جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

جريدة السماء التجارية مكتب استثمار بورسعيد شهريونيوسنة 2022
* الفهرس
 -1قيود أفراد وشركات.
 -2تعديلت السجل التجارى افراد :
· المحو والشطب .
· راس المال .
· العنوان .
· النشاط .
· السم والسمة .
· نوع الشركة .
 -3تعديلت السجل التجارى شركات :
· المحو والشطب .
· راس المال .
· العنوان .
· النشاط .
· السم والسمة .
· نوع الشركة .
 -4تجديدات ( :افراد وشركات)
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جريدة السماء التجارية

قيود أفراد
 - 1كابيتال كونسلت ( )C.C.Cلصاحبها سمير عبد المنعم على توفيق ابو العل تاجر فرد رأس ماله
 100,000.000قيد فى  2022-06-07برقم ايداع  129ورقم قيد  443محل رئيسى عن أنشطة داخل قانون
الستثمار رقم  72لسنة  . 1 :2017صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و
تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز البيانات و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي  . 2 .أعمال التوصيف
والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  . 3 .أعمال تصميم وإنتاج البرامج
والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  . 4 .إنتاج المحتوي
اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات  . 5.إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية
 . 6 .أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها  . 7 .إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها
والتدريب عليها  . 8 .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  .9تنفيذ و ادارة شبكات نقل و
تداول البيانات  . 10التصالت وخدمات النترنت  . 11إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة
فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها  . 12 .حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال . 13
النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه
المحتوى العلمي والثقافي والفني  .أنشطة خارج قانون الستثمار رقم  72لسنة  _ : 2017تنظيم الحفلت العامة
دون الحفلت السياحية  .وتلتزم المنشأه بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار
ولئحته التنفيذية  ،وفي حالة عدم إلتزام المنشأه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارد بقانون
الستثمار رقم  72لسنة  2017ولئحته التنفيذية مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه
بالضمانات والحوافز الوارد بقانون الستثمار وبلئحته التنفيذية .مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات
الساريه وعلي المنشأه الحصول علي كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها من الجهات المعنية  ،.بجهة محافظة
بورسعيد شقة  301عمارة  10الدور الثالث _ عمارات الجوهرة
 - 2دايموند سوفت لصاحبها احمد محمد حسن المحلوي تاجر فرد رأس ماله  20,000.000قيد فى
 2022-06-22برقم ايداع  151ورقم قيد  450محل رئيسى عن تصميم وانتاج البرامج  .اعمال التوصيف
والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها  .و اعمال تصميم وانتاج البرامج
والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها .وانتاج المحتوي
اللكتروني بصوره المختلفه من صوت وصوره وبيانات  .وادخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونيه .
مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي المنشأه الحصول علي كافه التراخيص اللزمه
لمباشره نشاطها من الجهات المعنيه  ،.بجهة محافظة بورسعيد محل 6عماره  - 8ارض الجولف -
 - 3حل الشام للمأكولت السورية لصاحبها فاروق محمد الفيومى تاجر فرد رأس ماله  100,000.000قيد فى
 2022-06-28برقم ايداع  156ورقم قيد  452محل رئيسى عن  _1أنشطه داخل قانون  72لسنه : 2017
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية  _2أنشطة خارج قانون  72لسنة  : 2017إقامة وإدارة وتشغيل وادارة
المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات ( عدا الكحولية ) وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك
اواي  .وتلتزم المنشأة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية
وفي حاله عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72
لسنه  2017ولئحته التنفيذية مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار اليه بالضمانات والحوافز
الواردة بقانون الستثمار وبلئحته التنفيذية  .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشأة
الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها من الجهات المعنية  ،.بجهة محافظة بورسعيد ع  79شارع
صفيه زغلول وأبو الحسن محل رقم  2الدور الرضي
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فروع الفراد

ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع

Page 3 of 14

جهاز تنمية التجارة الداخلية
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قيود الشركات
 - 1العزيمة للحاق العمالة بالداخل شركة رأس مالها  100,000.000قيدت فى  2022-06-01برقم ايداع
 122ورقم قيد  440مركز عام عن الحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل 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 بالشقة رقم  25عقار  4ميدان المنشية
 - 2مينا سمير شنوده هندى وشريكه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-05برقم ايداع
 124ورقم قيد  441مركز عام عن إقامه وتشغيل مصنع لتشكيل وسبك المعادن مع مراعاه احكام القوانين
واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول علي كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها  .بجهة
محافظة بورسعيد مكتب بالدور المسروق بالعقار المقام علي القطعه رقم C6 2 / 89
 - 3أهـ  -تى  -اس لوجيستك  A.T.S LOGISTICشركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى
 2022-06-08برقم ايداع  130ورقم قيد  444مركز عام عن خدمات النقل البرى للبضائع و تقديم
( الداخلى _
الخدمات اللوجيستية و التصدير و ل يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب او البضائع
الدولى ) و المهمات و خدمات النقل داخل القطر المصرى أو خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين و استخراج
التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى 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  C 17بمول بورسعيد ستار _ شارع طرح
البحر امام فندق أركان
 - 4المصطفى للصناعات الهندسية  ALmustafa For Engineering industriesشركة رأس مالها
 250,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم ايداع  147ورقم قيد  448مركز عام عن إقامة و
تشغيل مصنع لتقطيع و ثنى و تشكيل و تشغيل المعادن و تصنيع قطاعات الحديد المختلفة مع مراعاة أحكام
القوانين و اللوائح و القرارات السارية و على الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .
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 الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج في
شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى و ذلك كله طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة
بورسعيد ع  7شارع صلح سالم و قلوون
 - 5إم  .إس استيل  ( M.S Steelش.ذ.م.م ) شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى 2022-06-20
برقم ايداع  149ورقم قيد  449مركز عام عن اقامة وتشغيل مصنع لفرد وتشريح لفائف الصاج وتصنيع
جميع أنواع المواسير والعلب وقطاعات الحديد المختلفه وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من
الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر
او فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القوانين  .بجهة محافظة
بورسعيد شقه رقم  - 10ع رقم  10ب القنال الداخلي -
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 - 6تربو قناة السويس  Turbo Suez Canalشركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى
 2022-06-26برقم ايداع  154ورقم قيد  451مركز عام عن اصلح و صيانة محركات محطات توليد
الكهرباء و الطاقة و محركات السفن و محركات المترو و قاطرات السكك الحديدية ووحدات النقل 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 شقة  1الدور المسروق – برج
الرحاب –  5شارع مصطفى كامل
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فروع الشركات
 - 1الغنيم للتوكيلت التجارية قيدت فى  2022-06-06برقم ايداع  127ورقم قيد  413فرعى عن
التوكيلت التجاريه وحق استغلل العلمه التجاريه ( فرانشايز ) و انشاء واداره وتشغيل المولت والمراكز
التجاريه  .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 بورسعيد مول رقم  10محلت فندق اراكان
الباتروس سابقا و الكائن فى ش عاطف السادات
 - 2شركة ايه ان اف للتجارة و التوزيع ( ANF FOR TRADE AND Distrubutionش.ذ.م.م) قيدت
فى  2022-06-19برقم ايداع  146ورقم قيد  447فرعى عن التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح
به قانونا
التوريدات العمومية
التصدير
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال
شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج  .كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات
السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  .بجهة محافظة القاهرة  37شارع
محمد غراب  -مساكن ناصر  -حدائق القبة -
 - 3شركة ايه ان اف للتجارة و التوزيع ( ANF FOR TRADE AND Distrubutionش.ذ.م.م) قيدت
فى  2022-06-19برقم ايداع  146ورقم قيد  447فرعى عن التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح
به قانونا
التوريدات العمومية
التصدير
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه
النشطة
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال
شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج  .كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات
السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  .بجهة محافظة بورسعيد افتتاح
الفرع رقم  75شارع سعد زغلول  -حي الشرق
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 - 4اكتيف ريتيل للتجارة والتوريدات  ACTIV RETAILقيدت فى  2022-06-26برقم ايداع 152
ورقم قيد  403فرعى عن الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120
لسنه  1982والقانون رقم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ،ول
ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من
الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح
به قانونا .
التوريدات العمومية .تجارة الملبس الجاهزة والمنتجات الجلدية بكافة انواعها .استصلح وتجهيز الراضي
بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.واستزراع الراضي المستصلحة.ويششترط في الحالتين أن تكون
الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ،وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس
الري بطريق الغمر .تربية جميع أنواع الحيوانات  ،سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو
اللحوم.
تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو
اللحوم .اقامة المزارع السمكية.
الزراعة بنظام الصوبات الزراعية .توريد السمدة والمخصبات الزراعية واللت والمعدات الزراعيه .المقاولت
العامة .تأجير السيارات والمعدات الهندسية فيما عدا التأجير التمويلى والليموزين .الصيانة المتنقلة لللت
والمعدات .توريد وتجارة وحدات المراقبة التليفزيونية (كاميرات المراقبة) للمنشآت من الداخل فقط وشبكات
التصال الداخلية .مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم  64لسنه  .2003التصنيع لدى الغير
للملبس الجاهزة والحذية والشنط بكافة انواعها.وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ،
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في
الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة القاهرة
 13ش ابو داوود الظاهرى متفرع من ش مكرم عبيد  -امام حديقة الطفل  -مدينة نصر -
 - 5اكتيف ريتيل للتجارة والتوريدات  ACTIV RETAILقيدت فى  2022-06-26برقم ايداع 152
ورقم قيد  403فرعى عن الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120
لسنه  1982والقانون رقم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ،ول
ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من
الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح
به قانونا .
التوريدات العمومية .تجارة الملبس الجاهزة والمنتجات الجلدية بكافة انواعها .استصلح وتجهيز الراضي
بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.واستزراع الراضي المستصلحة.ويششترط في الحالتين أن تكون
الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ،وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس
الري بطريق الغمر .تربية جميع أنواع الحيوانات  ،سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو
اللحوم.
تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو
اللحوم .اقامة المزارع السمكية.
الزراعة بنظام الصوبات الزراعية .توريد السمدة والمخصبات الزراعية واللت والمعدات الزراعيه .المقاولت
العامة .تأجير السيارات والمعدات الهندسية فيما عدا التأجير التمويلى والليموزين .الصيانة المتنقلة لللت
والمعدات .توريد وتجارة وحدات المراقبة التليفزيونية (كاميرات المراقبة) للمنشآت من الداخل فقط وشبكات
التصال الداخلية .مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم  64لسنه  .2003التصنيع لدى الغير
للملبس الجاهزة والحذية والشنط بكافة انواعها.وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ،
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في
الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة
بورسعيد افتتاح الفرع الكائن بالعقار رقم  35شارع البوصيري و دسوق  -حي العرب بورسعيد

ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 6اكتيف ريتيل للتجارة والتوريدات  ACTIV RETAILقيدت فى  2022-06-26برقم ايداع 153
ورقم قيد  403فرعى عن الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120
لسنه  1982والقانون رقم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ،ول
ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من
الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح
به قانونا .
التوريدات العمومية .تجارة الملبس الجاهزة والمنتجات الجلدية بكافة انواعها .استصلح وتجهيز الراضي
بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.واستزراع الراضي المستصلحة.ويششترط في الحالتين أن تكون
الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ،وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس
الري بطريق الغمر .تربية جميع أنواع الحيوانات  ،سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو
اللحوم.
تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو
اللحوم .اقامة المزارع السمكية.
الزراعة بنظام الصوبات الزراعية .توريد السمدة والمخصبات الزراعية واللت والمعدات الزراعيه .المقاولت
العامة .تأجير السيارات والمعدات الهندسية فيما عدا التأجير التمويلى والليموزين .الصيانة المتنقلة لللت
والمعدات .توريد وتجارة وحدات المراقبة التليفزيونية (كاميرات المراقبة) للمنشآت من الداخل فقط وشبكات
التصال الداخلية .مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم  64لسنه  .2003التصنيع لدى الغير
للملبس الجاهزة والحذية والشنط بكافة انواعها.وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ،
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في
الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة القاهرة
 13ش ابو داوود الظاهرى متفرع من ش مكرم عبيد  -امام حديقة الطفل  -مدينة نصر -
 - 7اكتيف ريتيل للتجارة والتوريدات  ACTIV RETAILقيدت فى  2022-06-26برقم ايداع 153
ورقم قيد  403فرعى عن الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120
لسنه  1982والقانون رقم  121لسنه  1982فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  ،ول
ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من
الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح
به قانونا .
التوريدات العمومية .تجارة الملبس الجاهزة والمنتجات الجلدية بكافة انواعها .استصلح وتجهيز الراضي
بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.واستزراع الراضي المستصلحة.ويششترط في الحالتين أن تكون
الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع ،وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس
الري بطريق الغمر .تربية جميع أنواع الحيوانات  ،سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو
اللحوم.
تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو
اللحوم .اقامة المزارع السمكية.
الزراعة بنظام الصوبات الزراعية .توريد السمدة والمخصبات الزراعية واللت والمعدات الزراعيه .المقاولت
العامة .تأجير السيارات والمعدات الهندسية فيما عدا التأجير التمويلى والليموزين .الصيانة المتنقلة لللت
والمعدات .توريد وتجارة وحدات المراقبة التليفزيونية (كاميرات المراقبة) للمنشآت من الداخل فقط وشبكات
التصال الداخلية .مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم  64لسنه  .2003التصنيع لدى الغير
للملبس الجاهزة والحذية والشنط بكافة انواعها.وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ،
وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع
الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في
الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  .بجهة محافظة
بورسعيد افتتاح الفرع الكائن محل رقم  2و ما يعلوه من الدور المسروق برج زمزم رقم  22شارع الشهيد مختار
محمود سعيد و سعد زغلول  -حي شرق
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

محو  -شطب

رأس المال
 - 1الفتح لمستلزمات الضاءه لصاحبها (محمد ابراهيم السيد سلمه ) تاجر فرد سبق قيده برقم  166قيد فى
 2020-11-05برقم ايداع  116فى تاريخ  2022-06-07تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله
5,000,000.000
 - 2مينا جرجس عطا ا سعد لصاحبها ( مينا جرجس عطا ا سعد )تم النقل من سجل استثمار اسماعليه برقم
 8465الي مكتب سجل استثمار بورسعيد برقم  35في  30 9 2019تاجر فرد سبق قيده برقم  35قيد فى
 2019-06-16برقم ايداع  38فى تاريخ  2022-06-13تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله
1,000,000.000

العناوين

النشاط
 - 1المودة للستثمار العقارى لصاحبها ( محمد صلح الدين مختار الشريف ) تاجر فرد سبق قيده برقم  135قيد
فى  2020-08-25برقم ايداع 73وفى تاريخ  2022-06-21تم تعديل النشاط ليصبح الستثمار العقارى
بالمدن و المجتمعات العمرانية الجديدة و المناطق النائية و المناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة
سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007و ما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم
 356لسنة  2008و مراعاه أحكام المرسوم بقانون رقم  14لسنة  2012و المقاولت العمومية و تشطيبات
الديكور و انشاء الطرق الحرة و السريعة و الرئيسية و ادارتها و استغللها و صيانتها و اعداد الدراسات و البحوث
الفنية و القتصادية و دراسات الجدوى للمشروعات الستثمارية في مجال البنية الساسية و النقل البرى الداخلى
للبضائع و الحاويات " ل يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب او البضائع ( الداخلى الدولى ) و المهمات و
خدمات النقل داخل القطر المصرى أو خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين و استخراج التراخيص اللزمة بمزاولة
النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى مع اللتزام بإفراد حسابات مستقلة و مركز مالى مستقل
للنشطة الواردة بقانون الستثمار  ،وفي حالة عدم إلتزام المنشأه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا
والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم  72لسنة  2017مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات
و الحوافز الواردة بذات القانون  .مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و على المنشأه الحصول
على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .

ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

الكيان القانوني

السم والسمة

الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات

محو  -شطب
 - 1بي او دي بورسعيد ( POD Port Saidش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم  83قيدت فى
 2020-01-22برقم ايداع  6وفى تاريخ  2022-06-14تم محو  -شطب السجل وضع الشركة تحت
التصفية و تعيين السيد  /محمد نجيب محمود احمد مصفيا قانونيا و مدة التصفية سته أشهر قابلة للتجديد

رأس المال
 - 1غازات للغازات الطبية والصناعية  GASESشركة سبق قيدها برقم  268قيدت فى  2021-06-20برقم
ايداع 100وفى تاريخ  2022-06-14تم تعديل رأس المال رأس مالها 1,000,000.000

ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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جريدة السماء التجارية

العناوين
 - 1الغنيم للتوكيلت التجارية .شركة سبق قيدها برقم  413قيدت فى  2022-03-22برقم ايداع 80وفى
تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد مول رقم  10محلت فندق اراكان الباتروس
سابقا و الكائن فى ش عاطف السادات
 - 2الغنيم للتوكيلت التجارية .شركة سبق قيدها برقم  413قيدت فى  2022-03-22برقم ايداع 80وفى
تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد مول رقم  10محلت فندق اراكان الباتروس
سابقا و الكائن فى ش عاطف السادات
 - 3بور سعيد على قديمه  Portsaid Ala Ademoشركة سبق قيدها برقم  446قيدت فى 2020-07-14
برقم ايداع 21171وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد نشاط إنشاء وإدارة
وتشغيل الكافتيريات والمطاعم  :محل رقم (  ) 4عقار رقم (  ) 26شارع عبد السلم عارف وصلح الدين -شرق
بورسعيد
 - 4زكريا إبراهيم بشارة إبراهيم و شريكيه شركة سبق قيدها برقم  235قيدت فى  2021-03-15برقم ايداع
50وفى تاريخ  2022-06-13تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد قطعة الرض الزراعية رقم 4103
طريق  17الزراعة الرابعة التابعة لجمعية محاربى  6أكتوبر التعاونية الزراعية جنوب بورسعيد
 - 5فلفارا للمطاعم  Flavaraشركة سبق قيدها برقم  111قيدت فى  2020-07-08برقم ايداع 45وفى
تاريخ  2022-06-20تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة المحلين رقمى  30 -29الكائن بمول النرجس
شارع التسعين

النشاط
 - 1بور سعيد على قديمه  Portsaid Ala Ademoشركة سبق قيدها برقم  446قيدت فى 2020-07-14
برقم ايداع  21171وفى تاريخ  2022-06-06تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو  - :النتاج الفني
والتوزيـع للفلم السينمائية والتلفزيونية والفيديو والمسرحيات والمسلسلت الذاعية والتلفزيونيـة وكافة العمال
الفنية من تصوير  -صوت  -ميكساج -دوبلج  -مونتاج  -تحميض نيجاتيف  -تصحيح الوان )  -اعداد وتجهيـز
استديوهات التصوير وتأجيرهـا وأماكن التصـوير ودور العرض ( ( كـل مـا سـبق فيمـا استديوهات البث الذاعي )
 تأجير كافة المعدات التصوير والضاءه وبيعها فيما عدا التأجير التمويلي  .إدارة وتشغيل دور العرض السينمائيتنظيم المهرجانات الفنية والثقافية والغنائية إدارة المشروعات إنشاء وإدارة وتشغيل الكافيتيريات والمطاعم
الترخيص بها مـع مراعـاة الـفـرار الـوزاري رقـم  300لسنة  2012بشـان شـركات الدارة الفندقيـة ووفقـا لمـا
ورد بموافقـة وإجـراءات وذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية  ،وبشرط استصدار
التراخيص اللزمة لممارسة هذه ويجوز للشركة أن تشترك بـاي وجـه مـن الوجـوه مـع الشركات وغيرهـا التـي
تـزاول أعمـال شبيهه بأعمالهـا أو التـي قـد تعاونها على تحقيق غرضـهـا فـي مصـر أو الخارج  ،كمـا يجـوز لها
أن تندمج فيها أو تشتريها او تلحقهـا بهـا وذلك طبقا النشطة  .الحكام القانون ولئحتة التنفيذية
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جريدة السماء التجارية

الكيان القانونى

السم والسمة
 - 1فى تاريج  2022-06-12:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  432 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-12برقم ايداع  131الى شركة النيل الهندسية للمشروعات
 - 2فى تاريج  2022-06-12:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  445 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-12برقم ايداع  132الى شركة موبيكوم مصر
 - 3فى تاريج  2022-06-12:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  445 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2022-06-12برقم ايداع  133الى شركة موبيكوم مصر
 - 4فى تاريج  2022-06-13:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  235 ،وتم
ايداعه بتاريخ  2021-03-15برقم ايداع  50الى زكريا إبراهيم بشارة إبراهيم و شريكيه

ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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جريدة السماء التجارية

الشخاص
 - 1محمود محمود محمود ابو سمره شريك متضامن المقيد برقم قيد  192وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-27برقم ايداع  148تم التأشير فى تاريخ  2020-12-27بــ :
 - 2ريهام محمود محمود محمود ابو سمره شريك متضامن المقيد برقم قيد  192وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-27برقم ايداع  148تم التأشير فى تاريخ  2020-12-27بــ :
 - 3محمد محمود محمود محمود ابوسمره شريك متضامن المقيد برقم قيد  192وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-27برقم ايداع  148تم التأشير فى تاريخ  2020-12-27بــ  :يكون حق الدارة والتوقيع
والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين ولهم (مجتمعين او منفردين) الحق في التعامل باسم الشركة
وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص
بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات
واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة
وضمن أغراضها  ،ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق
قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات
والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر  ،أما فيما
يتعلق بحق التوقيع على عقود القتراض والرهن والبيع والتوقيع على المستندات والتسهيلت الئتماني والتمويل
من البنوك باسم الشركة وحق الرهن والبيع بكافة أنواعه لكافة أصول الشركة بما فيها ثابت أو منقول وذلك للنفس
أو للغير ولها حق الدارة والتوقيع منفردة ولها حق البيع والتصرف والقتراض وببيع أصول الشركة وحق توقيع
عقود الرهن وعقود كفالة الغير أمام البنوك وحق توكيل الغير في ذلك وأمام كافة الجهات الحكومية وغير
الحكومية والخاصة والبنوك فموكولة للسيدة  /فر عبد الوهاب عبد الرحمن النجدي (منفردة)  ،ولهم جميعا حق
توكيل الغير (مجتمعين او منفردين) فيما يخص صلحياتهم .
 - 4فر عبد الوهاب عبد الرحمن النجدى شريك متضامن المقيد برقم قيد  192وتم ايداعه بتاريخ
 2020-12-27برقم ايداع  148تم التأشير فى تاريخ  2020-12-27بــ :
 - 5حمد محمد حمد عبدا المانع مدير المقيد برقم قيد  268وتم ايداعه بتاريخ  2021-06-20برقم
ايداع  100تم التأشير فى تاريخ  2021-06-20بــ :
 - 6احمد حمدون ماجد احمد مدير المقيد برقم قيد  268وتم ايداعه بتاريخ  2021-06-20برقم ايداع
 100تم التأشير فى تاريخ  2021-06-20بــ :
 - 7محمد حمدون ماجد احمد ماجد مدير المقيد برقم قيد  268وتم ايداعه بتاريخ  2021-06-20برقم
ايداع  100تم التأشير فى تاريخ  2021-06-20بــ :
 - 8محمد السيد محمود احمد حسين نائب رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  385وتم ايداعه بتاريخ
 2022-01-30برقم ايداع  22تم التأشير فى تاريخ  2022-01-30بــ  :فى حق بيع السيارات المملوكه
للشركه لنفسه او بنفسه او للغير .
 - 9شريف ابراهيم ابراهيم السيد غنيم رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  413وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-22برقم ايداع  80تم التأشير فى تاريخ  2022-03-22بــ  :وتفويضه منفردا الحق في التعامل
باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال
والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع علي
الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وله حق التعامل علي كافة
حسابات الشركة أمام جميع البنوك سواء بفتح الحساب أو غلقه وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف
وكذلك له حق التوقيع علي عقود شراء وبيع السيارات باسم الشركة وله حق التوقيع أمام مصلحة الشهر العقاري
والتعامل مع السجل التجاري ومصلحة الضرائب وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد
مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وإبرام
كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير
في كل أو بعض ما ذكر .
ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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جريدة السماء التجارية

 - 10شريف ابراهيم ابراهيم السيد غنيم رئيس مجلس ادارة المقيد برقم قيد  413وتم ايداعه بتاريخ
 2022-03-22برقم ايداع  80تم التأشير فى تاريخ  2022-03-22بــ  :وتفويضه منفردا الحق في التعامل
باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال
والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع علي
الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وله حق التعامل علي كافة
حسابات الشركة أمام جميع البنوك سواء بفتح الحساب أو غلقه وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف
وكذلك له حق التوقيع علي عقود شراء وبيع السيارات باسم الشركة وله حق التوقيع أمام مصلحة الشهر العقاري
والتعامل مع السجل التجاري ومصلحة الضرائب وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد
مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وإبرام
كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير
في كل أو بعض ما ذكر .
 - 11غادة حسن محمد حسن مدير فرع المقيد برقم قيد  413وتم ايداعه بتاريخ  2022-03-22برقم
ايداع  80تم التأشير فى تاريخ  2022-03-22بــ  :بورسعيد
 - 12غادة حسن محمد حسن مدير فرع المقيد برقم قيد  413وتم ايداعه بتاريخ  2022-03-22برقم
ايداع  80تم التأشير فى تاريخ  2022-03-22بــ  :بورسعيد
 - 13تامر على على الصناديلى مدير فرع المقيد برقم قيد  432وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-12برقم
ايداع  131تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :
 - 14محمد احمد حامد حمزه مدير فرع المقيد برقم قيد  445وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-12برقم
ايداع  132تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :
 - 15محمد احمد حامد حمزه مدير فرع المقيد برقم قيد  445وتم ايداعه بتاريخ  2022-06-12برقم
ايداع  133تم التأشير فى تاريخ  2022-06-12بــ :

تجديد افراد
 - 1مرسوم لصناعة المطابخ والثاث لصاحبها أحمد سعد الدين يوسف مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم :
 280قيدت فى  2017-05-02برقم ايداع  116وفى تاريخ  2022-06-06تم تجديد القيد واصبح سارى
حتى 2027-05-01

تجديد شركات
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