه بتاريخ    2005-06-01 

برقم ايداع   411 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2005  بــ :  

26 - محمد عز الدين على يوسف  مدير مالى   المقيد برقم قيد    293   وتم ايداعه بتاريخ    2005-06-01 

برقم ايداع   411 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2005  بــ :  بدل من الستاذ // اسامه كامل عبداللطيف

27 - عمرو احمد محمد عبدالسميع مصطفى الصواف  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    

4625   وتم ايداعه بتاريخ    01-08-2005 برقم ايداع   253 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2005  بــ :  

ممثل عن شركة السويدى اليكتريك. تعديل صلحيات التوقيع الواردة بالسجل التجاري للشركة على النحو التالي:     

اول : تفويض السيد/ عمرو أحمد محمد عبد السميع مصطفى الصواف رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب 

مجتمعا  مع السيد/ محمد إبراهيم عبد الحميد ابراهيم المدير المالي للشركة وذلك في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة 

عنها امام الجهات الحكومية وغير الحكومية والرسمية والقطاع الخاص والعام والستثماري داخل جمهورية مصر 

العربية وخارجها والتوقيع على عقود اليجار وفي التوقيع علي عقود بيع وشراء السيارات والتوقيع على عقود 

تأسيس الشركات وتعديلها وفي التوقيع على كافة الوراق والمستندات,  بكل ما ذكر ولهم الحق )مجتمعين( في 

توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر او بموجب تفويض كتابي موقع منهم مع أيا  من السيد/ احمد زيدان حسنين  

أحمد او السيد/  هاني عثمان حسن.  ثانيا : تفويض السيد/ عمرو أحمد محمد عبد السميع مصطفى الصواف رئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعا  مع السيد مدير إدارة الموارد البشرية للشركة وذلك في تمثيل الشركة 

والتوقيع نيابة عنها على عقود العمل وامام مكاتب العمل والهيئة القومية للتأمينات الجتماعية ولهم الحق في توكيل 

الغير في كل او بعض ما ذكر او بموجب بتفويض كتابي موقع منهم مع أيا  من السيد/ احمد زيدان حسنين أحمد او 

السيد/ هاني عثمان حسن.  ثالثا : تفويض السيد/ عمرو أحمد محمد عبد السميع مصطفى الصواف رئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب مجتمعا  مع السيد/ محمد إبراهيم عبد الحميد ابراهيم المدير المالي للشركة وذلك في تمثيل 

الشركة والتوقيع نيابة عنها على عقود المشروعات وعقود التوريد عقود التركيب وكافة أنواع العقود المتعلقة 

بنشاط الشركة وذلك مع مراعاة سياسة التوقيع الداخلية لمراجعة العقود من الشئون القانونية للشركة ولهم الحق في 

توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر او بموجب بتفويض كتابي موقع منهم مع أيا  من السيد/ احمد زيدان حسنين 

أحمد او السيد/ هاني عثمان حسن..   رابعا: تفويض المهندس/ أحمد أحمد صادق السويدي منفردا  وذلك في تمثيل 

الشركة والتوقيع نيابة عنها امام جميع البنوك وكذلك له حق القتراض والحصول على تسهيلت ائتمانية من 

البنوك والتوقيع على التحويلت والشيكات والعتمادات المستندية وخطابات الضمان وفتح حسابات باسم الشركة 

وقفلها وكل ذلك امام جميع البنوك داخل جمهورية مصر العربية وخارجها لجميع العملت وفي بيع وتأجير, ورهن 

اصول الشركة وشراء الصول وفي التوقيع على كافة الوراق والمستندات والعقود الخاصة بكل ما ذكر والتوقيع 

علي عقود الكفالة والضمانة للشركات الشقيقة والتابعة وله الحق في ممارسة كافة  الصلحيات المذكورة للسادة 

المفوضين في السجل التجاري وله الحق منفردا  في تفويض او توكيل الغير في  كل او بعض ما ذكر.  ثانيا: اعادة 

تشكيل مجلس الدارة وتجديده لمده جديده

28 - محمد احمد صادق السويدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4625   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-2005 برقم ايداع   253 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2005  بــ :  ممثل عن شركة السويدى اليكتريك 

) ش م م (
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29 - على حميد على  عضو مجلس ادارة غير متفرغ   المقيد برقم قيد    4625   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-2005 برقم ايداع   253 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2005  بــ :  ممثل عن شركة السويدى اليكتريك

30 - محمد ابراهيم عبد الحميد ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4625   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-2005 برقم ايداع   253 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2005  بــ :  ممثل عن شركة السويدى اليكتريك

31 - محمد ابراهيم محمود غنيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4625   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-2005 برقم ايداع   253 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2005  بــ :  ممثل عن شركة السويدى اليكتريك

32 - مصطفى خالد كمال  عواد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2006   وتم ايداعه بتاريخ    

08-01-2008 برقم ايداع   27 تم التأشير فى تاريخ 08-01-2008  بــ :  

33 - محمد عثمان عبد الواحد عبد القادر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2006   وتم ايداعه بتاريخ    

08-01-2008 برقم ايداع   27 تم التأشير فى تاريخ 08-01-2008  بــ :  

34 - خالد كمال عواد على الديب  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    2006   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-01-2008 برقم ايداع   27 تم التأشير فى تاريخ 08-01-2008  بــ :  يتولي اداره الشركة مجلس 

مكون من ثلث اعضاء علي القل و خمسه علي الكثر .

35 - ولء سمير عبدالقادر على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2006   وتم ايداعه بتاريخ    

08-01-2008 برقم ايداع   27 تم التأشير فى تاريخ 08-01-2008  بــ :  

36 - عمار محمد احمد الغول  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35702   وتم ايداعه بتاريخ    

21-01-2004 برقم ايداع   168 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2008  بــ :  ممثل عن شركة أي جي سينيرجي 

AG Synergy Holdings 2 RSC Ltdهولدنجز 2 أر أس سي ليمتد

37 - احمد عدنان احمد السلخ  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35702   وتم ايداعه بتاريخ    

21-01-2004 برقم ايداع   168 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2008  بــ :  ممثل عن شركة أي جي سينيرجي 

AG Synergy Holdings 2 RSC Ltdهولدنجز 2 أر أس سي ليمتد

38 - محمد يحيي محمد ابراهيم يسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2926   وتم ايداعه بتاريخ    

10-06-2009 برقم ايداع   763 تم التأشير فى تاريخ 10-06-2009  بــ :  ممثل عن شركة جنوب الوادى 

القابضه للبترول

39 - نبيل صلح جابر نصار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2926   وتم ايداعه بتاريخ    

10-06-2009 برقم ايداع   763 تم التأشير فى تاريخ 10-06-2009  بــ :  ممثل عن شركة المشروعات 

البتروليه و الستشارات الفنيه ) بتروجيت ( بدل من شركة /جنوب الوادى القابضه للبترول

40 - اشرف لطفي محمد السيد قنديل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2926   وتم ايداعه بتاريخ    

10-06-2009 برقم ايداع   763 تم التأشير فى تاريخ 10-06-2009  بــ :  ممثل عن الشركة الهندسية 

للصناعات البترولية والكيماوية – انبى .بدل من السيد المهندس / ايهاب رجائي عبد العزيز اعتبارا من 

2022/7/6
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41 - هيثم سيد بدوي محمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    2926   وتم ايداعه بتاريخ    

10-06-2009 برقم ايداع   763 تم التأشير فى تاريخ 10-06-2009  بــ :  ممثل عن شركة المشروعات 

البتروليه و الستشارات الفنيه ) بتروجيت (.  تجديد مدة مجلس ادارة الشركة لمدة جديدة. يمثل السيد / رئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب , الشركة أمــام القضاء والغير ويملك حق الصلح والقرار والنكار والبراء 

والتصالح في القضايا المقامة من أو ضد الشركة , وله حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.  ب - يكون للسيد 

/ رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا  الحق في تمثيل الشركة , والحق في تسيير أعمال الشركة بما فيها 

التصرفات التالية ) التوقيع باسم ولمصلحة الشركة علي العقود – حق القتراض بإسم الشركة ولمصلحتها والتوقيع 

علي عقود التمويل والقروض من البنوك – حق التوقيع علي عقود رهن الوعيـه الدخارية لصالح البنك الهلي 

المصري بغرض إصدار خطابات ضمان لصالح الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة ( كما يكون له الحق في 

بيع السيارات بكافة أنواعها وماركتها وموديلتها إلي شركات التأمين فقط والتوقيع علي عقود البيع أمام مكاتب 

التوثيق لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق , وله الحق في تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.  ج - يكون 

التوقيع على الشيكات وكافــة المعاملت البنكية نيابة عن الشركة لكل السيد المهندس / رئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب توقيع أول ) أ ( والسيد المحاسب / مدير عام الشئون المالية توقيع ثاني ) ب ( مجتمعين , ولهما 

مجتمعين الحق في تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

42 - محمد الجيوشي عبد الوكيل احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2926   وتم ايداعه بتاريخ    

10-06-2009 برقم ايداع   763 تم التأشير فى تاريخ 10-06-2009  بــ :  ممثل عن الشركه الهندسيه 

للصناعات البتروليه والكيماويه - انبى ,

43 - محمد محمود محمد ضاهر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    636   وتم ايداعه بتاريخ    

07-11-2005 برقم ايداع   1217 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2009  بــ :  تجديد مده مجلس الداره لمده 

اخرى مماثله

44 - محمد عبدالغنى عبدالعليم عبدالغنى  مدير   المقيد برقم قيد    636   وتم ايداعه بتاريخ    2005-11-07 

برقم ايداع   1217 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2009  بــ :  مدير مسئول للسياحه بدل من // اسامه عزيز 

الدين عبدالحميد عثمان

45 - اسامة عزيز الدين عبد الحميد عثمان  مدير   المقيد برقم قيد    636   وتم ايداعه بتاريخ    2005-11-07 

برقم ايداع   1217 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2009  بــ :  استقاله

46 - خالد محمد خليل بدوى عشى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    3123   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-11-2009 برقم ايداع   1530 تم التأشير فى تاريخ 04-11-2009  بــ :  يمتلك حق التوقيع على 

معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس 

الدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او 

مجتمعين .ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا تمثيل الشركة امام الغير والبنوك وله الحق التوقيع 

منفردا على عقود الرهن والبيع والقتراض من البنوك بكافة انواعها للنفس او للغير ولة توكيل البنوك فى كل او 

بعض ما ذكر وله حق بيع السيارات المملوكة للشركة وترخيصها وتجديدها والتوقيع على عقود امام الشهر العقارى 

منفردا فى ذلك المر وله حق توكيل الغير فى كل اوبعض ما ذكر , وللسيد / المير خالد محمد خليل بدوى التوقيع 

على عقود بيع السيارات المملوكة للشركة وترخيصها وتجديدها والتوقيع على عقود البيع امام الشهر العقارى 

منفردا فى ذلك المر , كذلك تفويض السيد رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب خالد محمد خليل بدوى فى 

التوقيع على عقود الكفالة البنكية للشركات الشقيقة منفردا ولة كافة الصلحيات المخولة له قانونا فى ذلك ويكون له 

حق التوقيع على جميع عقود التسهيلت الئتمانية وعقود القتراض من البنوك المصرية منفردا وله حق توكيل 

الغير فى كل او بعض ما ذكر. تفويض الستاذ / خالد محمد خليل بدوى رئيس مجلس الدارة منفردا فى حق 

الصلح والتصالح والبراء فى القضايا باسم الشركة وله حق توكيل الغير فى كل او بعض ما سبق .
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47 - وائل حمدى داود محمد السيد داود  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1851   وتم ايداعه بتاريخ    

27-09-2007 برقم ايداع   1425 تم التأشير فى تاريخ 31-03-2010  بــ :  ممثل عن شركة السويدي 

اليكتريك ) ش م م (.  تعديل صلحيات التوقيع عن الشركة والواردة فى السجل التجارى بإضافة التى :  تفويض 

الستاذ/ وائل حمدى داود محمد رئيس مجلس الدارة او المهندس / هشام احمد كامل عبد المنعم حجازى العضو 

المنتدب مجتمعا  مع السيد/ هشام محمد سيد حماده المدير المالي للشركة وذلك في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها 

على عقود المشروعات وعقود التوريد وعقود التركيب وكافة أنواع العقود المتعلقة بنشاط الشركة وذلك مع مراعاة 

سياسة التوقيع الداخلية لمراجعة العقود من الشئون القانونية للشركة ولهم الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما 

ذكر او بموجب بتفويض كتابي موقع منهم مع أيا  من السيد/ احمد زيدان حسنين  أحمد او السيد/  هاني عثمان 

حسن.    مع البقاء على كافة الصلحيات الخرى الواردة فى السجل التجارى كما هى دون تعديل .

48 - عماد الدين احمد على احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    3634   وتم ايداعه بتاريخ    

07-07-2010 برقم ايداع   1511 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2010  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن السيد/ عماد الدين أحمد علي أحمد منفردا  وله حق التعامل بأسم 

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

الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع أنواع البنوك والمصارف من سحب وأيداع والتوقيع على الشيكات 

وفتح وغلق الحسابات وأستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق 

الفراج عن رأس المال وكذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك له الحق في التوقيع على عقود الشراء 

والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت بأسم الشركة 

ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع 

المبالغ والتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وأبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض مما ذكر عدا 

الشريكة الموصيه.

49 - محمد حسن أحمد محجوب  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    3811   وتم ايداعه بتاريخ    2010-09-21 

برقم ايداع   2059 تم التأشير فى تاريخ 21-09-2010  بــ :  

50 - ابراهيم محمد  حسن  احمد  محجوب  شريك موصى   المقيد برقم قيد    3811   وتم ايداعه بتاريخ    

21-09-2010 برقم ايداع   2059 تم التأشير فى تاريخ 21-09-2010  بــ :  

51 - عاطف عبد الفتاح السيد بقرى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    3811   وتم ايداعه بتاريخ    

21-09-2010 برقم ايداع   2059 تم التأشير فى تاريخ 21-09-2010  بــ :  
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52 - احمد محمد مجدى صبحى شاهين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3722   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2000 برقم ايداع   1006 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2011  بــ :  يملك حق التوقيع عن الشركة 

على انفراد كل من رئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الدارة 

المنتدبين وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض. ولعضاء مجلس الدارة )منفردين( حق التوقيع عن 

الشركة في جميع التعاملت مع القطاع الحكومي أو قطاع العمال العام والقطاع الخاص شامل التعاقد مع كافة 

الجمعيات الخارجية وفتح الحسابات بالبنوك وأعمال الصرف واليداع ولهم )منفردين( الحق في التوقيع عن 

الشركة أمام البنوك والجمعيات الرسمية وعموما العمال الخارجية بالشركة باسمها بنظامها الساسي وغرضها 

وتمثيل الشركة أمام كافة الجمعيات المتعاملة معها قانونا ولهم )منفردين( الصفة القانونية في التصرف في حدود 

أغراض الشركة وكافة العمال المرتبطة بتيسير العمال ومصالح الشركة تجاه الغير والمتعاملين معها ولهم )

منفردين( الحق في تفويض من يرونه من أعضاء مجلس الدارة , ولهم )منفردين( الحق في التوقيع على عقود 

القرض والرهن للشركة ولدى البنوك بجانب باقي الختصاصات السابقة. ولهم )منفردين( الحق في التعامل مع 

البنوك من عمليات سحب وإيداع. ولهم )منفردين( حق التوقيع على عقود البيع والشراء البتدائية والنهائية وكذلك 

التوقيع على عقود الوكالة والرهن وكذلك حق القتراض من البنوك بضمان أصول ومقومات الشركة وكذلك لهم )

منفردين( حق التوقيع على كافة الوراق والعقود والمستندات الخاصة بالشركة وكذلك لهم )منفردين( حق شراء 

وبيع كافة أنواع السيارات والمعدات والخامات والمهمات والراضي والعقارات وكذلك لهم )منفردين( الحق في 

إجراء جميع التصرفات الناقلة للملكية وكذلك لهم )منفردين( الحق في التوقيع على عقود التعديلت بالنظام 

الساسي للشركة وإشهارها وتوثيقها بمكاتب الشهر العقاري والسجل التجاري والهيئة العامة للستثمار ولهم )

منفردين( الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما سبق ذكره من اختصاصات بموجب توكيل رسمي موثق 

بالشهر العقاري فيما عدا توكيل المحامين فهو اختصاص رئيس مجلس الدارة فقط. وكذلك لهم )منفردين( الحق في 

التوقيع والتصرف بما يخص اختصاصات البيع والشراء. ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء 

مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

53 - كريم محمد مجدى صبحى شاهين  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    3722   وتم 

ايداعه بتاريخ    06-12-2000 برقم ايداع   1006 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2011  بــ :  

54 - شادى محمد مجدى صبحى شاهين  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    3722   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2000 برقم ايداع   1006 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2011  بــ :  و عضو مجلس اداره

55 - محمد مصطفى  محمد  مصطفى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    2811   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-04-2009 برقم ايداع   420 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2012  بــ :  اعاده تشكيل مجلس 

الداره , ويملك حق التوقيع عن الشركه كل من السيد/محمد مصطفى محمد مصطفى والسيد/ياسر محمود إمام 

شحاته عضو مجلس الدارة لدي البنوك والمصارف مجتمعين أو منفردين وبدون حدود مالية قصوي وكما أن لهما 

حق التوقيع على كافه عقود التأجير التمويلي وعقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لكافه اصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وخلفه بإسم الشركه ولصالحها سواء أمام البنوك ومكاتب 

الشهر العقاري والتوثيق وكافه الجهات الحكومية والغير حكومية ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي الشركه 

وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه 

والتجارية وإبرام كافه العقود والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقض أو بالجل ولهما حق 

توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

56 - رياض وليد احمد زيد الكيلني  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2811   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2009 برقم ايداع   420 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2012  بــ :  

57 - ياسر محمود امام شحاتة سلمة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2811   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2009 برقم ايداع   420 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2012  بــ :  
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58 - سهيل  عقيل  محمد البنا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5030   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-2012 برقم ايداع   1778 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2012  بــ :  الموافقة على تعديل أعضاء 

المجموعة رقم )3( المخولة بحق التوقيع بالنيابة عن الشركة على كافة المعاملت البنكية وفقا  للحدود المنصوص 

عليها سابقا , مع البقاء على كافة الصلحيات السابقة, وذلك على النحو التالي :   حذف السيد/ راشد محمد محمد 

خلفان المهيري )مفوض بالتوقيع( واضافة السيد / محمد احمد حسين عيسي البلوشي )مفوض بالتوقيع(  وبذلك 

تكون المجموعة رقم )3( الخاصة بحق التوقيع في المعاملت البنكية عن الشركة على النحو التالي:  1. )محمد 

محمد  علء نصر الدين أحمد عوض)مفوض بالتوقيع(  3. احمد حسين عيسي البلوشي( )مفوض بالتوقيع(  2.

طارق شوكت محمد حسين)مفوض بالتوقيع(

59 - علي شمس الدين رأفت عبدالعزيز خليل  مدير   المقيد برقم قيد    5314   وتم ايداعه بتاريخ    

18-03-2013 برقم ايداع   533 تم التأشير فى تاريخ 18-03-2013  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقتها 

مع الغير ولهما مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما 

احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية لجمعية العامة ولهما مجتمعين أو منفردين الحق في 

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

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم ولهم حق التوقيع امام مصلحة الشهر العقاري والتعامل مع السجل التجاري ومصلحة 

الضرائب ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ما يخص 

الشئون الدارية بالشركة .  ويكون للمديران )مجتمعين أو منفرداين( حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وأيداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات وأستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض 

والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وحق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات.

60 - اشرف مصطفى كمال علي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5428   وتم ايداعه بتاريخ    

02-05-2013 برقم ايداع   862 تم التأشير فى تاريخ 02-05-2013  بــ :  اعاده تشكيل مجلس الداره , 

ويكون للسيد / أشرف مصطفى كمال علي رئيس مجلس الدارة والسيدة / شيماء أحمد محمود عدوي عضو مجلس 

الداره منفردين أو مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض 

والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات ولهما حق التوقيع امام مصلحة الشهر العقاري والتعامل 

مع السجل التجاري ومصلحة الضرائب ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير 

في كل او بعض ما ذكر

61 - شيماء احمد محمود عدوي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5428   وتم ايداعه بتاريخ    

02-05-2013 برقم ايداع   862 تم التأشير فى تاريخ 02-05-2013  بــ :  

62 - حازم محمد حسين سلطان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5428   وتم ايداعه بتاريخ    

02-05-2013 برقم ايداع   862 تم التأشير فى تاريخ 02-05-2013  بــ :  

63 - حازم محمد حسين سلطان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5428   وتم ايداعه بتاريخ    

02-05-2013 برقم ايداع   862 تم التأشير فى تاريخ 02-05-2013  بــ :  انتخاب مجلس اداره جديد

64 - شيماء احمد محمود عدوي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5428   وتم ايداعه بتاريخ    

02-05-2013 برقم ايداع   862 تم التأشير فى تاريخ 02-05-2013  بــ :  
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68 - ابراهيم السيد محمد عمر شحاتة  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    1289   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-2007 برقم ايداع   31 تم التأشير فى تاريخ 19-08-2013  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين حق التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكاله وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار الخطابات وشهادات 

الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال وكذلك بأسم الشركة وضمن 

اغراضها مجتمعين او منفردين اما الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي و السيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله الحق فى التعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد 

اوبالجل فللشريكين مجتمعين فقط وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر

69 - احمد السيد على ليله  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    13363   وتم ايداعه بتاريخ    

21-03-1984 برقم ايداع   410 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2015  بــ :  - تفويض السيد الستاذ/ احمد السيد 

علي ليله رئيس مجلس الداره و العضو المنتدب في التصالح في القضايا الخاصه بالشركة امام القضاء .الغاء 

توقيع كل  من المحاسب / محمد سيد محمد علي والدكتور/ ناجي محمد حسن في التوقيع  نيابة عن الشركة في 

تعاملتها مع البنوك وكافة الجهات وفيما يخص توقيعات الشيكات.   2. إضافة توقيع المحاسب / محمد محمود 

عادل محمد الباز في معاملت الشركة مع البنوك مع أيا من المحاسب / رضا محمد مرسي أو المحاسبة / لمياء عبد 

ا إبراهيم أو المحاسب / تامر أحمد أسماعيل   وذلك فيما يخص  * تظهير مستندات الشجن  * العتمادات 

المستندية وتعديلتها والرسائل ضد المستندات  * تحويل المستندات من البنوك  * التحويلت النقدية بين البنوك  * 

خطابات الضمان البتدائية والنهائية ورد خطابات الضمان وتعديلتها   * جميع المراسلت الخاصة بمعاملت 

الشركة مع البنوك.   3. أضافة التعديلت التالية بشأن توقيعات الشركة مع البنوك :   أ - الستاذ الدكتور / أحمد 

مدير عام المراجعة  ب  رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب  مع المحاسب / رضا محمد مرسي السيد علي ليله

مدير عام  - محاسب / وليد محمد عطيه           رئيس القطاع المالي  مع المحاسب / عماد تمراد السباعي

الحسابات   في حدود 200000جنيه ) مائتي الف جنيه ( وذلك في حالة عدم تواجد  الستاذ الدكتور / أحمد السيد 

مدير عام الحسابات  مع  رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب  ج - محاسب / عماد تمراز السباعي علي ليلة .

مدير عام المراجعة  في حدود 50000 جنيه ) خمسون الف جنيه ( وذلك في حالة  المحاسب / رضا محمد مرسي

رئيس القطاع المالي عدم تواجد   المحاسب / وليد محمد عطيه

70 - حسن فهمى محمد احمد حسن  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    6504   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-03-2016 برقم ايداع   405 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2016  بــ :  عضو مجلس اداره من 

ذوى الخبرة )) اعاده تشكيل مجلس الداره ((

71 - عبير محمود احمد عياد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6504   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2016 برقم ايداع   405 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2016  بــ :  ممثل لبنك الستثمار القومي

72 - محمد عهدى عبد المجيد محمود السنباطى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6504   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-03-2016 برقم ايداع   405 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2016  بــ :  ممثل عن الجهاز الوطنى 

لتنميه شبه جزيره سيناء

73 - محمد السيد أحمد محمد عبد العال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6504   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2016 برقم ايداع   405 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2016  بــ :  ممثل عن محافظة شمال سيناء

74 - مختار عبد اللطيف مصطفى يوسف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6504   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2016 برقم ايداع   405 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2016  بــ :  ممثل جهاز مشروعات الخدمه 

الوطنيه

75 - احمد عبدالحافظ عبدالوهاب عبدالقادر  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    6504   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-03-2016 برقم ايداع   405 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2016  بــ :  
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76 - حنين ابو بكر محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7110   وتم ايداعه بتاريخ    2017-04-20 

برقم ايداع   864 تم التأشير فى تاريخ 20-04-2017  بــ :  

77 - حسام الدين حامد محمد معوض  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    7110   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-04-2017 برقم ايداع   864 تم التأشير فى تاريخ 20-04-2017  بــ :  انتخاب مجلس الداره 

لدوره جديده

78 - دينا محمد محمد عيد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7110   وتم ايداعه بتاريخ    

20-04-2017 برقم ايداع   864 تم التأشير فى تاريخ 20-04-2017  بــ :  

79 - أسلم مرسي محمد المرسي غنيم  مدير   المقيد برقم قيد    7253   وتم ايداعه بتاريخ    2017-08-24 

برقم ايداع   1678 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2017  بــ :  عزل

80 - مصطفى عبد الحميد محمد محمد  مدير عام   المقيد برقم قيد    7253   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2017 برقم ايداع   1678 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2017  بــ :  مثل المدير الشركة السيد/ 

مصطفى عبد الحميد محمد محمد فى علقتها مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل بإسمها فيما عدا ما إحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذيه 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 

والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات والفراج عن راس المال والتوقيع على عقود القتراض والرهن 

التوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وأبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل 

او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر .

81 - عادل صبحي عابد محمد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7274   وتم ايداعه بتاريخ    

12-09-2017 برقم ايداع   1781 تم التأشير فى تاريخ 12-09-2017  بــ :  

82 - علي عمر محمد السمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7274   وتم ايداعه بتاريخ    

12-09-2017 برقم ايداع   1781 تم التأشير فى تاريخ 12-09-2017  بــ :  

83 - عبدالرحمن صبحي عابد محمد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    7274   وتم ايداعه بتاريخ    

12-09-2017 برقم ايداع   1781 تم التأشير فى تاريخ 12-09-2017  بــ :  
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84 - محمد على حسن يوسف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7274   وتم ايداعه بتاريخ    

12-09-2017 برقم ايداع   1781 تم التأشير فى تاريخ 12-09-2017  بــ :  يملك حق التوقيع على معاملت 

الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات - من مجلس الدارة , ولمجلس 

الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو 

مجتمعين.  يكون لي من الساده / محمد علي حسن يوسف رئيس مجلس الدارة و عادل صبحي عابد محمد نائب 

رئيس مجلس الدارة و عبد الرحمن صبحي عابد محمد العضو المنتدب وعلي عمر محمد السمان عضو مجلس 

الدارة  ) مجتمعين أو منفردين  ( الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار الخطابات وشهادات الضمان 

وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف ولهما حق التوقيع أمام مصلحة الشهر العقاري والتعامل مع 

السجل التجاري ومصلحة الضرائب ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم 

ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد السندات الذنيه والتجارية وإبرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما ) مجتمعين ( حق القتراض والرهن 

و التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة ومملكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركه 

ولهما كافة الصلحيات المقررة قانونا  لعمال الدارة الفعلية ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما 

ذكر.

85 - محمد على حسن يوسف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7274   وتم ايداعه بتاريخ    

12-09-2017 برقم ايداع   1781 تم التأشير فى تاريخ 12-09-2017  بــ :  اعاده تشكيل مجلس الداره

86 - عبد الناصر سعد الدين بكرى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7640   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2018 برقم ايداع   390 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2018  بــ :  وافق المجلس على تجديد مجلس 

الداره لمده ثلث سنوات اخرى

87 - سعد الدين عبد الناصر سعد الدين بكري

احمد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7640   وتم ايداعه بتاريخ    01-03-2018 برقم ايداع   

390 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2018  بــ :  

88 - سماح مصطفي ابراهيم بركات  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7640   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2018 برقم ايداع   390 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2018  بــ :  

89 - خالد سعيد مصطفي سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7660   وتم ايداعه بتاريخ    

25-03-2018 برقم ايداع   571 تم التأشير فى تاريخ 25-03-2018  بــ :  خروج للوفاه

90 - ايمن خيرو العبه جى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7660   وتم ايداعه بتاريخ    2018-03-25 

برقم ايداع   571 تم التأشير فى تاريخ 25-03-2018  بــ :  اعاده تشكيل مجلس الداره لمده جديده

91 - كفاح احمد مصطفي المحارمه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7660   وتم ايداعه بتاريخ    

25-03-2018 برقم ايداع   571 تم التأشير فى تاريخ 25-03-2018  بــ :  

92 - صالح عبدالهادى قدورالصباغ  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    7660   وتم 

ايداعه بتاريخ    25-03-2018 برقم ايداع   571 تم التأشير فى تاريخ 25-03-2018  بــ :  

93 - جمال حلمي احمد محمد دغيدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7660   وتم ايداعه بتاريخ    

25-03-2018 برقم ايداع   571 تم التأشير فى تاريخ 25-03-2018  بــ :  استقاله

94 - حمد عبد العزيز الحمد الصقر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1544   وتم ايداعه بتاريخ    

13-05-2007 برقم ايداع   644 تم التأشير فى تاريخ 08-10-2018  بــ :  خروج للوفاه

95 - عصام جاسم الحمد الصقر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1544   وتم ايداعه بتاريخ    

13-05-2007 برقم ايداع   644 تم التأشير فى تاريخ 08-10-2018  بــ :  ممثل عن شركة عبدا الحمد 

الصقر
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96 - حاتم ابراهيم  محمد على العوضى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1544   وتم ايداعه بتاريخ    

13-05-2007 برقم ايداع   644 تم التأشير فى تاريخ 08-10-2018  بــ :  ممثل عن مجموعه النيل والخليج 

للستثمارات البتروليه

97 - محمد ابو الحجاج عبد الحميد  مدير   المقيد برقم قيد    8418   وتم ايداعه بتاريخ    24-04-2019 برقم 

ايداع   820 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2019  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم 

مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  يكون للمديرين الحق مجتمعين أو منفردين في التعامل 

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

الخاص بكافة أشكالهم,    ويكون للمديرين مجتمعين أو منفردين الحق في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وإيداع وتوقيع الشيكات وفتح الحسابات وحق الفراج عن رأس المال واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها.   وكذلك يكون 

للمديرين الحق مجتمعين أو منفردين في التوقيع على عقود القتراض وعقود الشراء والبيع والرهن لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها, على أل تمتد 

عقود القتراض والرهن إلى المباني والنشاءات المقامة على موقع الشركة بالمنطقة الحرة العامة ببورتوفيق - 

السويس, وكذلك الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية ولهم إبرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولتحقيق أغراضها.   

وكذلك لهم الحق مجتمعين أو منفردين في التوقيع على عقود تعديل النظام الساسي للشركة ولهم الحق في التوقيع 

أمام مصلحة الشهر العقاري والسجل التجاري والغرف التجارية ومصلحة الضرائب, كما يحق لهم توكيل أو 

تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

98 - ايرم جوكمين   Irem Gokmen  مدير   المقيد برقم قيد    8418   وتم ايداعه بتاريخ    2019-04-24 

برقم ايداع   820 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2019  بــ :  

99 - جورج زكي رياض زكي  مدير   المقيد برقم قيد    8418   وتم ايداعه بتاريخ    24-04-2019 برقم 

ايداع   820 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2019  بــ :  

100 - على يوسف على حمزه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6664   وتم ايداعه بتاريخ    

22-08-2016 برقم ايداع   1325 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2019  بــ :  اعاده تشكيل مجلس الداره 2-

الموافقة على منح الختصاصات لتصبح كالتى :  يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل 

شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة, ولمجلس الدارة الحق فى أن يعين عدة 

مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا  حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.   وللسيد / رئيس 

مجلس الدارة /على يوسف على حمزة والسيد /نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب / احمد ماهر محمد 

سلمة )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 

وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكذلك لهم حق 

التوقيع على عقود الشراء والبيع باسم ولصالح الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها وكذلك لهم حق التوقيع على 

عقود الشراء والبيع باسم ولصالح الشركة ولهم الحق فى تعيين وعزل  مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل أو تفويض الغير فى 

كل او بعض ما ذكر.

101 - عبد ا حسن محمود حسين عمران  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6664   وتم ايداعه بتاريخ    

22-08-2016 برقم ايداع   1325 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2019  بــ :  
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102 - محمد بهى الدين محمد محمد محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6664   وتم ايداعه بتاريخ    

22-08-2016 برقم ايداع   1325 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2019  بــ :  

103 - سهام حسنى طه عبد العظيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6664   وتم ايداعه بتاريخ    

22-08-2016 برقم ايداع   1325 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2019  بــ :  

104 - محمد ماهر محمد سلمة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6664   وتم ايداعه بتاريخ    

22-08-2016 برقم ايداع   1325 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2019  بــ :  

105 - احمد ماهر محمد سلمة  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    6664   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-08-2016 برقم ايداع   1325 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2019  بــ :  

106 - عبد الموجود السيد محمد عامر  مدير   المقيد برقم قيد    4675   وتم ايداعه بتاريخ    2005-02-20 

برقم ايداع   334 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2020  بــ :  )المدير المسؤل قانونيا و اداريه عن مكتب 

التامينات الجتماعيه و مكتب العمل و مكتب القوي العامله (

107 - شعبان محمد عبدالمنعم محمد حسن  مدير   المقيد برقم قيد    4675   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2005 برقم ايداع   334 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2020  بــ :  ) المدير المسؤل عن النتاج و 

استخدام النماذج الصناعيه(

108 - ديباك  كومار  فيرما Deepak Kumar  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8806   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-03-2020 برقم ايداع   532 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2020  بــ :  وعضو منتدب للتعاقدات 

الخارجيه

109 - محمد مصطفي معن الكناني  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8806   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2020 برقم ايداع   532 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2020  بــ :  و العضو المنتدب للماليه و 

الموازنه و التكاليف

110 - مصطفى معن ابراهيم الكنانى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    8806   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-03-2020 برقم ايداع   532 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2020  بــ :  تجديد انتخاب مجلس 

الداره لمدة ثلث سنوات . تفويض أعضاء مجلس الدارة بكامل الصلحيات على حق الدارة والتوقيع منفردين 

أو مجتمعين على النحو التالي :   حق التوقيع على الشيكات بجميع البنوك وابرام كافة العقود والرهون والقروض 

والصفقات داخل وخارج جمهورية مصر العربية وسحب وإيداع اموال الشركة من والى جميع البنوك وفتح 

الحسابات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف – حق تعيين 

الموظفين وعزلهم وتحديد مرتباتهم واجورهم – الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد اجورهم 

والحق في التوقيع علي عقود البيع والشراء والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات   

وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد والجل ولهم حق التوقيع امام مصلحة الشهر العقارى والسجل 

التجارى ومصلحة الضرائب والجمارك والمواني والمطارات وجهاز المن الوطني ومصلحة الجوازات .     

وبصفة عامة التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكافة الصلحيات اللزمة لمباشرة اعمالهم وحق توكيل او تفويض 

الغير في كل او بعض ما ذكر  .

111 - رامى مصطفى معن الكنانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8806   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2020 برقم ايداع   532 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2020  بــ :  و العضو المنتدب لمراقبه النتاج و 

الجوده و المبيعات

112 - شادى مصطفى معن الكنانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8806   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2020 برقم ايداع   532 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2020  بــ :  و العضو المنتدب للعلقات العامه 

و الخارجيه
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113 - ساميه عبد المعز محمد محمد حسان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6685   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2016 برقم ايداع   1427 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2021  بــ :  اعاده تشكيل مجلس الداره .. 

يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من 

مجلس الدارة , ولمجلس الدارة الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم ايضا حق التوقيع 

عن الشركة منفردين أو مجتمعين .  ويكون للسيدة/ سامية عبد المعز محمد محمد حسان – رئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتددب منفردة الحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

من سحب وايداع وفتح حسابات والقتراض والرهن والتوقيع على   الشيكات  واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع اصول الشركة وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

أغراضها, وكذلك لها حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى 

والسيارات ولها حق التوقيع أمام مصلحة الشهر العقارى والتعامل مع السجل التجارى ومصلحة الضرائب والغرفة 

التجارية  ولها الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولها حق قبض ودفع 

المبالغ  وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها ولتحقيق اغراضها  ولها الحق فى 

توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر

114 - علء حسن محمد حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6685   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2016 برقم ايداع   1427 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2021  بــ :  

115 - انجى علء حسن محمد حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6685   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2016 برقم ايداع   1427 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2021  بــ :  

116 - حسن علء حسن محمد حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6685   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2016 برقم ايداع   1427 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2021  بــ :  

117 - مريم سامي عبدالكريم السيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9526   وتم ايداعه بتاريخ    

حق التوقيع على معاملت  16-02-2022 برقم ايداع   384 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2022  بــ :  -

الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذة المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة 

الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع على الشركة منفردين او مجتمعين 

ولرئيس مجلس الدارة منفردا التوقيع على جميع التعاملت البنكية وعلى الخص فتح الحسابات وصرف وايداع 

الشيكات وخطابات الضمان والعتمادات المستندية وعلى اى عقود باسم الشركة وعلى الخص عقود النتاج 

والتوزيع وتمثيل الشركة امام الشهر العقارى والتامينات والوزرات والمصالح الحكومية والسجل التجارى وهيئة 

الستثمار واقسام المرور وبيع مستحضرات الشركة وكذلك شراء مستحضرات جديدة باسم الشركة وتوقيع عقود 

سيارات باسم الشركة او بيعها وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها ولة فى ذلك تفويض من يراة مناسبا للقيام باعمال 

الشراء

118 - ايهاب محمد حسنين الشبراوى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9575   وتم ايداعه بتاريخ    

23-03-2022 برقم ايداع   767 تم التأشير فى تاريخ 23-03-2022  بــ :  يكون لي طرفين من الساده / 

رئيس مجلس الدارة و نائب رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب  ) مجتمعين ( الحق في التعامل باسم الشركة 

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

أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات 

واستصدار الخطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف ولهما حق التوقيع أمام 

مصلحة الشهر العقاري والتعامل مع السجل التجاري ومصلحة الضرائب ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي 

الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد السندات الذنيه 

والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق 

القتراض والرهن و التوقيع على عقود الشراء والرهن لصول الشركة والسيارات باسم الشركه ولهما كافة 

الصلحيات المقررة قانونا  لعمال الدارة الفعلية ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر
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119 - جورج امين يوسف مرزوق  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    4332   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-11-2004 برقم ايداع   1326 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  ) اعادة تشكيل مجلس 

الدارة (

120 - رامز جورج امين يوسف  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    4332   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-11-2004 برقم ايداع   1326 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  

121 - شريف رامز جورج امين يوسف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4332   وتم ايداعه بتاريخ    

28-11-2004 برقم ايداع   1326 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  

122 - نديم رامز جورج امين يوسف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4332   وتم ايداعه بتاريخ    

28-11-2004 برقم ايداع   1326 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  

123 - اندرو عادل جورجي باسيليوس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4332   وتم ايداعه بتاريخ    

28-11-2004 برقم ايداع   1326 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  ممثل عن شركة ان اس ميديكير 

للرعاية الصحية .

124 - محمد محمود رضا السيد  الرئيس التنفيذى   المقيد برقم قيد    4332   وتم ايداعه بتاريخ    

28-11-2004 برقم ايداع   1326 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2022  بــ :  وعضو مجلس دارة منتدب .

125 - رشا فاروق محمد عبد المجيد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    10021   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-2014 برقم ايداع   26546 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  خروج للوفاه

126 - ناصر عماد الدين على محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    10021   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-2014 برقم ايداع   26546 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين وهم : ناصر عماد الدين علي محمد و محمد ناصر عماد 

الدين علي محمد و سلمى ناصر عمادالدين علي محمد ولهم منفردين أو مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة 

وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود 

القروض وعقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة 

ولصالحها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

127 - سلمي  ناصر  عماد الدين  علي  عماد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    10021   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-2014 برقم ايداع   26546 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  

128 - رول  غالب محمد عبد العال  مدير عام   المقيد برقم قيد    9744   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-18 

برقم ايداع   2100 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  
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129 - احمد يحيي حفناوي محمد كمال احمد الخرس  مدير   المقيد برقم قيد    9744   وتم ايداعه بتاريخ    

18-08-2022 برقم ايداع   2100 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  يمثل المدير منفرده في هذا الصدد 

أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به هذا العقد أو قانون الشركات أو لئحته 

التنفيذية للجمعية العامة.   يكون حق الدارة و التوقيع و المسئولية امام الجهات الرسمية. وله الحق في التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع على الشيكات و 

فتح الحسابات و استصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف باسم 

الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم و التوقيع علي 

عقود الشراء لصول الشركة و ممتلكاتها العقاريه و الراضي و السيارات وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق 

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

130 - مصطفى يونس محمد يونس  شريك موصى   المقيد برقم قيد    4622   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2012 برقم ايداع   451 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  

131 - احمد يونس محمد يونس  شريك موصى   المقيد برقم قيد    4622   وتم ايداعه بتاريخ    2012-03-06 

برقم ايداع   451 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  

132 - سعيد محمد يونس عوض ا  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    4622   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2012 برقم ايداع   451 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  

133 - محمد يونس محمد يونس  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    4622   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2012 برقم ايداع   451 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  تعديل صفته من شريك موصي الي 

شريك متضامن .  يكون حق الدارة التوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين وهم     السيد/ 

محمد يونس محمد يونس والسيد/ أحمد سعيد محمد يونس  ويكون لهم ) مجتمعين (   الحق فى التعامل باسم الشركة 

وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف  من سحب وإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح حسابات واستصدار 

خطابات الضمان وحق القتراض والرهن وكذلك حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات           والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق في 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد  مرتباتهم وأجورهم ولهم إبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو      والجل ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر,  

وايضا تم التفاق بأجماع الشركاء على تعيين كل من :-  السيد/ يونس محمد يونس عوض ا والسيد/ سعيد محمد 

يونس عوض ا فى منصب مديري الشركة  ويكون لهم  ) مجتمعين أو منفردين  (  يكون حق الدارة و التوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية    و أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف  من سحب وإيداع فى حدود مبلغ) 

10000$( عشرة الف دولر أمريكي والتوقيع علي الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات الضمان وكل 

ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد  مرتباتهم وأجورهم 

ولهم إبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو  والجل ولهم حق توكيل أو 

تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

134 - خالد محمد يونس عوض ا  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    4622   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2012 برقم ايداع   451 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  

135 - يونس محمد يونس  عوض ا  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    4622   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2012 برقم ايداع   451 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  

136 - احمد سعيد محمد يونس  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    4622   وتم ايداعه بتاريخ    2012-03-06 

برقم ايداع   451 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  تعديل صفته من شريك موصي الي شريك متضامن
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137 - ياسمين  يونس محمد يونس  شريك موصى   المقيد برقم قيد    4622   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2012 برقم ايداع   451 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  

138 - ولء سعيد محمد يونس  شريك موصى   المقيد برقم قيد    4622   وتم ايداعه بتاريخ    2012-03-06 

برقم ايداع   451 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  

139 - مى سعيد محمد يونس  شريك موصى   المقيد برقم قيد    4622   وتم ايداعه بتاريخ    2012-03-06 

برقم ايداع   451 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  

140 - نغم سعيد محمد يونس عوض  شريك موصى   المقيد برقم قيد    4622   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2012 برقم ايداع   451 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  

141 - ندى خالد محمد يونس عوض  شريك موصى   المقيد برقم قيد    4622   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2012 برقم ايداع   451 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  

142 - شيماء سعد خليفه محمد الشوبكى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6611   وتم ايداعه بتاريخ    

15-06-2016 برقم ايداع   991 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  

143 - اسماء زكريا عبدالوهاب عبدالوهاب ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6611   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-06-2016 برقم ايداع   991 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  

144 - ابراهيم حسن احمد جوده  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6611   وتم ايداعه بتاريخ    

15-06-2016 برقم ايداع   991 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة

145 - عرفات حسن احمد جوده  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    6611   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-06-2016 برقم ايداع   991 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2023  بــ :  

146 - رافت عيد تادرس نناى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    7287   وتم ايداعه بتاريخ    2017-09-20 

برقم ايداع   1834 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2023  بــ :  

147 - نبيل فوزى إسكندر واصف  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    7287   وتم ايداعه بتاريخ    

20-09-2017 برقم ايداع   1834 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2023  بــ :  

148 - محمد سعيد محمد محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    7287   وتم ايداعه بتاريخ    2017-09-20 

برقم ايداع   1834 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2023  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية أمام 

الجهات الرسمية للشريك المتضامن    السيد / محمد سعيد محمد محمد وله 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 وإيداع وفتح حسابات  و الفراج عن راس 

المال و القتراض و الرهن و بيع اصول الشركة و ضمن اغراضها و كذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء و 

البيع و له الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و له حق قبض و دفع 

المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنيه و التجاريه و ابرام كافه العقود و المشارطات و 

الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و له حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر

149 - سماح  حمزه محمد محمد تهامى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    7287   وتم ايداعه بتاريخ    

20-09-2017 برقم ايداع   1834 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2023  بــ :  

150 - سامح محمد معالى صالح معالى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    8600   وتم ايداعه بتاريخ    

08-02-2023 برقم ايداع   416 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  

151 - محمد حسينى محمد عبدالعال  مدير فرع   المقيد برقم قيد    8600   وتم ايداعه بتاريخ    2023-02-08 

برقم ايداع   414 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  

152 - محمد عصام ابراهيم محمود  مدير   المقيد برقم قيد    9136   وتم ايداعه بتاريخ    04-04-2021 برقم 

ايداع   638 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  
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153 - احمد خالد عيد عواد  مدير   المقيد برقم قيد    9136   وتم ايداعه بتاريخ    04-04-2021 برقم ايداع   

638 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2023  بــ :  يمثل المدير , في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و 

التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به هذا العقد او قانون الشركات او لئحته التنفيذية للجمعية العامة .   يمثل المدير 

الشركة و له الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و 

القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من 

سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور 

التعامل مع جميع البنوك و المصارف و لهم حق التوقيع علي عقود القتراض و الرهن و كل ذلك باسم الشركة و 

لصالحها و لتحقيق اغراضها و لهم الحق في تعيين و عزل مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم  

و لهم حق قبض و دفع المبالغ و توقيع         و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنيه و التجارية و ابرام كافة 

العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و لهم حق توكيل و تفويض الغير 

في كل او بعض ما ذكر .

154 - عبد الموجود السيد محمد عامر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10002   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2023 برقم ايداع   428 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2023  بــ :  

155 - حازم حسن عبدالحميد عبدا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10014   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2023 برقم ايداع   538 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2023  بــ :  

156 - الطنطاوى عبدالعزيز الطنطاوى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10024   وتم ايداعه بتاريخ    

22-02-2023 برقم ايداع   602 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

157 - احمد مختار محمد ابراهيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    6876   وتم ايداعه بتاريخ    

05-02-2017 برقم ايداع   226 تم التأشير فى تاريخ 26-02-2023  بــ :  
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تجديد افراد

1 - الفيروز للمنظفات الصناعية لصاحبها نبيل فهمى حسن احمد سويلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   34376   

قيدت فى   12-03-2003 برقم ايداع    687 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-03-11

2 - العاشر لتصنيع مستلزمات المصانع لصاحبها سماح محمد عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   404   

قيدت فى   09-06-2005 برقم ايداع    572 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-06-08

3 - ايجيبت موزايك EGYPT MOSAIC )لصاحبها أدمون مكرم بولس بطرس(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

1883   قيدت فى   29-10-2007 برقم ايداع    1528 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-10-28

4 - الكريم للصناعات الغذائية لصاحبها عادل طه طه بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   5263   قيدت فى   

27-02-2013 برقم ايداع    371 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-02-26

5 - النور للخراطه و تفتيح التروس و التوريدات العمومية لصاحبها عزت شحاته احمد مصطفى  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   1823   قيدت فى   13-09-2007 برقم ايداع    1360 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد 

القيد واصبح سارى حتى  2027-09-12

6 - سوق الكمبيوتر لصاحبها وليد رأفت على إبراهيم .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4169   قيدت فى   

15-06-2011 برقم ايداع    906 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-06-14

7 - القاضى لتجارة مواد البناء والتوريدات العمومية لصاحبها محمود سامى عبد الكريم حسان محمد المام  تاجر 

فرد سبق قيده برقم :   4338   قيدت فى   05-10-2011 برقم ايداع    1533 وفى تاريخ  21-02-2023  تم 

تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-04

8 - الدولية كربون للغازات لصاحبتها أسماء محمد السيد بكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7627   قيدت فى   

18-02-2018 برقم ايداع    317 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-02-17

9 - الحمد لتجارة قطع غيار السيارات اليابانى لصاحبها طارق محمد عواد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

4644   قيدت فى   13-02-2005 برقم ايداع    281 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2025-02-12

10 - المل لستصلح الراضي لصاحبها جلل حسن شتيوى سليم لصاحبها جلل حسن شتيوى سليم  تاجر فرد 

سبق قيده برقم :   6341   قيدت فى   21-10-2015 برقم ايداع    1710 وفى تاريخ  23-02-2023  تم 

تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-20

11 - نيو كاربت لغزل ونسيج القمشه لصاحبها احمد محمد حسن عبد الحليم شلطه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

7039   قيدت فى   12-03-2017 برقم ايداع    590 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-03-11

12 - السويسريه للمناطق الحره swiss free zoneعبد الحليم محمود علي عبد الحليم  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   7500   قيدت فى   23-11-2017 برقم ايداع    2425 وفى تاريخ  23-02-2023  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-11-22

13 - المروه للصناعه لصاحبها احمد محمد عبد الغنى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7545   قيدت فى   

24-12-2017 برقم ايداع    2657 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-23
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14 - أحمد عبد السلم للنقل المبرد لصاحبها احمد عبد السلم أمين نبيش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   2737   

قيدت فى   11-02-2009 برقم ايداع    237 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-02-10
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تجديد شركات

1 - اسكرا امكو لقياس الطاقة ش م م ) ISKRA EMECO      Energy Measurement (   شركة سبق 

قيدها برقم :   2089  قيدت فى  18-02-2008 برقم ايداع   257 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  17/02/2028  12:00:00ص

2 - المصرية لنقل و توصيل الغاز ) بوتاجاسكو (   شركة سبق قيدها برقم :   4142  قيدت فى  2011-05-30 

برقم ايداع   778 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/05/2026  

12:00:00ص

3 - المدينة للحاق العمالة المصرية بالخارج   شركة سبق قيدها برقم :   5076  قيدت فى  11-12-2012 برقم 

ايداع   1925 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/12/2027  

12:00:00ص

4 - ايمن على عبد الحليم حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   5172  قيدت فى  05-02-2013 برقم ايداع   

172 وفى تاريخ  01-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/02/2028  12:00:00ص

5 - اليكترولكس مصر للجهزة المنزلية ) اليكترولكس مصر(   شركة سبق قيدها برقم :   6949  قيدت فى  

22-02-2017 برقم ايداع   396 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/02/2027  12:00:00ص

6 - المنار لتجارة السيراميك و الدوات الصحية   شركة سبق قيدها برقم :   79208  قيدت فى  1998-01-03 

برقم ايداع   37 وفى تاريخ  05-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/01/2028  

12:00:00ص

7 - تعديل السم التجارى الى : الصفا لسباكة و تشكيل المعادن ) زكريا سيد أحمد حسانين حجازى و شريكه (   

شركة سبق قيدها برقم :   79917  قيدت فى  03-03-1998 برقم ايداع   1859 وفى تاريخ  2023-02-05  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/03/2028  12:00:00ص

8 - شركة اوليمبيك جروب للستشارات الماليه   شركة سبق قيدها برقم :   1147  قيدت فى  2006-09-16 

برقم ايداع   1167 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/09/2026  

12:00:00ص

9 - شركة اوليمبيك جروب للستثمارات الماليه   شركة سبق قيدها برقم :   1148  قيدت فى  2006-09-26 

برقم ايداع   1168 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/09/2026  

12:00:00ص

10 - الحياه للنتاج الداجني   شركة سبق قيدها برقم :   4231  قيدت فى  14-09-2004 برقم ايداع   1050 

وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/09/2024  12:00:00ص

11 - شركة اليكترولكس مصر للجهزة المنزلية ) اليكترولكس مصر (   شركة سبق قيدها برقم :   6286  قيدت 

فى  09-09-2015 برقم ايداع   1473 وفى تاريخ  06-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/09/2025  12:00:00ص

12 - الكترا لتكنولوجيا البطاريات   شركة سبق قيدها برقم :   3957  قيدت فى  06-01-2011 برقم ايداع   42 

وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/01/2026  12:00:00ص

13 - عل سلمه على وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   4451  قيدت فى  14-12-2011 برقم ايداع   

1988 وفى تاريخ  07-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/12/2026  12:00:00ص

14 - رامى صبرى عبد الكريم دوش وشريكته .   شركة سبق قيدها برقم :   1886  قيدت فى  2007-10-30 

برقم ايداع   1536 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/10/2027  

12:00:00ص
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15 - الشركة المصرية السويسرية للمكرونة   شركة سبق قيدها برقم :   3958  قيدت فى  06-01-2011 برقم 

ايداع   46 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/01/2026  12:00:00

ص

16 - كنوز للصناعات النسيجية Knoz Tex   شركة سبق قيدها برقم :   5154  قيدت فى  2013-01-28 

برقم ايداع   128 وفى تاريخ  09-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/01/2028  

12:00:00ص

17 - يونيك لب للمكملت الغذائيه unique - lab for nutritional supplements   )ش.ذ.م.م(   شركة 

سبق قيدها برقم :   7275  قيدت فى  14-09-2017 برقم ايداع   1794 وفى تاريخ  12-02-2023  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  13/09/2027  12:00:00ص

18 - بنك بى ان بى باريبا   شركة سبق قيدها برقم :   1649  قيدت فى  26-06-2007 برقم ايداع   929 وفى 

تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/06/2027  12:00:00ص

19 - بنك بى ان بى باريبا   شركة سبق قيدها برقم :   2392  قيدت فى  14-07-2008 برقم ايداع   1084 

وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/07/2023  12:00:00ص

20 - شركة فريش اليكتريك للجهزة المنزلية   شركة سبق قيدها برقم :   3558  قيدت فى  19-08-2007 برقم 

ايداع   1240 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/08/2027  

12:00:00ص

21 - فريش اليكتريك للجهزه المنزليه   شركة سبق قيدها برقم :   3558  قيدت فى  09-10-2017 برقم ايداع   

1952 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/10/2027  12:00:00ص

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

29-08-2012 برقم ايداع   1000004 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/08/2027  12:00:00ص

23 - شركة مصطفى حجازى محمد حجازى و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   3683  قيدت فى  

21-07-2010 برقم ايداع   1640 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/07/2025  12:00:00ص

24 - شركة محمد شكرى محمد و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   3802  قيدت فى  15-09-2010 برقم 

ايداع   2028 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/09/2025  

12:00:00ص

25 - السويدى للسمنت s.c.c   شركة سبق قيدها برقم :   4083  قيدت فى  20-04-2011 برقم ايداع   544 

وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/04/2026  12:00:00ص

26 - بداية للمشروعات الطبية   شركة سبق قيدها برقم :   5428  قيدت فى  02-05-2013 برقم ايداع   862 

وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/05/2023  12:00:00ص

27 - سيتى هوم للستثمارات العقارية  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   7274  قيدت فى  2017-09-12 

برقم ايداع   1781 وفى تاريخ  14-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/09/2027  

12:00:00ص

28 - عمرو محمد المليح و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   4242  قيدت فى  01-08-2011 برقم ايداع   

1188 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/07/2026  12:00:00ص

29 - الدولية للستثمار والتجارة والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   5116  قيدت فى  06-01-2013 برقم 

ايداع   25 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/01/2028  12:00:00

ص

30 - يامن إبراهيم البيطار وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   5130  قيدت فى  13-01-2013 برقم ايداع   

55 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/01/2028  12:00:00ص
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31 - أحمد عمر السمان وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   5182  قيدت فى  07-02-2013 برقم ايداع   

201 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/02/2028  12:00:00ص

32 - المنصور للتجارة و التوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   7297  قيدت فى  01-10-2017 برقم ايداع   

1898 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/09/2027  12:00:00ص

33 - اخناتون للتجاره و التوزيع ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   7493  قيدت فى  16-11-2017 برقم ايداع   

2389 وفى تاريخ  15-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/11/2027  12:00:00ص

34 - المصريه لصناعة البلستيك ) السويدى ( ايجى بلست   شركة سبق قيدها برقم :   3957  قيدت فى  

12-12-2016 برقم ايداع   1000004 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/12/2026  12:00:00ص

35 - :تأثير للخدمات التعليمية و الستشارات   شركة سبق قيدها برقم :   6736  قيدت فى  06-11-2016 برقم 

ايداع   1806 وفى تاريخ  16-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/11/2026  

12:00:00ص

36 - الفرسان للمراكز الطبيه والمستشفيات   شركة سبق قيدها برقم :   5024  قيدت فى  12-11-2012 برقم 

ايداع   1757 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/11/2027  

12:00:00ص

37 - علء الدين محمد يوسف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   5273  قيدت فى  03-03-2013 برقم ايداع   

397 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/03/2028  12:00:00ص

38 - محمود كامل محمود عطيه عليوه و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   5280  قيدت فى  2013-03-04 

برقم ايداع   410 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/03/2028  

12:00:00ص

39 - موكيت ماك   شركة سبق قيدها برقم :   5409  قيدت فى  29-04-2013 برقم ايداع   816 وفى تاريخ  

19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/04/2023  12:00:00ص

40 - وليد وزاهر للتصدير و التوكيلت التجارية و التجارة العامة W.Z   شركة سبق قيدها برقم :   7295  

قيدت فى  27-09-2017 برقم ايداع   1886 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  26/09/2027  12:00:00ص

41 - اخناتون للتجاره و التوزيع ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   7493  قيدت فى  16-11-2017 برقم ايداع   

2390 وفى تاريخ  19-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/11/2027  12:00:00ص

42 - الحمدى لصناعة الحذية ديزرت شوز  ش0 م 0 م   شركة سبق قيدها برقم :   1986  قيدت فى  

26-12-2007 برقم ايداع   1789 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/12/2027  12:00:00ص

43 - شركة العل لتجارة الحديد و السمنت   شركة سبق قيدها برقم :   2479  قيدت فى  07-09-2008 برقم 

ايداع   1384 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/09/2023  

12:00:00ص

44 - العربية لصناعة المستلزمات الطبية اميكو   شركة سبق قيدها برقم :   3620  قيدت فى  2010-06-28 

برقم ايداع   1410 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/06/2025  

12:00:00ص

45 - تريد سنتر للستشارات والتدريب والدعم الفني   شركة سبق قيدها برقم :   5048  قيدت فى  

26-11-2012 برقم ايداع   1839 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/11/2027  12:00:00ص

46 - إتيك المصرية الوروبية لتصنيع مستلزمات الملبس الجاهزةEtic Europe Egypt   شركة سبق قيدها 

برقم :   5314  قيدت فى  18-03-2013 برقم ايداع   533 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  17/03/2028  12:00:00ص
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47 - السعدي للصناعات الخشبية و المعدنية   شركة سبق قيدها برقم :   7640  قيدت فى  01-03-2018 برقم 

ايداع   390 وفى تاريخ  20-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/02/2028  12:00:00

ص

48 - شركة محمد محمد عبد الرزاق و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   2102  قيدت فى  21-02-2008 برقم 

ايداع   287 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/02/2028  12:00:00

ص

49 - شركة كوميت للمستلزمات الفندقيه   شركة سبق قيدها برقم :   4078  قيدت فى  17-04-2011 برقم ايداع   

524 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/04/2026  12:00:00ص

50 - شركة مديسنا الطبية المحدودة Medicina Medical Limetd )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   

7571  قيدت فى  14-01-2018 برقم ايداع   80 وفى تاريخ  21-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  13/01/2028  12:00:00ص

51 - شركة المهن الطبيه للدويه ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   80055  قيدت فى  16-06-2004 برقم 

ايداع   2405 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/06/2024  

12:00:00ص

52 - المهن الطبية للدوية   شركة سبق قيدها برقم :   247122  قيدت فى  06-06-1987 برقم ايداع   8952 

وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/06/2027  12:00:00ص

53 - المهن الطبية للدوية   شركة سبق قيدها برقم :   347943  قيدت فى  12-08-2002 برقم ايداع   

13972 وفى تاريخ  22-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/08/2027  12:00:00ص

54 - محمد حامد محمد وشركاه بنظام المناطق الحرة العامة   شركة سبق قيدها برقم :   2106  قيدت فى  

26-02-2008 برقم ايداع   302 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/02/2028  12:00:00ص

55 - إنتر مورو ميدتيرنين للخدمات البترولية

 Intermoor Mediterranean For Petroleum Services 

بنظام المناطق الحرة العامة ببورسعيد   شركة سبق قيدها برقم :   5189  قيدت فى  12-02-2013 برقم ايداع   

222 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/02/2028  12:00:00ص

56 - شركة أسامه أحمد النن وشركاه ) السمه التجاريه للشركه(الدرة للمنتجات الغذائية   شركة سبق قيدها برقم :   

5339  قيدت فى  25-03-2013 برقم ايداع   595 وفى تاريخ  26-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  24/03/2028  12:00:00ص

57 - محمد محمد شعراوى عبد الفتاح وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   2172  قيدت فى  2008-03-25 

برقم ايداع   476 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/03/2028  

12:00:00ص

58 - شعبان عبد الغفار احمد الجبليزى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   5788  قيدت فى  2014-04-27 

برقم ايداع   602 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/04/2024  

12:00:00ص

59 - الشركه الدوليه للخدمات البريدية ) ايجى سيرف (   شركة سبق قيدها برقم :   6036  قيدت فى  

27-01-2015 برقم ايداع   114 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/01/2025  12:00:00ص

60 - جالكسى ريدى ميكس للخرسانة الجاهزة GALAXY READY MIX  )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها 

برقم :   6352  قيدت فى  29-10-2015 برقم ايداع   1772 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  28/10/2025  12:00:00ص
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61 - المجموعه الدوليه للتجاره والمقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   9812  قيدت فى  14-10-2008 برقم 

ايداع   1000002 وفى تاريخ  27-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/10/2023  

12:00:00ص

62 - العربى لعبوات البلستيك السيد العربى محمد السيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   3501  قيدت فى  

24-03-2003 برقم ايداع   210 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/03/2028  12:00:00ص

63 - يو 0 سى 0 مينا تريدنج ايجيبت UCMena Trading Egypt LLC ) ش . ذ . م . م (   شركة سبق 

قيدها برقم :   5308  قيدت فى  14-03-2013 برقم ايداع   503 وفى تاريخ  28-02-2023  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  13/03/2028  12:00:00ص
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