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قيود أفراد

فروع الفراد

قيود الشركات

1 - إيبك الدولية للطاقة الجديدة )EPIC( شركة ذات مسئولية محدودة

 EPIC International For New Energy CO., LTD شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت 

فى   08-02-2023 برقم ايداع    33 ورقم قيد  215    مركز عام  عن مستودع جمركي خاص )إستيراد 

وتخزين وإعادة تصدير بطاريات الطاقة الكهربائية وقطع غيارها(.  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 

 -E01-02/13تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.  بجهة محافظة السويس القطعة رقم

داخل أرض المطور تيدا مصر لتنمية المنطقة القتصادية - المنطقة القتصادية لقناة السويس - العين السخنة
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فروع الشركات

1 - الدولية للتجارة والتعدين والتوكيلت التجارية   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    39 ورقم قيد   216   

فرعى  عن غرض الشركة . الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية والتوريدات العمومية . والمقاولت 

العمومية  .  تجارة الخامات التعدينية .تجارة السمدة والمخصبات الزراعية .  الستشارات الهندسية . مزاولة 

نشاط النقل بسيارات الغير . تصنيع السمدة والمخصبات العضوية والزراعية .  إستخراج وتجهيز المواد التعدينية 

) الفوسفات . الكبريت . الرمل . الباريت . الفورسبار . مواد تلوين الكاولين البيض . التالت . الدولوميت ( .  

صناعة منتجات وطحن الحجار غير المتصلة بإستغلل المحاجر ) طحن وتجهيز وتعبئة الخامات التعدينية( مع 

مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات ىالسارية وبشرط إستصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذة 

النشطة . تحبيب خامات السمدة  وتحبيب خام الفوسفات مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات ىالسارية 

وبشرط إستصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة .  ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك 

بأى وجهه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال   شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق 

غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  

 ) C ( بالقطاع )لحكام القانون ولئحتة التنفيذية .  بجهة محافظة السويس اضافه فرع - القطع ارقام ) 13- 17

المنطقه القتصاديه والصناعيه شمال غرب خليج السويس

2 - الدولية للتجارة والتعدين والتوكيلت التجارية   قيدت فى   19-02-2023 برقم ايداع    39 ورقم قيد   216   

فرعى  عن غرض الشركة . الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية والتوريدات العمومية . والمقاولت 

العمومية  .  تجارة الخامات التعدينية .تجارة السمدة والمخصبات الزراعية .  الستشارات الهندسية . مزاولة 

نشاط النقل بسيارات الغير . تصنيع السمدة والمخصبات العضوية والزراعية .  إستخراج وتجهيز المواد التعدينية 

) الفوسفات . الكبريت . الرمل . الباريت . الفورسبار . مواد تلوين الكاولين البيض . التالت . الدولوميت ( .  

صناعة منتجات وطحن الحجار غير المتصلة بإستغلل المحاجر ) طحن وتجهيز وتعبئة الخامات التعدينية( مع 

مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات ىالسارية وبشرط إستصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذة 

النشطة . تحبيب خامات السمدة  وتحبيب خام الفوسفات مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات ىالسارية 

وبشرط إستصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة .  ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك 

بأى وجهه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال   شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق 

غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  

لحكام القانون ولئحتة التنفيذية .  بجهة محافظة الجيزة 10 شارع ايران -

 محو - شطب

رأس المال
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العناوين 

النشاط

الكيان القانوني

السم والسمة

الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب
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رأس المال

1 - فيوتشر كلر للدهانات شركة ذات مسئولية محدودة. شركة سبق قيدها برقم     180 قيدت فى 2022-08-15 

برقم ايداع    110وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

العناوين

1 - فيوتشر كلر للدهانات شركة ذات مسئولية محدودة. شركة سبق قيدها برقم     180 قيدت فى 2022-08-15 

برقم ايداع    110وفى تاريخ  15-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس قطعة رقم ) ف 68 ( 

بالقطاع الول بالمنطقة القتصادية شمال غرب خليج السويس - العين السخنة

النشاط

الكيان القانونى
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :26-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 103   وتم ايداعه 

Trendy For  بتاريخ 07-03-2021 برقم ايداع    38 الى   ترندى للقمشه والمفروشات والملبس الجاهزه

Fabrics, Tapstries and Clothes شركه ذات مسئولية محدوده

2 -  فى تاريج :26-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 213   وتم ايداعه 

GlobAL Egyptian for  بتاريخ 19-01-2023 برقم ايداع    20 الى   المصرية العالمية للتصنيع

ساهمة مؤسسة وفقا  لحكام القانون المصري manufacturing GEM. شركة مس
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الشخاص

1 - ريم صافي عنتر وهبة ضبيش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    173   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2022 برقم ايداع   97 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2022  بــ :  تعيين السيده / ريم صافى عنتر وهبه 

عضو مجلس اداره   اعطاء  الصلحيات التيه:-   يملك حق التوقيع على معاملت الشركه وتعهداتها كل شخص 

مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الداره ولمجلس الداره الحق فى فى ان يعين عدة 

مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركه مجتمعين او منفردين  ولرئيس مجلس 

الداره  السيد / صافى عنتر وهبه ضبيش     - وعضو مجلس الداره السيده/  ريم  صافى عنتر وهبه -  ان يكون 

لهم مجتمعين او منفردين حق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه 

والقطاع العام والقطاع الخاص وجميع الوزارات  وحق الداره وحق والتوقيع  على كافة انواع العقود الداخليه 

والخارجيه وعقود التعديل  وفتح العتمادات المستنديه والتسهيلت البنكيه وحق تعيين او عزل موظفى ووكلء 

ومستخدمى الشركه   وتحديد     مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنيه والتجاريه  وابرام جميع العقود والرهن وحق القتراض من البنوك وحق التوقيع على عقود  

تاسيس الشركات  والندماج فى شركات اخرى وادارتها المختلفه  وتمثيل الشركه امام الشهر العقارى والسجل 

التجارى والغرف التجاريه والهيئه العامه  لتنمية المنطقه القتصاديه لقناة السويس وجميع الهيئات  ومصلحة 

الضرائب بجميع شعبها وحق ابرام عقود المشتريات والمناقصات والمزايدات وحق التوقيع على عقود بيع وشراء 

السيارات والمنقولت باسم الشركه ولصالحها  والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع 

على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان  وحق الفراج عن راس المال  ولهم 

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

2 - طه محمد محمود سالم  مدير   المقيد برقم قيد    180   وتم ايداعه بتاريخ    15-08-2022 برقم ايداع   

110 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير و لهم مجتمعين أو 

منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة 

أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة ولكل من السيد / طه محمد محمود سالم والسيدة / رباب حربي سعد 

الحق مجتمعين أو منفردين فى التوقيع على عقود الشراء والبيع و لهم حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و 

بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد أو بالجل و للسيد / طه محمد محمود سالم الحق منفردا الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن 

أغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال العام و القطاع الخاص 

بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب و إيداع و فتح و غلق حسابات و كافة صور 

التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع على الشيكات و إستصدار خطابات الضمان والرهن والقتراض و 

الفراج عن رأس المال و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها وله الحق في تعيين و عزل مستخدمى ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم و اجورهم و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها وله الحق منفردا فى القتراض و الرهن والبيع 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت ، ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل 

أو بعض ما ذكر .
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تجديد افراد

تجديد شركات

1 - التنمية الرئيسية للمنطقة القتصادية لقناة السويس   شركة سبق قيدها برقم :   214  قيدت فى  

06-02-2008 برقم ايداع   182 وفى تاريخ  08-02-2023  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/02/2028  12:00:00ص
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