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قيود الشركات

Sini Medical supplies for rubber products1 - - سيناى ميديكال سابليز للمنتجات المطاطية

شركة ذات مسئولية محدودة. شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    

166 ورقم قيد  201    مركز عام  عن صنع منتجات طبية من اللتكس   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 : قطع أرقام 

)39،48( بالرض المخصصة لشركة الشرقيون للمشروعات الصناعية ـ العين السخنة ـ المنطقة القتصادية 

لقناة السويس

2 - تشينج شان للصناعة ش.ذ.م.م - Tsing shan For industry L.L.C شركة ذات مسئولية محدودة. 

شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    172 ورقم قيد  204    مركز 

عام  عن 1-  صناعة المواسير الصلب الملحومة والمسحوبة ولوزامها )بدون جلفنة(   2-  صنع اثاث معدني 

متنوع   3- صنع اجهزة متنوعة لترشيح السوائل وتنقيتها وفصلها   4- - تشكيل وتقطيع وقص منتجات الصاج 

والصفيح والستنالس بانواعه   ه- صنع المنتجات الشاحذة واحجار الطواحين والسن والصقل مثل ورق الصنفرة.   

6- صناعة المواسير الصلب الملحومة والمسحوبة ولوزامها ) بدون جلفنة(   7- صنع منتجات من الكرتون.   

8- صنع رولت واكياس و عبوات وصناديق بلستيك.   9-  صنع السلك وسلك الشبك والكابلت المعدنية.   

10-  تشكيل وتقطيع وقص منتجات الصاج والصفيح والستنالس بانواعه   11-  معالجة الورق كيميائيا.   12 

-  صنع اجزاء معدنية مغذية لصناعات مختلفة.   13- صنع منتجات كاوتشوك متنوعة ) حلقات ووصلت 

ومانعات تسرب مطاطية (   14 -   تصنيع عبوات بلستيك للمواد الكيماوية وتعبئتها.   15 - صنع البويات 

بمختلف انواعها.   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وبشرط استصدار التراخيص 

والموافقات اللزمة   الممارسة 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 -12-2/ 1-1( بالمطور الصناعي تيدا مصر لتنمية 

المنطقة القتصادية - المنطقة القتصادية لقناة السويس - العين السخنة.

3 - السيد حفيله وشركاه للخدمات اللوجيستيه والصناعية "شركة ذات مسئولية محدودة شركة  رأس مالها 

50,000,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    183 ورقم قيد  205    مركز عام  عن اقامة 

مستودع جمركي عام بغرض تداول وتخزين وصيانات الحاويات.  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 خ )7-5( 

بأرض المصرية الصينية المشتركة للستثمار - المنطقة القتصادية لقناة السويس - العين السخنة

 PLASTIMA 4 - بلستيما لتصنيع منتجات البلستيك ولعب الطفال

شركة ذات مسئولية محدودة. شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    

184 ورقم قيد  206    مركز عام  عن صنع أدوات مائدة وأدوات نظافة من البلستيك.  صنع منتجات لدائنية 

متنوعة.  صنع دمي ولعب متنوعة من البلستيك.  صنع لعب متنوعة بمحرك.  صنع العاب طاولة متنوعة.  

صنع احواض بانيوهات متنوعة من اللدائن. 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 )40-49( - داخل أرض 

المطور الصناعي شركة الشرقيون للمشروعات الصناعية- المنطقة القتصادية لقناة السويس- العين السخنة
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فروع الشركات

 محو - شطب

رأس المال

العناوين 

النشاط

الكيان القانوني

السم والسمة
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الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

رأس المال

 YANJAN EGYPT PRODUCTS CO., LTD ( ).1 - يان جيانغ ايجيبت المحدودة للمنتجات )ش.ذ.م.م

( شركة ذات مسئولية محدودة. شركة سبق قيدها برقم     53 قيدت فى 28-03-2019 برقم ايداع    22وفى 

تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  18,000,000.000

العناوين

1 - السخنة اوتو بارك شركة ذات مسئولية محدودة. شركة سبق قيدها برقم     138 قيدت فى 2022-01-10 

برقم ايداع    6وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس الرض المخصصة 

للشركة المصرية الصينية قطع ارقام ل )2-10(، ل )2-10 /1( ، ل )10-2/ 2(

2 - ايجيبت فان يانغ للمنسوجات EGYPT FANYANG TEXTILE CO., S.A.E شركة مساهمة مصرية 

شركة سبق قيدها برقم     67 قيدت فى 16-01-2020 برقم ايداع    2وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة السويس قطعة رقم )F07-5/1(  )F-07-3 ( )F-07-2( المنطقة التوسعية 6 كم2 

القطاع الثالث بالمنطقة القتصادية- شمال غرب خليج السويس- العين السخنة
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النشاط

 Pivot international pharmaceutical company 1 - بيفوت الدولية للصناعات الدوائية

شركة ذات مسئولية محدودة. شركة سبق قيدها برقم     147 قيدت فى 06-03-2022 برقم ايداع    29 وفى 

تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح صنع ادوية بشرية وانتاج وتسويق المكملت الغذائية كود ) 

107925( والتصنيع لدى الغير فيما يخص تصنيع العينات فقط  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.

الكيان القانونى

السم والسمة
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الشخاص

1 - شين يو Xin Yu  مدير عام   المقيد برقم قيد    53   وتم ايداعه بتاريخ    28-03-2019 برقم ايداع   22 

تم التأشير فى تاريخ 28-03-2019  بــ :  

2 - جانج جينغ تشيو  نائب مدير عام   المقيد برقم قيد    53   وتم ايداعه بتاريخ    28-03-2019 برقم ايداع   

22 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2019  بــ :  

3 - لين شيانجشون LIN XIANGCHU  مدير   المقيد برقم قيد    53   وتم ايداعه بتاريخ    2019-03-28 

LIN  برقم ايداع   22 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2019  بــ :  يمثل المديرون السيد/ لين شيانجشون

XIANGCHUN   و السيد / شي چى خوا Xie Jihua  مجتمعين او منفردين الشركة في علقتها مع الغير في 

هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  و للمديرون السيد/ لين شيانجشون LIN XIANGCHUN  و السيد / شي چى 

خوا Xie Jihua مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن أغراضها أمام جميع الجهات 

الحكومية و الغير حكومية و القطاع العام و القطاع الخاص و قطاع العمال بكافة اشكالهم و الشهر العقاري و 

السجل التجاري و مصلحة الضرائب وتمثيل الشركة امام الجهات القضائية ومصلحة الجوازات و الحق في تعيين 

و عزل مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتابتهم و اجورهم و قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحديد و تسديد 

كافة المستندات الذينة و التجارية و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقض و بالجل و لهم الحق في 

التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع وفتح حسابات و اصدار خطابات و شهادات ضمان و حق 

القتراض و التحويل و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف وكل ذلك باسم الشركة و ضمن اعراضها و له 

حق التوقيع على عقود شراء السيارات.  الحق في توكيل الغير في بعض أو كل ما ذكر.

4 - لي تشينج  LI ZHENG  مدير   المقيد برقم قيد    53   وتم ايداعه بتاريخ    28-03-2019 برقم ايداع   

22 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2019  بــ :  

5 - شي جى خوا Xie Jihua  مدير عام   المقيد برقم قيد    53   وتم ايداعه بتاريخ    28-03-2019 برقم 

ايداع   22 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2019  بــ :  

6 - عمرو النصاري محمد بنداري  مدير   المقيد برقم قيد    53   وتم ايداعه بتاريخ    28-03-2019 برقم 

ايداع   22 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2019  بــ :  موارد بشرية

7 - ماجد محمد شفيق السيد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    57   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-2019 برقم ايداع   32 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2019  بــ :  الموافقه علي 1- تعين السيد / محمد 

أحمد عبد الجواد عبد المجيد رقم قومي ) 27911220100256( مدير مالى     2-  تعيين السيد /محمد عبد 

المنعم عبد الرؤف محمد رقم قومي ) 28902130104494 ( مراقب مالى  3- تعيين المهندس / عمرو فاروق 

السيد حسن رقم قومي ) 28212200202492 ( مدير فنى والمسئول عن مستودع الشركة

8 - محمد عبد العزيز محمد برايه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    63   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-2019 برقم ايداع   78 تم التأشير فى تاريخ 09-12-2019  بــ :  ممثل عن الهيئه العامه للمنطقه 

القتصادية لقناه السويس  تعيين السيد / احمد حلمى حسن علي الضويني مديرا ماليا للشركة مع اعطاءه كافه 

الصلحيات الورادة باللئحة المالية للشركة والواردة بالسجل التجارى للسيد / هشام عبد العال  نظرا  لستقالتة مع 

البقاء على كافة الصلحيات الواردة في السجل التجارى سارية كما هي دون تعديل
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9 - فانج  شاولي Fang Shaolei  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    69   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2020 برقم ايداع   5 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2020  بــ :  ممثل  عن شركة هنج تونج الدولية 

   Fang Shaolei القابضة للستثمار ش.ذ.م.م  و تحديد صلحياتة علي النحو التالي .  يكون للسيد فانج شاولي

) منفردا  ( الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

والتوقيع على الشيكات وفتح او غلق الحسابات واستصدار الخطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف وله حق التوقيع أمام مصلحة الشهر العقاري والتعامل مع السجل التجاري ومصلحة 

الضرائب وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد السندات الذنيه والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله كافة الصلحيات المقررة قانونا  لعمال الدارة الفعلية وله حق توكيل أو 

تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

10 - عيد رمضان عيد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    73   وتم ايداعه بتاريخ    04-05-2020 برقم ايداع   

31 تم التأشير فى تاريخ 04-05-2020  بــ :  يتولى ادارة الشركة مؤسس الشركة السيد / عيد رمضان عيد 

احمد 0 وتكون الدارة والتوقيع له منفردا على ان يمثل الشركة أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية وكافة الجهات 

والمؤسسات الحكوميه والغير حكوميه والقضاء والبنوك سواء كانت عامة او خاصه وله ان يفوض أو يوكل من 

يشاء فى اختصاصته فى كل أو بعض ما ذكر 0

11 - عبد ا عبد العزيز نجا البيارى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    87   وتم ايداعه بتاريخ    

19-11-2020 برقم ايداع   82 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2020  بــ :  ممثل عن شركة صندوق مصر 

السيادى للستثمار الصناعى والتنمية  شش 0م 0م

12 - طارق احمد فتحى حسين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    200   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-2022 برقم ايداع   164 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  تفويض السيد / أحمد محمد النور 

محمد عثمان في التعامل مع مصحلة الجمارك وجميع الهيئات والجهات الحكومية والغير حكومية المتعلقة باعمال 

التخليص الجمركى والشحن البرى والبحرى والجوى

13 - نادر محمد متولى مصيلحى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    202   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-2022 برقم ايداع   170 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  وافق مجلس إداره الشركة 

بالجماع علي تفويض السيد / نادر محمد متولي مصيلحى ) رئيس مجلس الدارة ( بالتوقيع علي كافه معاملت 

الشركة وتعهداتها وكذلك له الحق في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف 

وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها

تجديد افراد
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

تجديد شركات
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