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قيود أفراد

فروع الفراد
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قيود الشركات

1 - دعاء احمد عبد الرحمن و شريكتها شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   08-05-2022 برقم 

ايداع    108 ورقم قيد  431    مركز عام  عن )1( أنشطة داخل قانون 72 لسنه 2017 إقامة و تشغيل مصنع 

لتصنيع الدوية البشرية و مستحضرات التجميل و المكملت الغذائية و المستلزمات الطبية و العشاب و الزيوت 

الطبيعية و اعمال التوصيف و التحليل و التصميم للبرمجيات و قواعد البيانات و التطبيقات بمختلف أنواعها و 

اعمال التوصيف و التصميم و التطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها )2( أنشطة خارج قانون 72 لسنه 

2017 تسويق و توزيع الدوية البشرية و مستحضرات التجميل و المكملت الغذائية و المستلزمات الطبية و 

المطهرات و العشاب الطبيعية و الزيوت الطبيعية و تصنيع كل ما سبق لدى الغير وتلتزم الشركة بإفراد 

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

الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارد بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 

ولئحته التنفيذية  مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الواردة بقانون 

الستثمار وبلئحته التنفيذية. مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و على الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة بورسعيد شقة رقم )10( أ عقار رقم )23( منطقة 

تقسيم عبد الهادي

2 - بورت جرين للستثمار العقارى                Port Green Real Estate شركة  رأس مالها 

20,000,000.000 قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    112 ورقم قيد  435    مركز عام  عن 

الستثمار العقارى و إدارة المشروعات و المقاولت العمومية و مقاولت العمال البحرية و النهرية من تكريك 

و انشاء الرصفة للموانئ و ذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . و يجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التى تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما 

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة بورسعيد المكتب 

رقم 2 بالدور المسروق من عقار برج الفاروق عمر – تقسيم شاطئ المل –

3 - الشيماء لتنمية المهارات شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   17-05-2022 برقم ايداع    113 

ورقم قيد  436    مركز عام  عن مركز تدريب و تنمية مهارات بدون منح شهادات علمية و ذلك دون الخلل 

بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . و 

يجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التى 

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

و ذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة بورسعيد حجرة رقم 4 بالعقار رقم 5 شارع طنطا و ممفيس

4 - السيد محمد محمد السعيد محمد منيسى و شريكته شركة  رأس مالها 350,000.000 قيدت فى   

22-05-2022 برقم ايداع    115 ورقم قيد  437    مركز عام  عن إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الملبس 

الجاهزة و الملبس الرياضية مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و على الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة بورسعيد قطعه الرض رقم 8 بالمنطقه الصناعيه 

C8 جنوب الرسوه من القطعتين ) 30 ، 31 (

5 - فاتن عبد المنعم محمد قردش وشريكيها شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-05-24 

برقم ايداع    116 ورقم قيد  438    مركز عام  عن اقامه وتشغيل ثلجه لحفظ وتبريد المواد الغذائيه . مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة بورسعيد قطعه رقم 42 بالمنطقه الصناعيه شمال بورتكس
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6 - السيد محمد محمد محمد شليل و شريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-05-31 

برقم ايداع    121 ورقم قيد  439    مركز عام  عن نشاط داخل قانون الستثمار رقم ) 72( لسنه 2017. 

إقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وحفظ اللحوم والدواجن بجميع انواعها ) جميع مصنعات اللحوم ، اللحوم المجففه 

والمملحه والمدخنه ، شرائح اللحم ، البفتيك ، اللحم المفروم ، الكباد ، البسطرمه ، السجق ، مصنعات الدواجن ، 

كفته اللحوم والدواجن ( نشاط خارج قانون الستثمار رقم )72 ( لسنه 2017 . التصدير . وتلتزم الشركه بإفراد 

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

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

ولئحته التنفيذية مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الواردة بقانون 

الستثمار وبلئحته التنفيذية. مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و على الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة بورسعيد محل أسفل العقار رقم 22 ومحل أسفل 

العقار رقم 28 ، بلوك رقم ) 1 ( ، القابوطي

فروع الشركات

1 - شركة النيل الهندسية للمشروعات   قيدت فى   10-05-2022 برقم ايداع    109 ورقم قيد   432   فرعى  

عن اضافة نشاط : ) عرض مصنفات سمعية و سمعية بصرية عن طريق الفلش ميمورى (  بجهة محافظة 

بورسعيد تعديل الفرع محل رقم 4 بلوك 78 الدور الرضي بحوض بور سعيد

 محو - شطب

رأس المال
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العناوين 

1 - ار بي تكس لصناعة الملبس الجاهزة R.B Tex لصاحبها فاطمه احمد محمد الصعيدي تاجر فرد سبق قيده 

برقم    433 قيد فى 17-10-2017 برقم ايداع    2021 وفى تاريخ  11-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة بورسعيد القطعتين ارقام ) 15 ، 16( بمساحة 1140م2 بالمنطقه الصناعية C8 - جنوب بورسعيد - 

بالرسوة

2 - سامكو لتصنيع منتجات الليد و الصناعات الكهربائية لصاحبها ايهاب السيد زكريا حسن تاجر فرد سبق قيده 

برقم    71 قيد فى 10-12-2019 برقم ايداع    86 وفى تاريخ  18-05-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة مكتب رقم ) H20 ( بالوحده ) 201 ( بالطابق الثاني - العقار 38 حي الملتقي العربي - شيراتون 

المطار -

النشاط

الكيان القانوني

السم والسمة

الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب
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رأس المال

1 - مجدى صالح محمود محمد عيد و شريكيه شركة سبق قيدها برقم     18 قيدت فى 30-09-2014 برقم ايداع    

19وفى تاريخ  24-05-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  3,000,000.000

العناوين

النشاط

1 - بيتشى كورب Peachy Corp – منطقة حرة شركة ذات مسئولية محدودة بنظام المناطق الحرة العامة . 

شركة سبق قيدها برقم     285 قيدت فى 05-08-2021 برقم ايداع    127 وفى تاريخ  25-05-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح تقديم الخدمات اللوجستية و التسويقية و الستشارات الفنية و نشاط التوريد المباشر من المورد 

الخارجي الى العميل الخارجي ) خارج البلد ( مباشرة و بما يتفق مع الصناف المرخص للشركة بمزاولتها و 

تخزين كافة أنواع الملبس الداخلية العادية و الصحية مع اللتزام بالتصدير الى خارج البلد بنسبة 100 % من 

حجم السلع المخزنة و بمراعاة اللتزام بالسعة التخزينية و أصول التخزين السليم ، و عدم اصدار اقرارات وارد 

للمشروع ال في حالة التأكد من وجود سعة تخزينية و تخزين جميع القمشة و مستلزمات النتاج و مواد التعبئة 

الخاصة بالملبس الداخلية العادية و الصحية مع اللتزام بالتصدير بنسبة 100 % إلى خارج البلد و المناطق 

الحرة مع مراعاة اللتزام بالسعة التخزينية و أصول التخزين السليم و عدم اصدار اقرارات وارد للمشروع ال فى 

حالة التأكد من وجود سعة تخزينية و ذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . و يجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التى تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما 

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون .

الكيان القانونى
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السم والسمة

الشخاص

1 - امين ابرهيم محمد ابو كرات  مدير   المقيد برقم قيد    211   وتم ايداعه بتاريخ    15-02-2021 برقم 

ايداع   20 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2021  بــ :  

2 - ريتشارد كيرك كومبتون RICHARD KIRK COMPTON  مدير   المقيد برقم قيد    211   وتم 

ايداعه بتاريخ    15-02-2021 برقم ايداع   20 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2021  بــ :  يمثل المدير الشركة 

فى علقتها مع الغير و لهما فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل بإسمها و ضمن أغراضها أمام 

جميع الجهات الحكومية و الغير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم ، و 

كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب وإيداع و التوقيع على الشيكات و فتح حسابات و استصدار 

خطابات و شهادات الضمان و حق القتراض و الرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف ، و 

كذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء و البيع والرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضى و 

السيارات ، و لهما حق التوقيع أمام مصلحة الشهر العقارى و السجل التجارى و مصلحة الضرائب و لهما الحق 

فى تعيين أو عزل مستخدمى ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم و لهما حق قبض و دفع المبالغ و توقيع 

و تحويل و بيع وتسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل عن الشركة و لهما حق التوقيع على كافة عقود القتراض و الرهن بكافة 

أنواعها لكافة أصول الشركة بما فيها من ثابت أو منقول لصالح البنوك أو للغير و من كافة الجهات الحكومية و 

الغير حكومية الخاصة بذلك مجتمعين أو منفردين و لهما حق توكيل أو تفويض البنوك أو الغير فى كل أو بعض 

مما ذكر مجتمعين او منفردين .

3 - ابراهيم علي عبدا علي صابر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    406   وتم ايداعه بتاريخ    

15-03-2022 برقم ايداع   74 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2022  بــ :  تفويضه منفردا الحق فى التعامل 

باسم الشركة و ضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و 

القطاع الخاص بكافة أشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع و التوقيع على 

الشيكات و فتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و حق القتراض و الرهن و له حق التعامل على 

كافة حسابات الشركة أمام جميع البنوك سواء بفتح الحساب أو غلقه و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و 

المصارف و كذلك له حق التوقيع على عقود شراء و بيع السيارات باسم الشركة و له حق التوقيع أمام مصلحة 

الشهر العقاري و التعامل مع السجل التجارى و مصلحة الضرائب و له الحق فى تعيين و عزل مستخدمى ووكلء 

الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم و له حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات 

الذنية والتجارية و إبرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل و له 

حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .

4 - تامر على على  مدير فرع   المقيد برقم قيد    432   وتم ايداعه بتاريخ    10-05-2022 برقم ايداع   

109 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2022  بــ :  
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تجديد افراد

تجديد شركات

1 - ياسر محمد عوض ابو النجا و شركاه تم نقل السجل من مكتب استثمار اسماعليه برقم)7085(الى مكتب 

استثمار بورسعيد برقم)22( فى 2019 9 22   شركة سبق قيدها برقم :   22  قيدت فى  05-04-2017 برقم 

ايداع   24 وفى تاريخ  08-05-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/04/2027  12:00:00

ص
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