جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

جريدة السماء التجارية مكتب الهيئة القتصادية لقناة السويس 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

فروع الفراد
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جريدة السماء التجارية

قيود الشركات
 - 1محمد رمضان عيد احمد وشريكه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم
ايداع  71ورقم قيد  158مركز عام عن تصنيع درجات الهوائية المتنوعة (غير مزودة بمحرك) ،تصنيع
درجات توصيل طلبات  3عجلت ،تصنيع اجهزة متنوعة لترشيح السوائل وتنقيتها وفصلها .مع مراعاة أحكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
بجهة محافظة السويس المركز الرئيسي :القطعة رقم ( )2/13-1بأرض المطور الصناعي الشركة المصرية
الصينية المشتركة للستثمار  -القطاع الثالث  -شمال غرب خليج السويس -المنطقة القتصادية لقناة السويس -
العين السخنة
 - 2فلى اند ايجيبت-فيجي -لتصنيع منتجات مكافحة الفات FLY-END Egypt- FEGY - for
 .manufacturing pest control productsشركة رأس مالها  500,000.000قيدت فى
 2022-06-14برقم ايداع  74ورقم قيد  159مركز عام عن تصنيع وحدات اضاءة الخرى بجميع
أنواعها .تصنيع ورق مغطي بمواد كيميائية .تصنيع المبيدات الحشرية المنزلية .تصنيع مختلف أنواع الغراء
الكيمائي والصمغ والمواد اللصقة ومواد الربط .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية  ،وبشرط استصدار التراخيص والموافقات اللزمة لممارسة هذه النشطة من الجهات ذات الختصاص.
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 فيها أو
تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .بجهة محافظة السويس الوحدة رقم ( -)F24القطاع
الصناعي الول شركة السويس للتنمية الصناعية العين السخنة
Wadi Araba for industrial and commercial
 - 3وادي عربة للستثمار التجاري والصناعي
investmentشركة ذات مسئولية محدودة .شركة رأس مالها  1,000,000.000قيدت فى 2022-06-19
برقم ايداع  78ورقم قيد  160مركز عام عن مخزن جمركي خاص ــ مركز خدمة وصيانة ــ معرض
منتجات المشروع وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ،وبشرط استصدار
التراخيص والموافقات اللزمة لممارسة هذه النشطة من الجهات ذات الختصاص .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 فيها أو تشتريها أو تلحقها بها
وذلك طبقا لحكام القانون .بجهة محافظة السويس قطعة الرض رقم  81بالرض المخصصة لشركة السويس
للتنمية الصناعية -القطاع الصناعي الول -المنطقة القتصادية لقناه السويس  -العين السخنة
 - 4دي يو (مصر) لطباعة وصباغة المنسوجات المحدودة .ش.ذ.م.م Deyu )Egypt( Textile Printing
 .and Dyeing Co., Ltdشركة ذات مسئولية محدودة .شركة رأس مالها  2,000,000.000قيدت فى
 2022-06-19برقم ايداع  79ورقم قيد  161مركز عام عن صنع اقمشة تريكو متنوعة  -صنع خيوط
من الياف صناعية متنوعة  -تطبيق وزوي وتدوير غزول وخيوط متنوعة  -صباغة  -تبييض  -تجهيز
منسوجات متنوعة  -غزل  -نسج وصباغة  -تبييض  -تجهيز  -طباعة  -حياكة منسوجات متنوعة  -صنع غزول
مخلوطة متنوعة من الياف طبيعية والياف صناعية -فرم و تنسيل عوادم اقمشة وخيوط واقطان  -صنع خيوط
من الياف طبيعية متنوعة  -غزل  -نسج  -طباعة  -تجهيز  -حياكة  -غزل  -نسج  -طباعة  -تجهيز  -تطريز -
حياكة منسوجات متنوعة  -صنع اقمشة تريكو سداء متنوعة  -الطباعة السطحية علي المنسوجات  -صنع
ملبوسات جاهزة متنوعة من اقمشة  -صنع ملبس داخلية متنوعة  -صنع بلوفرات متنوعة  -صنع جوارب
متنوعة  -صنع منسوجات متنوعة  .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ،وبشرط
استصدار التراخيص والموافقات اللزمة لممارسة هذه النشطة من الجهات ذات الختصاص .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 فيها أو تشتريها أو تلحقها
بها وذلك طبقا لحكام القانون .بجهة محافظة السويس قطعة رقم  F-10-2المنطقة التوسعية 6كم - 2القطاع
الثالث بالمنطقة القتصادية  -المنطقة القتصادية لقناة السويس  -العين السخنة
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جريدة السماء التجارية

 - 5مينرافا مصر للخدمات اللوجستية لتموين السفن المحدودة Minerva Bunkering Logistic Egypt
 LLCشركة ذات مسئولية محدودة .شركة رأس مالها  150,000.000قيدت فى  2022-06-22برقم ايداع
 81ورقم قيد  162مركز عام عن التموين الفعلي لوقود السفن وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية ،وبشرط استصدار التراخيص والموافقات اللزمة لممارسة هذه النشطة من الجهات ذات
الختصاص .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 فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .بجهة محافظة السويس مكتب داخل المبني
الداري رقم ( - )1القطاع الصناعي الول-ارض المطور شركة السويس للتنمية الصناعية -المنطقة القتصادية
لقناه السويس -العين السخنة
 - 6المينا بلست  Al Mena Plastشركة ذات مسئولية محدودة .شركة رأس مالها 50,000,000.000
قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع  84ورقم قيد  164مركز عام عن 1ـ تصنيع مواسير بلستيك2 .
ـ تصنيع حبيبات بولى أثيلين و بولى برويبلين .وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
 ،وبشرط استصدار التراخيص والموافقات اللزمة لممارسة هذه النشطة من الجهات ذات الختصاص .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 فيها أو
تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .بجهة محافظة السويس قطعة الرض رقم ( )87بالرض
المخصصة لشركة السويس للتنمية الصناعية ــ بالمنطقة القتصادية لقناة السويس ـ العين السخنة
 - 7مودرنا دي كازا  Moderna di casaشركة ذات مسئولية محدودة .شركة رأس مالها
 20,000,000.000قيدت فى  2022-06-29برقم ايداع  85ورقم قيد  165مركز عام عن 1صنع
أثاث خشبي متنوع 2صنع ابواب وشبابيك خشب 3صنع أثاث معدني متنوع 4صنع أثاث طبي متنوع (
طاولت الجراحة ،أسرة مستشفيات ،طاولت كشف) 5صنع ابواب عازلة للصوت ومضادة للحريق 6صنع
منتجات وأجزاء خشبية متنوعة (اطر قوالب مقابض 7 )....صنع اعمال ديكور وبرجولت 8صنع هياكل
صنع منتجات الوميتال
معدنية متنوعة (جمالونات شدادات سقالت أسقف ابراج) 9أعمال حدادة وكريتال 10
(باب شباك قواطع برور واجهات) وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ،وبشرط
استصدار التراخيص والموافقات اللزمة لممارسة هذه النشطة من الجهات ذات الختصاص .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 فيها أو تشتريها أو تلحقها
بها وذلك طبقا لحكام القانون .بجهة محافظة السويس قطعة رقم  901بأرض المطور الصناعي الشرقيون
للمشروعات الصناعية  -القطاع الصناعي العاشر  -المنطقة القتصادية لقناة السويس  -العين السخنة

فروع الشركات

محو  -شطب
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رأس المال

العناوين

النشاط

الكيان القانوني

السم والسمة

الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات

محو  -شطب
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جريدة السماء التجارية

رأس المال

العناوين
 - 1مصر ون شنغ المحدودة  .Egypt wen sheng LTD Coشركة ذات مسئولية محدودة .شركة سبق قيدها
برقم  85قيدت فى  2020-10-19برقم ايداع 74وفى تاريخ  2022-06-16تم تعديل العنوان ليصبح
محافظة السويس المبنى رقم ( )1-2الكائن بالمنطقة القتصادية  -القطاع الثالث  -شمال غرب خليج السويس
بالمنطقة القتصادية لقناة السويس  -العين السخنة

النشاط

الكيان القانونى

السم والسمة
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جريدة السماء التجارية

الشخاص
 - 1ماجد محمد محمود منصور رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب المقيد برقم قيد  11وتم ايداعه بتاريخ
 2016-11-02برقم ايداع  17تم التأشير فى تاريخ  2016-11-02بــ  :الموافقه علي تجديد مده المجلس لمده
ثلثه سنوات بنفس التشكيل السابق لمجلس الدارة مع بقاء الصلحيات بالسجل التجارى كما هى دون تغير
 - 2معتز محمد محمود منصور عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  11وتم ايداعه بتاريخ
 2016-11-02برقم ايداع  17تم التأشير فى تاريخ  2016-11-02بــ :
 - 3نادر سليم محمد سليم عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  11وتم ايداعه بتاريخ 2016-11-02
برقم ايداع  17تم التأشير فى تاريخ  2016-11-02بــ :
 - 4شريف سعد زغلول عبد الحميد ابو زيد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  11وتم ايداعه بتاريخ
 2016-11-02برقم ايداع  17تم التأشير فى تاريخ  2016-11-02بــ :
 - 5احمد جاد محمد عساف مدير المقيد برقم قيد  58وتم ايداعه بتاريخ  2019-06-25برقم ايداع
 41تم التأشير فى تاريخ  2019-06-25بــ :
 - 6جاد محمد عساف ابراهيم مدير المقيد برقم قيد  58وتم ايداعه بتاريخ  2019-06-25برقم ايداع
 41تم التأشير فى تاريخ  2019-06-25بــ  :يمثل المديرون الشركه في علقتها مع الغير ولهم في هذا الصدد
أوسع السلطات لداره الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحتا عقد الشركة أو القانون أو لئحته
التنفذية للجمعية العامة وللمديرون الول والثاني مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن
اغرضاها امام جميع الجهات الحكومية وتمثيل الشركة امام القضاء وتوكيل المحامين وامام جميع الجهات الغير
حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف
من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن
راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء
والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والسيارات وكل ما هو ثابت او منقول ولهما الحق في تعين
وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ويكون للسيد  /جاد
محمد عساف ابراهيم مدير مسئول عن أعمال التخليص الجمركي ولهما حق قبض ودفع المبلغ وتوقيع وتحويل
وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت
الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق التوقيع علي عقود التاسيس ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض
ما ذكر
 - 7أمانى مصطفى حسنين حله خروج المقيد برقم قيد  58وتم ايداعه بتاريخ  2019-06-25برقم ايداع
 41تم التأشير فى تاريخ  2019-06-25بــ  :من الشركة
 - 8ياسمين سمير السيد بدير السيد مدير المقيد برقم قيد  113وتم ايداعه بتاريخ  2021-07-27برقم
ايداع  76تم التأشير فى تاريخ  2021-07-27بــ  :يمثل المديرون الشركه فى علقتها مع الغير و لهم
مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به
صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه  .و التعامل باسم الشركه و ضمن اغراضها امام
جميع الجهات الحكوميه و غيرالحكوميه و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلك
التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع على الشيكات و فتح و غلق الحسابات و
استصدار خطابات و شهادات الضمان وكفاله الغير بجميع صورها و كافه صور التعامل مع البنوك و المصارف
و حق الفراج عن راس المال و كل ذلك باسم الشركه و ضمن اغراضها و كذلك لهم الحق فى التوقيع على عقود
الشراء و القتراض و الرهن و البيع لصول الشركه و ممتلكاتها العقاريه و الراضى و السيارات و المنقولت
باسم الشركه و لصالحها ولهم الحق فى تعين و عزل مستخدمى ووكلء الشركه و تحديد مرتباتهم و اجورهم و لهم
حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافه السندات الذنيه و التجاريه و ابرام كافه العقود و
المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل و لهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او
بعض ما ذكر
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

 - 9عادل نسيم فارس حنا مدير المقيد برقم قيد  115وتم ايداعه بتاريخ  2021-08-29برقم ايداع
 89تم التأشير فى تاريخ  2021-08-29بــ  :تعيين السيد /عادل نسيم فارس حنا بدل من ميريت عادل نسيم
قرر الشركاء بالجماع تفويض المدير العام السيد /عادل نسيم فارس حنا ومن معه من مجلس المديرين بكامل
الصلحيات الممنوحة له في القوانين وانظمة الشركة الساسي وله حق الداره والتوقيع منفصل أو مجتمعا مع أي
من المؤسسين أو المديرين كما له الحق في البيع و كافة التصرفات والقتراض والرهن والتصالح والصلح
والقرار والنكار والبراء وتوكيل الغير في كل أوبعض ماذكر وكذلك في القضايا المقامة أو التي ستقام من
الشركة ومع جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والبيع للنفس أو للغير عن كل ماهو ثابت أو منقول من أصول
وممتلكات الشركة من أراضي ومباني وسيارات وخلفه  .والتعامل مع البنوك والشركات والجمارك والشهر
العقاري والرقابة العامة على الصادرات والواردات والتأمينات والضرايب بكافة انواعها وجميع الهيئات الحكومية
والغير حكومية والتوقيع نيابة عنا والتوكيل للنفس والغير وكذا تمثيل الشركة أمام القضاء وعمل توكيلت للمحامين
.وكذلك التعامل مع الهيئة العامة للمنطقة القتصادية لقناة السويس بجميع هيئاتها  .كما يمثل مدير الشركة في
علقتها مع الغير  ،وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به
هذا العقد أو قانون الشركات أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وصرح الرئيس المنتخب عن قبوله المهمة الموكولة
اليه و تلزم الشركة بتوقيع المدير العام منفردا أو مجتمعا مع أحد الشركاء ،وذلك ضمن نطاق صلحياته (اتخذ
القرار بالجماع).
 - 10محمد على حسنين محمد عضو مجلس ادارة المقيد برقم قيد  121وتم ايداعه بتاريخ
 2021-09-06برقم ايداع  99تم التأشير فى تاريخ  2021-09-06بــ  :ممثل عن الهيئة المصرية العامة
للبترول
 - 11أشرف أنور محمد سالم الشامي خروج المقيد برقم قيد  121وتم ايداعه بتاريخ 2021-09-06
برقم ايداع  99تم التأشير فى تاريخ  2021-09-06بــ  :من عضوية مجلس الدارة

تجديد افراد

تجديد شركات
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