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فروع الفراد
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قيود الشركات

1 - اوتو عبده تاج شركة ذات مسئولية محدودة. شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   

02-08-2022 برقم ايداع    101 ورقم قيد  177    مركز عام  عن استيراد السيارات المستعملة وتجهيزها 

للمعاقين وتصنيع الجهزة اللزمة لها وفقا  للقواعد الستيرادية المتبعة فى هذا الشأن والضوابط المنظمة الصادرة 

من مجلس إدارة الهيئة القتصادية.  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 القطعة رقم ل )2-10 /1( - بالمطور الرئيسي الشركه 

المصريه الصينيه -  القطاع الثالث - المنطقة القتصادية لقناة السويس - العين السخنة

2 - بينينسول فيول سابلي Peninsula Fuel Supply l.l.C شركة ذات مسئولية محدودة. شركة  رأس 

مالها 2,000,000.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    109 ورقم قيد  179    مركز عام  عن 

امداد وتموين السفن بالوقود  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 19 الدور الول بمبنى الخدمات التابع لصندوق 

الرصفة  والساحات بحوض الترسانة بمواني بورسعيد.

3 - فيوتشر كلر للدهانات شركة ذات مسئولية محدودة. شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

15-08-2022 برقم ايداع    110 ورقم قيد  180    مركز عام  عن انشاء مصنع متكامل لنتاج الدهانات 

والصناعات الكيماوية.  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 ) ف 67 ( بالقطاع الول بالمنطقة القتصادية 

شمال غرب خليج السويس - العين السخنة

4 - فاروق السيد محمد إمام وشركاه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    

115 ورقم قيد  182    مركز عام  عن خلط وتعبئة أسمدة ورقية ومخلبية بودرة وسائلة  مع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  

بجهة محافظة السويس قطعه رقم )2-5( بالقطاع )I-G( المنطقة القتصادية لقناه السويس المطور شركة البحر 

الحمر للنحاس - العين السخنة
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فروع الشركات

CrossBoundary Energy Egypt For Solar  1 - : كروسباوندرى انرجى ايجيبت للطاقة الشمسية

Energy. )ش.م.م(   قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    107 ورقم قيد   178   فرعى  عن توريد 

وتركيب وصيانة الخليا الشمسية لمدادات الكهربائية.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية داخل جمهورية مصر العربية والمخطط العام للمنطقة القتصادية، وبشرط استصدار التراخيص 

والموافقات 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 داخل المنطقة القتصادية لقناة السويس 

او خارجها، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.  بجهة محافظة 

السويس أسطح مباني مصنع أي. في. ال. دنسري بولي استر في القطاع )2( بالمنطقة الجنوبية بالمنطقة 

القتصادية والصناعية، شمال غرب خليج السويس

 محو - شطب

رأس المال

العناوين 

النشاط

الكيان القانوني
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السم والسمة

الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

رأس المال

العناوين

CrossBoundary Energy Egypt For Solar  1 - كروسباوندرى انرجى ايجيبت للطاقة الشمسية

Energy. )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     178 قيدت فى 09-08-2022 برقم ايداع    105وفى تاريخ  

09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس أسطح مباني مصنع أي. في. ال. دنسري بولي استر 

في القطاع )2( بالمنطقة الجنوبية بالمنطقة القتصادية والصناعية، شمال غرب خليج السويس
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النشاط

1 - انارة سخنه سولر انرجي Enara Sokhna Solar Energy )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     114 

قيدت فى 17-08-2021 برقم ايداع    84 وفى تاريخ  02-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح التوريد 

والتركيب والصيانه للخليا الشمسيه وتصميم وانشاء وإداره وصيانة محطات توليد الطاقه الكهربائية وإنتاج وبيع 

الطاقه الكهربائية وإصدار الفواتير والتحصيل لصالح شركة جوشي لصناعة الفايبر جلس  وذلك دون الخلل 

بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية داخل جمهورية مصر العربية والمخطط العام للمنطقة القتصادية لقناة 

السويس ، وبشرط استصدار التراخيص والموافقات اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة أن تكون لها 

مصلحه او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها داخل المنطقة القتصادية لقناة السويس او خارجها، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو 

تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.

الكيان القانونى

1 - أتيكو فارما إيجيبت للدوية. )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     12 قيدت فى 28-11-2016 برقم ايداع    

20 وفى تاريخ  18-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة مساهمة

السم والسمة

1 -  فى تاريج :18-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 12   وتم ايداعه 

بتاريخ 28-11-2016 برقم ايداع    20 الى   أتيكو فارما إيجيبت للدوية. )ش.م.م(
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الشخاص

1 - حسن حسانين حسان  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    7   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-2016 برقم ايداع   5 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2016  بــ :  وله كل الصلحيات الممنوحة لسيادتة 

بمجلس الدارة السابق والمدونة بالسجل التجارى للشركة

2 - هبه حسن حسانين حسان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7   وتم ايداعه بتاريخ    2016-05-25 

برقم ايداع   5 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2016  بــ :  لشئون المكاتب العلمية

3 - رشا حسن حسانين حسان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7   وتم ايداعه بتاريخ    2016-05-25 

برقم ايداع   5 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2016  بــ :  لشئون التطوير

4 - محمد عبد ا عبدة نصر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7   وتم ايداعه بتاريخ    2016-05-25 

برقم ايداع   5 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2016  بــ :  للشئون الفنية

5 - خالد احمد مسعد بحيرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7   وتم ايداعه بتاريخ    2016-05-25 

برقم ايداع   5 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2016  بــ :  

6 - عوض جبر عوض خليل  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    7   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-2016 برقم ايداع   5 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2016  بــ :  

7 - محسن حسن مصطفى السلمونى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    7   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-2016 برقم ايداع   5 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2016  بــ :  

8 - حسين  حسانين  خليل حسان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-2016 برقم ايداع   5 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2016  بــ :  وله كل الصلحيات الممنوحة لسيادتة 

بمجلس الدارة السابق والمدونة بالسجل التجارى للشركة

9 - خو جونج مينج Hu Zhongmin  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-2018 برقم ايداع   1 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2018  بــ :  

10 - وانج هونج شيانج  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31   وتم ايداعه بتاريخ    05-06-2018 برقم 

ايداع   21 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2018  بــ :  يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل 

شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت و التعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق فى ان يعين عدة 

مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين .  ويكون للسيد/ وانج 

هونج شيانج جواز سفر رقم E98007747  - رئيس مجلس الدارة وله حق التوقيع منفردا فى التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و الغير حكومية و القطاع العام و القطاع الخاص وقطاع 

العمال بكافة اشكالهم وله التوقيع على عقود الشراء و البيع ل صول الشركة وممتلكاها العقارية و الراضى و 

السيارات و التوقيع لدى الشهر العقارى وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحديد وتسديد كافة المستندات التجارية و الذنية وابرام كافة العقود 

و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل الغير فى بعض او كل ما 

ذكر.  وانج هونج شيانج جواز سفر رقم E98007747  - رئيس مجلس الدارة وله حق التوقيع منفردا جميع 

الصلحيات فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها و التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب وايداع 

وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض و الرهن وحق كفالة الغير وكافة صور التعامل 

مع البنوك و المصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله حق توكيل الغير فى بعض او كل ما ذكر.

11 - أمانى مصطفى حسنين حله  مدير   المقيد برقم قيد    68   وتم ايداعه بتاريخ    28-01-2020 برقم ايداع   

4 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2020  بــ :  للستقالة

12 - محمد جاد محمد عساف  مدير   المقيد برقم قيد    68   وتم ايداعه بتاريخ    28-01-2020 برقم ايداع   

4 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2020  بــ :  

13 - وليد  عباس  موسى سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    121   وتم ايداعه بتاريخ    

06-09-2021 برقم ايداع   99 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2021  بــ :  ممثل عن جهاز مشروعات الخدمة 

الوطنية
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14 - أحمد محمد عبد الحكيم  تحميل   المقيد برقم قيد    121   وتم ايداعه بتاريخ    06-09-2021 برقم ايداع   

99 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2021  بــ :  من عضويه مجلس الداره

15 - ايمن محمد غريب  مدير   المقيد برقم قيد    139   وتم ايداعه بتاريخ    10-01-2022 برقم ايداع   7 تم 

التأشير فى تاريخ 10-01-2022  بــ :  من إداره الشركة

16 - فريد اميل جرجس ميلد  مدير   المقيد برقم قيد    139   وتم ايداعه بتاريخ    10-01-2022 برقم ايداع   

7 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2022  بــ :  

17 - محمد طاهر مصطفى عبد المنعم العشرى  مدير   المقيد برقم قيد    139   وتم ايداعه بتاريخ    

10-01-2022 برقم ايداع   7 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2022  بــ :  يمثل الشركة السيد / محمد طاهر 

مصطفى عبد المنعم العشرى مدير عام منفردا فى علقتها مع الغير ، وله فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة 

الشركة و التعامل باسمها فيها عدا ما احتفظ به هذا العقد او قانون الشركات او لئحتة التنفيذية للجمعية العامة ولة 

منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غيرالحكومية و القطاع العام و 

القطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب و ايداع و 

التوقيع على الشيكات وفتح وغلق الشيكات وفتح وغلق   الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة 

صورالتعامل مع البنوك و المصاف و حق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 

وكذلك له الحق فى التوقيع على عقود الشراء و القتراض و الرهن و البيع باصول الشركة وممتلكاتها العقارية و 

الراضى و السيارات و المنقولت باسم الشركة و لمصالحها ولة الحق فى تعين وعزل مستخدمين ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و 

التجارية و ابرام كافة العقود والمشاطرات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة النققد او بالجل وله حق 

التوقيع على العقود تاسيس الشركات وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر.  وكذا يمثل الشركة 

السيد / وليد عبد الرحيم الشرقاوى -  مدير  وله منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية او غير الحكومية و القطاع العام و القطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم وله الحق فى 

تعين وعزل مستخدمين و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم ولة الحق قبض ودفع و توقيع وتحويل وبيع 

وتسديد النية و التجارية وابرام العقود والمشاطرت و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله 

الحق فى بيع السيارات المملوكة للشركة و التوقيع على العقود الشراء وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او 

بعض ماذكر .   وكذا يمثل الشركة  السيدة كل  من )السيدة / يارا الطيب محمد  - مديره و السيد / فريد اميل 

جرجس ميلد والسيد /  وليد عبد الرحيم الشرقاوى - مدير ( فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف بكافة 

الصور من سحب وايداع فيما ل يتجاوز خمسة مليون جنية مصريا  يكون بتوقيعن مجتمعين من المجموعة السابقة  

و التوقيع على الشيكات فيها ل يتجاوز الخمسة عشر مليون جنيها واستصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان 

فيها ل يتجاوز الخمسون مليون جنية مصريا يكون بتوقيع الثلثة مجتمعين

18 - وليد عبد الرحيم عبد المجيد الشرقاوي  مدير   المقيد برقم قيد    139   وتم ايداعه بتاريخ    

10-01-2022 برقم ايداع   7 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2022  بــ :  

19 - يارا الطيب محمد الطيب  مدير   المقيد برقم قيد    139   وتم ايداعه بتاريخ    10-01-2022 برقم ايداع   

7 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2022  بــ :  
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20 - مدحت محمد أنور محمد نافع  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    168   وتم ايداعه بتاريخ    

18-07-2022 برقم ايداع   91 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2022  بــ :  تمت الموافقة بالجماع من قبل 

مجلس الدارة على تحديد اختصاصات مجلس الدارة لتصبح كالتالي: -  لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب 

حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها ولهما منفردين أو مجتمعين الحق في التعامل أمام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية وقطاع العمال العام والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق الحسابات والتوقيع على الشيكات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

والرهن والقتراض ولهما حق الفراج عن رأس مال الشركة من البنك وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول 

الشركة الثابتة والمنقولة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها ولهما أيضا الحق في 

تعيين وعزل موظفي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق التوقيع على عقود الشتراك في تأسيس الشركات وحق توكيل أو 

تفويض الغير في كل أو بعض مما ذكر، ولهما الحق في أن يعينا مدير أو عدة مديرين أو وكلء ومفوضين للشركة 

وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين. و تمت الموافقة بالجماع من قبل مجلس الدارة 

على تعيين السيد/ محمد أبوحامد شديد شاهين مدير عام للشركة وتحديد صلحياته لتصبح كالتالي:-  للمدير العام 

حق التوقيع وتقديم جميع الطلبات والمستندات اللزمة للتعامل مع كافة الهيئـات والوزارات والدارات وكذلك كافة 

المحاكم والقلم التجارية والهيئة العـامـة لتنمية المنطقة القتصادية لقناة السويس والهيئة العامة للرقابة المالية 

والهيئـة العامـة للستثمـار والمنـاطـق الحـرة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والسجل التجاري والغرفة التجارية 

ومصلحة الجمـارك ومصلحة الضرائب ولجان الطعن والتصالح، والهيئـة العامـة للرقابة على الصـادرات 

والواردات وسجـل المورديـن والوكـلء التجـارييـن، والهيـئة العامة للتأمينـات الجتماعية، والدارة العامة للمرور 

ونيابات المرور وحق الترخيص والتجديد وتسليم وتسلم اللوحات المعدنية واستخراج شهادات البيانات، والشركــة 

المصــرية للتصــالت وشركــات توزيــع كهربــاء مصــر والتحـاد العـام لمقاولي التشييـد والبنـاء، والتصديق 

علي كافة أنواع العقود أمام مكاتب الشهر العقاري، والتوقيع على عقود الحراسة اليومية وله أيضا الحق في تعيين 

وعزل الموظفين والعاملين بالشركة عدا الوظائف القيادية ورؤساء القسام والدارات.

21 - محمد احمد فؤاد عطيه  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    168   وتم ايداعه بتاريخ    18-07-2022 برقم 

ايداع   91 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2022  بــ :  ممثل عن شركة مصر للقياس والتحكم ام ام سى )ش0م0

م(

22 - محمد عبد الصادق موسى عتيق  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12   وتم ايداعه بتاريخ    

28-11-2016 برقم ايداع   20 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  يمثل رئيس مجلس الدارة ونائب 

رئيس مجلس الدارة الشركة أمام القضاء.  يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الدارة 

ونائب رئيس مجلس الدارة ، ولها حق تعيين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن 

الشركة منفردين.

23 - محمد وحيد محمد عبد الصادق موسى عتيق  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-11-2016 برقم ايداع   20 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  

24 - احمد عطا عبد العال عبد القادر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12   وتم ايداعه بتاريخ    

28-11-2016 برقم ايداع   20 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  ممثل عن الشركة السعودية 

المصرية للستثمارات الصناعية - ش.م.م

Page 9 of 10 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

تجديد افراد

تجديد شركات
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