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 ليود افراد
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 ليود شركات
_____________________________________ 

 SAP for food processing andشركة ساب لتجهيز وتعبئة المواد الغذائية  - 1
packing 10000000.000ها , شركة ذات مسئولية محدودة. , شركة , رأس مال  ,
, عن تجهيز وتهيئة  132, ورلم ليد  148, برلم ايداع ,  15/12/2021ليدت فى , 

وتعبئة المواد الغذائية. وذلن دون اإلخالل بأحكام الموانين واللوائح والمرارات السارية، 
وبشرط استصدار التراخيص والموافمات الالزمة لممارسة هذه األنشطة من الجهات ذات 

ختصاص. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بأ  وج  من الوجوه م  اال
الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي لد تعاونها على تحميك 

غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحمها بها 
بمنطمة 2م 912لمساحة  54 -53هة لط  ارلام ف وذلن طبماً ألحكام المانون. , بج

المنطمة االلتصادية.  -المطاع االول  -شركة السويس للتنمية الصناعية  -المصان  الجاهزة 
. 
, ليدت  300000.000ناصر عبد الحميد دمحم حنفي وشريك  , شركة , رأس مالها ,  - 2

, عن مصن  مالبس واحذية  133, ورلم ليد  149, برلم ايداع ,  15/12/2021فى , 
رياضية. م  مراعاة أحكام الموانين واللوائح والمرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

 - ²م3000بمساحة  IC- 13على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة 
 المنطمة الصناعية شرق بورسعيد. .

, ليدت فى ,  7000000.000 اسام  مهني دمحم وشريكي  , شركة , رأس مالها , - 3
, عن تصني  مضخات السوائل  134, ورلم ليد  150, برلم ايداع ,  16/12/2021

المتنوعة واجزائها، االختبارات والمعايرة. م  مراعاة أحكام الموانين واللوائح والمرارات 
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة 

منطمة شمال غرب  -المطاع التاس   - 2م6963البالغ مساحتها  1008لطعة االرض رلم 
 المنطمة االلتصادية العين السخنة . -خليج السويس 

المعراج لتصني  وتجارة البالستين شركة ذات مسؤلية محدودة. , شركة , رأس مالها  - 4
, ورلم ليد  151 , برلم ايداع , 16/12/2021, ليدت فى ,  25000000.000, 

, عن نشاط صناعي كيماو . وذلن دون اإلخالل بأحكام الموانين واللوائح والمرارات  135
السارية، وبشرط استصدار التراخيص والموافمات الالزمة لممارسة هذه األنشطة من 

( المنطمة الصناعية بالمطاع التاس   642الجهات ذات االختصاص. , بجهة لطعة رلم ) 
 ليون للمشروعات الصناعية. .شركة الشر

_____________________________________ 
 تعديالت السجل التجارى افراد

_____________________________________ 
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_____________________________________ 
 شطب -محو 

_____________________________________ 
_____________________________________ 

 رأس المال
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 العناوين
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 النشاط
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 كيان المانونىال
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 االسم و السمة
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 االشخاص
_____________________________________ 

_____________________________________ 
 تعديالت السجل التجارى شركات

_____________________________________ 
_____________________________________ 

 شطب -محو 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 رأس المال
_____________________________________ 

 Kadmarشركة كادمار إنترناشيونال للنمل الدولي واللوجيستيات )ش.ذ.م.م(  - 1
International For transport  &logistics ( L.L.C  شرك  ذات مسئولية )
,  8, برلم ايداع ,  30/01/2020, ليدت فى ,  70محدوده , شركة سبك ليدها برلم: , 

ل ليصبح رأس مالها , تم تعديل رأس الما 29/12/2021وفى تاريخ 
100000000.000 . 
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_____________________________________ 
 العناوين

_____________________________________ 
 Cairo Internationalكايرو انترناشونال لوجيستيكس ) أ  جى وورلد (  - 1

Logistics - E . G . World  , :ليدت فى ,  37, شركة سبك ليدها برلم ,
, تم تعديل العنوان  01/12/2021, وفى تاريخ  34, برلم ايداع ,  04/10/2018

( والكائنة بأرض المنطمة  4/ 1( و المطعة رلم )  1/ 4 - 1ليصبح المطعة رلم ) ل / 
 بمنطمة شمال غرب خليج السويس . -االلتصادية الخاصة بمناه السويس 

_____________________________________ 
 نالعناوي

_____________________________________ 
_____________________________________ 

 الكيان المانونى
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 االسم و السمة
_____________________________________ 

ص , تم التأشير بتعديل , عنوان الشركة  12:00:00 01/12/2021فى تاريخ : ,  - 1
 13, برلم ايداع  26/09/2017, وتم ايداع  بتاريخ  18او اسمها , المميدة برلم ليد , 

شركة  El Sokhna for Modern Industriesالى : السخنة للصناعات الحديثة 
 مساهمة مصرية .

_____________________________________ 
 االشخاص

_____________________________________ 
, وتم ايداع  بتاريخ  1ليو اى مين , رئيس مجلس ادارة , المميد برلم ليد ,  - 1
بـ : علي ان يكون /  15/02/2015تم التأشير فى تاريخ  1, برلم ايداع  15/02/2015

نهلة محمود عماد احمد بدير بصفتها المدير التنفيذ  بطال  لومي  رلم/ 
صاحب حك التولي  الثانى على المستندات والشيكات البنكية امام  28409220400205

البنون المصرية م  احميتها في تفويض الغير في التولي  علي المستندات والشيكات البنكية 
 بالبنون المصرية . .

, وتم ايداع  بتاريخ  30احمد محمود عبده صالح , خروج , المميد برلم ليد ,  - 2
بـ : من عضوية  04/06/2018تم التأشير فى تاريخ  20, برلم ايداع  04/06/2018

 مجلس اإلداره .
, وتم ايداع   30اشرف انور عبدالغنى يونس , عضو مجلس ادارة , المميد برلم ليد ,  - 3

بـ : ممثال  04/06/2018تم التأشير فى تاريخ  20, برلم ايداع  04/06/2018بتاريخ 
 ل الموانى والمشروعات الكبرى .عن شركة المناه العما

, خروج , المميد برلم ليد  Guillaume Jean Philippeجيوم جون فليب تيكسير  - 4
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تم التأشير فى تاريخ  50, برلم ايداع  10/12/2018, وتم ايداع  بتاريخ  45, 
 بـ : من عضوي  مجلس االداره . 10/12/2018
5 - THIERRY BERNARD ALBERT ارد البرت فورنير , رئيس تير  بيرن

 50, برلم ايداع  10/12/2018, وتم ايداع  بتاريخ  45مجلس ادارة , المميد برلم ليد , 
بـ : ممثال عن شركة سان جوبان مصر للزجاج  10/12/2018تم التأشير فى تاريخ 

 ش.م.م .
6 - Zhenshi Group Jucheng Real Estate CO LTD زنشى جروب

,  46, خروج , المميد برلم ليد ,  LU SHAOJIEجوشينج ريل استات ويمثلها السيد / 
 25/12/2018تم التأشير فى تاريخ  56, برلم ايداع  25/12/2018وتم ايداع  بتاريخ 

 بـ : لالستمال  من عضوي  مجلس االداره .
7 - Zhenshi Group Jucheng Real Estate CO LTDزنشى جروب 

, نائب رئيس مجلس ادارة , المميد  XU LIGANGجوشينج ريل استات ويمثلها السيد / 
تم التأشير فى تاريخ  56, برلم ايداع  25/12/2018, وتم ايداع  بتاريخ  46برلم ليد , 

بـ : نفس صالحيات رئيس مجلس اإلدارة كما هى واردة بالسجل التجارى  25/12/2018
 دون اى تغير .

, وتم ايداع   131عبد المنصف محمود , عضو مجلس ادارة , المميد برلم ليد ,  دمحم - 19
بـ : ممثال  06/12/2021تم التأشير فى تاريخ  145, برلم ايداع  06/12/2021بتاريخ 

 عن شركة حلوان لألسمدة .
, وتم  131سامى عبد الحميد السيد سعده , عضو مجلس ادارة , المميد برلم ليد ,  - 20
بـ  06/12/2021تم التأشير فى تاريخ  145, برلم ايداع  06/12/2021داع  بتاريخ اي

 : ممثال عن شركة حلوان لألسمدة .
, وتم  131كريم محمود يوسف سعاده , عضو مجلس ادارة , المميد برلم ليد ,  - 21

ـ ب 06/12/2021تم التأشير فى تاريخ  145, برلم ايداع  06/12/2021ايداع  بتاريخ 
 : ممثال عن شركة األهلى كابيتال المابضة .

, وتم  131شريف دمحم طلعت دمحم رزق , عضو مجلس ادارة , المميد برلم ليد ,  - 22
بـ  06/12/2021تم التأشير فى تاريخ  145, برلم ايداع  06/12/2021ايداع  بتاريخ 

 : ممثال عن شركة األهلى كابيتال المابضة .
, وتم ايداع   131 عـصـفـور , عضو مجلس ادارة , المميد برلم ليد , مى هشام دمحم - 23

بـ : ممثال  06/12/2021تم التأشير فى تاريخ  145, برلم ايداع  06/12/2021بتاريخ 
 عن شركة األهلى كابيتال المابضة .

, وتم ايداع   124ممدوح دمحم فتحى عباس , عضو مجلس ادارة , المميد برلم ليد ,  - 8
بـ :  25/10/2021تم التأشير فى تاريخ  118, برلم ايداع  25/10/2021بتاريخ 

و لبول تعيين:السادة/ شركة أنترو  -خروج من عضوي  مجلس االداره لالستمال  
بمنصب رئيس مجلس Intro Projects Holding LTD -بروجيكتس هولدينج ليميتد 

فك السادة الحاضرون باإلجماع على أن اإلدارة ويمثلها السيد/ ممدوح دمحم فتحي عباس وا
تكون صالحيات مجلس اإلدارة على النحو التالي: يملن حك التولي  على معامالت الشركة 
وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولي  على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة، 
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 ً حك التولي   وللمجلس الحك في أن يعين عدة مديرين أو وكالء مفوضين وأن يخولهم أيضا
رئيس مجلس  -عن الشركة منفردين أو مجتمعين. للسيد/ ممدوح دمحم فتحي عباس 

 Intro Projects Holding -اإلدارةممثالً عن شركة أنترو بروجيكتس هولدينج ليميتد 
LTD منفرداً تمثيل الشركةأمام المضاء،والتولي  منفرداً عن الشركة أمام جمي  الجهات

كومية وأمام وزارة الزراعة وإدارة المحاجر وإدارة المجازر وكافة الحكومية وغير الح
اإلدارات التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية وأمام مصلحة الشهر العمار  ومصلحة 

الجمارن ومصلحة السجل التجار  ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للرلابة على 
البورصة المصرية والهيئة العامة للرلابة الصادرات والوردات وهيئة التنمية الصناعية و

المالية وشركة مصر للمماصة واإليداع والميد المركز  وإدارات المرور وأ  مرور داخل 
جمهورية مصر العربية والهيئة العامة للتأمينات االجتماعية وفروعها ومكاتب العمل 

والهيئة العامة لالستثمار والهيئة العامة للمنطمة الإللتصادية لمناة السويس بكافة فروعها 
والمناطك الحرة بكافة فروعها والتولي  على عمود تعديل الشركة أمام جمي  الجهات سالفة 
الــذكر و لطاع األعمال العام والخاص وكذلن ل  حك التولي  عن الشركة في الشراء والبي  

أليجار والرهن لكافة أصول الشركة من أراضي ومباني واآلالت ومعدات وسيارات وا
واألستئجار واأللراض وااللتراض بإسم الشركة كما ل  حك التولي  على جمي  أنواع 

المعامـالت المالية أمام البنون والتسهيالت اإلئتمانية و إستصدار خطابات الضمان وفتح 
اإلعتمادات المستندية وفتح وغلك الحسابات بكافة أنوعها والسحب من هذه الحسابات ول  

ن وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ول  إبرام كافة الحك في تعيي
العمود و المشارطات والصفمات التي تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل كما لهالحك 

رئيس -في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر. وللسيد/ حاتم حسن ابواليزيد دمحم المال 
لشركة أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية وأمام وزارة تنفيذ  منفرداً في تمثيل ا

الزراعة وإدارة المحاجر وإدارة المجازر وكافة اإلدارات التابعة للهيئة العامة للخدمات 
البيطرية وأمام مصلحة الشهر العمار  ومصلحة الجمارن ومصلحة السجل التجار  

ت والوردات وهيئة التنمية ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للرلابة على الصادرا
الصناعية والبورصة المصرية والهيئة العامة للرلابة المالية وشركة مصر للمماصة 

واإليداع والميد المركز  والهيئة العامة للتأمينات االجتماعية وفروعها ومكاتب العمل 
لالستثمار  والهيئة العامة للمنطمة الإللتصادية لمناة السويس بكافة فروعها والهيئة العامة

والمناطك الحرة بكافة فروعها والتولي  على عمود تعديل الشركة أمام جمي  الجهات سالفة 
الــذكر ولطاع األعمال العام والخاص، وكذلن ل  الحك في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء 
الشركة ول  إبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التي تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد 

رئيس تنفيذ  مجتمعاً م  السيد/ إبراهيم  -و باالجل. وللسيد/ حاتم حسن ابواليزيد دمحم المال أ
الحك في التولي  على  -مستشار لمجلس اإلدارة للشئون المالية -فاروق إبراهيم دمحم سالم

المعامـالت المالية أمام البنون وإستصدار خطابات الضمان وفتح اإلعتمادات المستندية 
غلك الحسابات بكافة أنوعها والسحب من حسابات الشركة لدى البنون والمصارف وفتح و

 ولهم الحك في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر. .
, وتم ايداع   124حاتم احمد السيد سليمان , عضو مجلس ادارة , المميد برلم ليد ,  - 9

 بـ : . 25/10/2021تم التأشير فى تاريخ  118, برلم ايداع  25/10/2021بتاريخ 
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, وتم ايداع  بتاريخ  124ايمن ممدوح دمحم فتحى عباس , خروج , المميد برلم ليد ,  - 10
بـ : من عضوي   25/10/2021تم التأشير فى تاريخ  118, برلم ايداع  25/10/2021

 مجلس االداره لالستمال  .
دارة , المميد برلم ليد , عبدالهادى عبدالعزيز عبدالهادى فرحات , رئيس مجلس ا - 11
تم التأشير فى تاريخ  13, برلم ايداع  26/09/2017, وتم ايداع  بتاريخ  18
 بـ : بنفس الصالحيات السابمة الممنوح  ل  . 01/12/2021
, وتم  18وليد دمحم فتح هللا دمحم زيتون , نائب رئيس مجلس ادارة , المميد برلم ليد ,  - 12

بـ :  01/12/2021تم التأشير فى تاريخ  13, برلم ايداع  26/09/2017ايداع  بتاريخ 
. 

, وتم ايداع  بتاريخ  18عبده على عبده اسماعيل , عضو منتدب , المميد برلم ليد ,  - 13
بـ : بنفس  01/12/2021تم التأشير فى تاريخ  13, برلم ايداع  26/09/2017

 الصالحيات السابمة الممنوح  ل  .
,  131براهيم ابو المعاطى , عضو مجلس من ذوى الخبرة , المميد برلم ليد , سعد ا - 14

تم التأشير فى تاريخ  145, برلم ايداع  06/12/2021وتم ايداع  بتاريخ 
 بـ : . 06/12/2021
,  131حسن عبد العليم عبد الممصود على , عضو مجلس ادارة , المميد برلم ليد ,  - 15

تم التأشير فى تاريخ  145, برلم ايداع  06/12/2021وتم ايداع  بتاريخ 
 بـ : ممثال عن شركة حلوان لألسمدة . 06/12/2021
, وتم  131أيمن دمحم كامل دمحم حموده , عضو مجلس ادارة , المميد برلم ليد ,  - 16

بـ  06/12/2021تم التأشير فى تاريخ  145, برلم ايداع  06/12/2021ايداع  بتاريخ 
  عن شركة أبو لير لألسمدة والصناعات الكيماوية .: ممثال
, وتم ايداع  بتاريخ  131ضياء دمحم طاهر , عضو مجلس ادارة , المميد برلم ليد ,  - 17
بـ : ممثال عن  06/12/2021تم التأشير فى تاريخ  145, برلم ايداع  06/12/2021

 شركة أبو لير لألسمدة والصناعات الكيماوية .
, وتم ايداع  بتاريخ  131دمحم فوزى دمحم , عضو مجلس ادارة , المميد برلم ليد ,  - 18
بـ : ممثال عن  06/12/2021تم التأشير فى تاريخ  145, برلم ايداع  06/12/2021

 شركة أبو لير لألسمدة والصناعات الكيماوية .
_____________________________________ 

 تجديد أفراد
_____________________________________ 

_____________________________________ 
 تجديد شركات

_____________________________________ 
, ليدت فى ,  13المصرية لصناعة الخامات التعدينية , شركة سبك ليدها برلم: ,  - 1
ركة , تم تجديد الش 21/12/2021, وفى تاريخ  21, برلم ايداع ,  07/12/2016

 ص . 12:00:00 06/12/2026واصبحت سارية حتى 
 


