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قيود أفراد

1 - الفرح للبلستيك و الفوم لصاحبها عمر محمد احمد ابو زيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

28-08-2022 برقم ايداع 201 ورقم قيد 476    محل رئيسى  عن إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع المنتجات 

اللدائنية بكافة أنواعها و منها منتجات البلستيك و الفوم مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

وعلي المنشأه الحصول علي كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها من الجهات المعنيه ., بجهة محافظة 

بورسعيد مكتب رقم 2 بالدور المسروق بالعقار القائم على القطعة 89 / 2              و موقع ممارسة النشاط 

إحدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية

2 - كمال محمود محمد شلبى حسن لصاحبها كمال محمود محمد شلبى حسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 205 ورقم قيد 477    محل رئيسى  عن إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع 

المنتجات الخشبية و الثاث مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و على المنشأة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها من الجهات المعنية ., بجهة محافظة بورسعيد المحلين ارقام 1 , 2 بالعقار 

رقم 71 ملك / السيد سند عويمر بالعقار الكائن بحوض أولد زيدان لمصرف بحر البقر _ جنوب بورسعيد

فروع الفراد

1 - ار بي تكس لصناعة الملبس الجاهزة R.B Tex لصاحبها فاطمه احمد محمد الصعيدي  قيدت فى   

30-08-2022 برقم ايداع   204 ورقم قيد   433  محل فرعى  عن إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة 

و إقامة و تشغيل مصنع للصناعات المعدنية مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و على المنشأة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة بورسعيد القطعة رقم 1 مدخل ب بالمجمع 

الصناعى الول بالمنطقة الصناعية C8 _ جنوب بورسعيد

Page 2 of 13 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 - تامر محمد على حجازى عبد ا عزام و شريكته شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

04-08-2022 برقم ايداع    185 ورقم قيد  466    مركز عام  عن إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الملبس 

الجاهزة مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول علي كافه التراخيص 

اللزمه لمباشره نشاطها .  بجهة محافظة بورسعيد محل رقم 6 بممر شارع ممفيس و صفية زغلول ببرج 

القصيفى

2 - مركز الفيروزة لتعليم اللغات و تنمية الموارد البشرية شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

04-08-2022 برقم ايداع    186 ورقم قيد  467    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لتعليم اللغات وتنمية 

الموارد والمهارات البشرية والتأهيل للتعامل مع أو الحتياجات الخاصة والتخاطب والتأهيل النفسي بدون منح 

شهادات علمية وذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص 

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

أعمال شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج 

فيها أو تشتريها بها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة بورسعيد شقة رقم 1 بالدور الول 

بالعقار 6 مدن وتنظيم _ حارة الصمعى و صفية زغلول

3 - فايف . إم . فرايز Five . M . Fries شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   2022-08-04 

برقم ايداع    187 ورقم قيد  468    مركز عام  عن إقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتجهيز وتعبئه وتغليف 

مصنعات البطاطس والمواد الغذائيه بكافه 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 وحده رقم 11 عماره 3 مساكن بنك السكان

4 - محمد على محمد احمد عبد ا و محمود على محمد احمد عبد ا شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت 

فى   16-08-2022 برقم ايداع    194 ورقم قيد  471    مركز عام  عن إقامة وتشغيل مصنع لخراطة 

وتشكيل المعادن وسيور نقل المنتجات مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة بورسعيد قطعة الرض رقم ) 2 أ ( 

بالمنطقة الصناعية C8 - جنوب

الرسوة

5 - ايفرست للملحة والخدمات البحرية  Everest Maritime and Marine Service شركة  رأس 

مالها 2,000,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    195 ورقم قيد  472    مركز عام  عن 

التوكيلت الملحية و التوريدات البحرية و تمثيل ملك السفن الجنبية و الخدمات البترولية وذلك دون الخلل 

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

للشركة أن تشترك باي 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 الوحدتين رقمي )325 - 326( . ملحق الخدمات التجارية 

لفندق رستا بورسعيد -طرح البحر ) ديليسبس(
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Macrotech for nutritional supplements and  6 - ماكروتك للمكملت الغذائية والدوية البيطرية

veterinary medicines شركة  رأس مالها 75,000.000 قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع    196 

ورقم قيد  473    مركز عام  عن التصنيع والتعبئة والتغليف لدي الغير للدوية البشرية والبيطرية والحيوية 

والمستحضرات الطبية والمكملت الغذائية والكيماويات الطبية وغير الطبية )فيما عدا المواد الخطرة( وألبان 

الطفال والمنظفات الصناعية والمبيدات والعطور والعشاب الطبية والمطهرات والمستلزمات والجهزة الطبية 

و تجارة وتوزيع وتسويق جميع ما سبق وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة و يجوز 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 شقة 21 عمارة 6 - مساكن عمر بن الخطاب - الطاقة الشمسية

7 - حلول التجميل لساليب التغذية السليمة Aesthetic Solutions For Proper Nutrition شركة  

رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    200 ورقم قيد  475    مركز عام  عن 

تجارة منتجات التغذية السليمة والتخسيس وجميع المنتجات والمستحضرات والمستلزمات الطبية والدوية 

والمكملت الغذائية والسلع والدوات الصيدلية ومستحضرات التجميل وتصنيع جميع ما سبق لدى الغير و 

التوكيلت التجارية و تقديم الستشارات ) فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية و 

الستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم 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 و لئحته التنفيذية ( فيما عدا استشارات نظم و تكنولوجيا المعلومات . وذلك دون الخلل 

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

للشركة أن تشترك باي 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 شقة رقم 2 – بالدور الول فوق الرضي – برج كريم - 

بأرض جمرك الرحلت القديم
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فروع الشركات

1 - بي اند زي يونيتد المحدودة B&Z UNITED LTD CO   قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    188 

ورقم قيد   469   فرعى  عن اصبح غرض الشركة هو : انشطة داخل قانون 72 لسن 2017:

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك و ادوات عناية السنان وادوات العناية الشخصية و الجهزة 

اللكتروميكانيكية   تصنيع مستحضرات التجميل والدوات المنزلية والمنظفات والمطهرات والمراوح والشفاطات 

وانظمة الهواء   تجارة الجملة والتجزئة داخل مدينة 6 اكتوبر والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه 

جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة 

رئيس جحهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008   

انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017:

التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  التصدير. 

تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالى مستقلة للنشطة الوارده بقانون الستثمار وفى حالة عدم التزام 

الشركة

بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثماررقم 72 لسنة 2017 ,وكذا لتتمتع

النشطة خارج قانون الستثماربالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون .

وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطه ويجوز للشركة ان تشترك باى وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها 

او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها 

بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة بورسعيد قطعة الرض رقم ) A - IC- 7 /2بنطقة 356 فدان 

جنوب الرسوة - محافظة بور سعيد

2 - جمالي الطبي لجراحة التجميل والليزر ش.ذ.م.م   قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع    199 ورقم قيد   

474   فرعى  عن اقامة وتشغيل مستشفى  عامة وما تضمه من أنشطة علجية أو طبية و عيادات   اقامة و 

تشغيل مركز طبى متخصص فى عمليات التجميل بأستخدام الليزر و عمليات التخسيس بأستخدام الجهزة 

المخصصة لذلك  انشاء و ادارة النوادى الصحية ) سونا   سبا   جيم (  الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية 

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 تعاو نها 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 5 شارع صلح سالم مع النهضه - حي شرق 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  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة بورسعيد القطعة رقم 1 مدخل ب بالمجمع الصناعى الول بالمنطقة الصناعية C8 _ جنوب بورسعيد

النشاط

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    2021وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة و إقامة و تشغيل مصنع للصناعات المعدنية مع مراعاة احكام 

القوانين و اللوائح و القرارات السارية و على المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .

الكيان القانوني

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   72 وتم ايداعه بتاريخ   

12-06-2019  برقم ايداع 87.000 الى : اس ان S.N ) لصاحبها  معتز رمضان عبد الغني محمد حلبيه (

الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب
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رأس المال

1 - خالد محمد يوسف محمد البواب وشريكه شركة سبق قيدها برقم     409 قيدت فى 05-02-2013 برقم ايداع    

177وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

العناوين

1 - الهندسية لتقنية المعلومات Engineering For Information Technolgy شركة سبق قيدها برقم     

416 قيدت فى 24-03-2022 برقم ايداع    83وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

بورسعيد شقة رقم 56 في العقار باسم )هل2( الكائن علي القطعة 70_72 تقسيم بروتكس

2 - سي جيت الدوليه sea gate international شركة سبق قيدها برقم     12 قيدت فى 2019-09-10 

برقم ايداع    12وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الوحده الداريه 33 

بعماره c الكائنه بالمنطقه رقم ) 31 - 32 ( بمدينه بيفرلي هيلز

3 - احمد فارس للتجارة و المقاولت 

AHMAD FARES FOR TRADING & CONSTRUCTION شركة سبق قيدها برقم     478 قيدت 

فى 01-02-2021 برقم ايداع    4740وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد 

تعديل العنوان :المحل رقم 14 الكائن بمبني نقابة المعلميين - شارع ستالنجراد

4 - ماي كيور فارما للصناعات الدوائية My cure pharma شركة سبق قيدها برقم     213 قيدت فى 

17-02-2021 برقم ايداع    23وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد الوحدة 

رقم )35( قطعة رقم )42( بمنطقة تقسيم A-2  ببنك السكان -
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النشاط

1 - سي جيت الدوليه sea gate international شركة سبق قيدها برقم     12 قيدت فى 10-09-2019 برقم 

ايداع    12 وفى تاريخ  09-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح انشطه قانون 72 لسنه 2017  النقل النهري 

ويشمل نقل الركاب او البضائع او المهمات او المواد بكافه انواعها او الحاويات باستخدام وسائل النقل النهري 

المختلفه و نقل الخامات والبضائع والركاب للسفن التي تعمل تحت العلم المصري و النقل البحري لعالي البحار 

ويشمل نقل الخامات والبضائع والركاب خارج المياه القليميه باستخدام السفن ووسائل النقل البحري المختلفه 

كالناقلت والبواخر والعبارات و اقامه وتشغيل الثلجات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه, والمنتجات الصناعيه 

والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلل , ويشمل ذلك تملك واستئجار النقل المبرد او المجمد للبضائع 

, والثلجات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه والمنتجات الصناعيه والمواد الغذائيه وتبريدها او تجميدها, 

ومحطات الحاويات, وصوامع حفظ وتخزين الغلل, ويدخل ضمن جميع النشطه المشار اليها خدمات الشحن 

والتفريغ اللزمه لمباشره اي منها و مشروعات السكان التي يتم تأجير وحداتها بالكامل لغراض السكن غير 

الداري, بشرط ال يقل عدد تلك الوحدات عن خمسين وحده سكنيه, سواء اقيمت في شكل بناء واحد اوعده ابنيه و 

مشروعات السكان الجتماعي ومشروعات السكان الموجهه لمحدودي الدخل و الستثمار العقاري بالمدن 

والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا  منطقه شبه جزيره سيناء مع 

مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهوريه رقم 356 لسنه 

2008 و اعداد الدراسات والبحوث الفنيه والقتصاديه ودراسات الجدوي للمشروعات الستثماريه في مجال البنية 

الساسيه و اقامه وتشغيل واداره المراسي النيليه متكامله الخدمات اللزمه لتشغيلها السياحي وتأمينها, بشرط الحفاظ 

علي البيئه النهريه من التلوث ومن اخطار الحريق بالمواقع المحدده والمعتمده من الجهات المختصه, وال تقل 

الطاقه الستعابيه لكل منها عن عدد )24( فندقا عانما و اقامه وتشغيل مارينا اليخوت ومراكز الغوص والنشطه 

المكمله لها او المرتبطه بها فيما عدا مدينتى دهب و شرم الشيخ ال بعد الحصول على موافقه المحافظ المختص 

بذلك و اعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجيه للمشروعات و انشطه خارج قانون 72  لسنه 2017 و 

تقديم الخدمات اللوجستيه من الشحن والتفريغ والتوكيلت الملحيه والتخليص الجمركي و  تحصيل النوالين 

المستحقه للمالك او المشغل و بيع وشراء السفن  و الشغال البحريه وتشمل تموين السفن بكافه اشكالها واعمال 

نظافه العنابر والدهان و الصلحات البسيطه للحاويات وتقديم خدمه العائمات للسفينه وطاقمها وسحب النفايات 

والمخلفات من السفن سواء السائله او الجافه علي الوحدات المرخص لها بذلك وكذا صيانه المنشات البحريه العائمه 

والثابته و التوريدات العموميه وبالخص التوريدات البحريه و ادارة وتشغيل وادارة المخازن والمستودعات )عدا 

مخازن الحاويات الخطرة( . تملك واستنجار وتأجير الوحدات البحريه بكافه انواعها و التصدير والتوكيلت 

التجاريه و تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشيء تأسيس 

الشركة أى حق في مزاوله غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة غرضها من الجهات المختصه وبما 

ل يدخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض و المقاولت العامه والمتخصصه والمتكامله ومع افراد حسابات ماليه 

ومركز مالي مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار و النقل البري للركاب و البضائع و المهمات باستخدام 

وسائل النقل المختلفة وليتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب أو البضائع ) الداخلي - الدولي ( والمهمات و 

الخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجة ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمه بمزاولة 

النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي و الدولي وذلك بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه , وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر وفي الخارج , كما 

يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .
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2 - خالد محمد يوسف محمد البواب وشريكه شركة سبق قيدها برقم     409 قيدت فى 05-02-2013 برقم ايداع    

177 وفى تاريخ  10-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع قطع غيار جميع أنواع 

السيارات و إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع اللمبات بكافة أنواعها و التصدير و على الشركة افراد حسابات مستقلة 

لكل نشاط مع التزام الشركة باستيفاء شروط القيد فى سجل المصدرين وفقا لحكام القانون 118 لسنه 1975 مع 

مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و على الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها .

3 - ماي كيور فارما للصناعات الدوائية My cure pharma شركة سبق قيدها برقم     213 قيدت فى 

17-02-2021 برقم ايداع    23 وفى تاريخ  16-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح التصنيع لدى الغير 

لتصنيع الدوية البشرية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل والدوية البيطرية والعشاب و النباتات الطبية 

والبان الطفال و تجارة الجملة والتجزئة للدوية البشرية والبيطرية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  

و تسويق وتوزيع  وتصدير المكملت الغذائية والمستلزمات الطبية والدوية والمستحضرات الطبية والبشرية 

والبيطرية والزراعية والبان الطفال ومستحضرات التجميل والكيماويات والخامات الدوائية وتسجيل كل ما سبق 

امام الجهات المختصة و إعداد الدراسات والبحوث الفنية والقتصادية ودراسات الجدوى للمشروعات. الستثمارية 

فى مجال البنية الساسية و إنشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات 

والتصالت وتطويرها و أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف 

انواعها و تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحتة 

التنفيذية وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار 

رقم 72 لسنة 2017 ولئحتة التنفيذية مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار اليه بالضمانات 

والحوافز الواردة بقانون الستثمار وبلئحتة التنفيذية  . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأى 

وجة من الوجوة 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 شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى 

وذلك كلة طبقا لحكام القانون.

3M - 4 ثري ام للصناعات المعدنية شركة سبق قيدها برقم     302 قيدت فى 24-04-2018 برقم ايداع    

150 وفى تاريخ  23-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل الحديد وتصنيع 

الجمالونات والكريتال وتشكيل الصاج بكافة أنواعه )ما عدا الحديد واللومنيوم ( والتشغيل للغير ولدى الغير 

والمقاولت العمومية والتوريدات والتخزين ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها عي تحقيق غرضها في مصر او في 

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

الكيان القانونى
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :10-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 409   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-02-2013 برقم ايداع    177 الى   خالد محمد يوسف محمد البواب وشريكه

2 -  فى تاريج :11-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 478   وتم 

ايداعه بتاريخ 01-02-2021 برقم ايداع    4740 الى   احمد فارس للتجارة و المقاولت 

AHMAD FARES FOR TRADING & CONSTRUCTION
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الشخاص

1 - محمد عادل محمد ابراهيم يوسف الغضبان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    12   وتم ايداعه بتاريخ    

10-09-2019 برقم ايداع   12 تم التأشير فى تاريخ 10-09-2019  بــ :  

2 - ايمن رجائى احمد غانم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    12   وتم ايداعه بتاريخ    10-09-2019 برقم 

ايداع   12 تم التأشير فى تاريخ 10-09-2019  بــ :  

3 - محمد رجائى احمد غانم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    12   وتم ايداعه بتاريخ    10-09-2019 برقم 

ايداع   12 تم التأشير فى تاريخ 10-09-2019  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم 

مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامه المديرون محمد عادل محمد ابراهيم يوسف الغضبان و 

ايمن رجاني احمد غانم ومحمد رجائي احمد غانم مجتمعون أو منفردون الحق في التعامل باسم الشركة وضمن 

أغراضها أمام الجهات الحكومية و غير 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 علي الشيكات و فتح الحسابات و 

استصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف وكذلك لهم حق التوقيع 

على عقود الشراء ولهم حق التوقيع امام مصلحة الشهر العقارى و التعامل مع السجل التجاري و مصلحة 

الضرائب ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض و 

دفع المبالغ و توقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية و التجارية وابرام كافة العقود و المشارطات و 

الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او الجل ولهم الحق في تأسيس الشركة . و المديرون مجتمعين فقط 

حق القتراض و الرهن لدي كافة البنوك و المصارف - والبيع و الرهن واستئجار لصول الشركة و ممتلكتها 

العقارية و الراضي و السيارات و السفن ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

4 - محمد ايهاب السيد حسن سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    301   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2021 برقم ايداع   149 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2021  بــ :  

5 - ايهاب السيد حسن سليمان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    301   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2021 برقم ايداع   149 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2021  بــ :  

6 - سالى ايهاب السيد حسن سليمان  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    301   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2021 برقم ايداع   149 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2021  بــ :  
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7 - ساره ايهاب السيد حسن سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    301   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2021 برقم ايداع   149 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2021  بــ :  الموافقة على تحديد الصلحيات و 

الختصاصات بين السادة أعضاء مجلس الدارة على النحو التالي : رئيس مجلس الدارة يمتلك حق التوقيع على 

معاملت الشركة و تعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذة المعاملت و التعهدات من مجلس الدارة , 

ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين و أن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة 

منفردين أو مجتمعين , و للسيد / ايهاب السيد حسن سليمان رئيس مجلس الدارة منفردا و له الحق في فتح 

الحسابات باسم الشركة أمام البنوك و حق السحب و اليداع و التوقيع على الشيكات و الفراج عن رأس مال 

الشركة من البنك و التوقيع على عقود القرض و الرهن باسم و لصالح الشركة و أصدار خطابات الضمان و فتح 

العتمادات المستندية و له الحق في التوقيع نيابة عن الشركة في حوالة الدين و حق شراء و بيع جميع المهمات و 

البضائع و المنقولت و العقارات و الراضي و السيارات و التوقيع على تلك العقود أمام مصلحة الشهر العقاري و 

التوثيق و تمثيل الشركة أمام التحاد المصرى لمقاولي التشييد و البناء و كذلك تمثيل الشركة أمام الهيئة القومية 

للتأمينات الجتماعية , و حق قبض و دفع كافة المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية 

التجارية و التوقيع على عقود الشتراك في تأسيس الشركة و تعديل النظام الساسي بعد موافقة الجمعية العامة غير 

العادية , و الحق في اجراء كافة العقود و المعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة و على الخص تعيين ووقوف 

و عزل و كلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم و أجورهم و مكافاتهم و ابرام جميع العقود و المشارطات و 

الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل و حق أدارة الشركة و تمثيلها أمام الغير و التوقيع عن 

الشركة و التعامل باسمها أمام جميع الجهات الحكومية و الرسمية و الوزارات و الجهزة التنفيذية التابعة للدولة و 

القطاع العام و قطاع العمال العام و القطاع الخاص و مصلحة الجوازات و الهجرة و الجنسية و مصلحة الجمارك 

و السجل التجارى و الشهر العقاري و الهيئة العامة للستثمار و الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات 

و الهيئة العامة للرقابة المالية و جميع السفارات و القنصليات داخل و خارج جمهورية مصر العربية و جميع 

المواني و المطارات و كافة الجهزة التابعة للحياء بكافة محافظات الجمهورية , و حق توكيل أو تفويض الغير 

في كل أو بعض ما ذكر .

8 - محمد يوسف محمد البواب  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    409   وتم ايداعه بتاريخ    2013-02-05 

برقم ايداع   177 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  

9 - خالد محمد يوسف البواب  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    409   وتم ايداعه بتاريخ    2013-02-05 

برقم ايداع   177 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات 

الرسمية للشريك المتضامن السيد/ خالد محمد يوسف البواب منفردا وله 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  الضمان وحق القتراض والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات 

وله حق التوقيع أمام مصلحة الشهر العقاري والتعامل مع السجل التجاري ومصلحة الضرائب وله الحق فى 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 أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر فيما عدا الشركاء الموصيين

10 - سامح محمد عبد الهادى  مصيلحى  مدير   المقيد برقم قيد    478   وتم ايداعه بتاريخ    2021-02-01 

برقم ايداع   4740 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2022  بــ :  استقالة

11 - احمد محمد علي فارس  مدير   المقيد برقم قيد    478   وتم ايداعه بتاريخ    01-02-2021 برقم ايداع   

4740 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2022  بــ :  

Page 12 of 13 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

12 - محمد عبد الوهاب  عبد الوهاب عبد الهادى  مدير   المقيد برقم قيد    478   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-2021 برقم ايداع   4740 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2022  بــ :  و يباشر المديرون و ظائفهم لمدة 

غير محددة .يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات 

لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية 

العامة وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق في 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 حسابات  واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

والفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر

تجديد افراد

تجديد شركات
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