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قيود أفراد

1 - كابيتال فالي لستصلح الراضي والستراد والتصدير لصاحبها / حاتم محمد حسن سيد تاجر فرد  رأس ماله 

500,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 367 ورقم قيد 266    محل رئيسى  عن 1/  استصلح 

واستزراع الراضي البور او الصحراوية ومنها.. ) أ ( استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها 

قابلة للستزراع. ) ب ( استزراع الراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة 

لغراض الستصلح والستزراع  وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر.  2(تربية جميع 

أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم 3(تربية جميع أنواع الدواجن 

والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  وانشطه خارج 

قانون72 لسنه 2017    4(الستراد والتصدير مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة الوادى الجديد المركز الرئيسي: 

موط الداخله الوادي الجديد موقع ممارسه النشاط : جميع انحاء الجمهورية فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة 

الهيئة مسبقا مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 

لسنة 2008

2 - الحمد للستثمار الزراعي لصاحبها / خالد عبد الغني السيد ابو العنين تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 

قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 402 ورقم قيد 282    محل رئيسى  عن 1/  استصلح واستزراع الراضي 

البور او الصحراوية ومنها.. ) أ ( استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. ) 

ب ( استزراع الراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض 

الستصلح والستزراع  وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر.  2(تربية جميع أنواع 

الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم 3(تربية جميع أنواع الدواجن والطيور 

سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  4(توزيع وتسويق الحاصلت 

الزراعيه بجميع انواعها والبرسيم الحجازي والدريس مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة الوادى الجديد المركز الرئيسي: 

الكفاح - الفرافره - الوادي الجديد وموقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم 

موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 

356 لسنة 2008

3 - المالكى للتمور لصاحبها /حسين عبدا سعيد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 400,000.000 قيد فى 

26-12-2022 برقم ايداع 407 ورقم قيد 287    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لفرز وتجهيز وتعبئة 

بلح سادة ومحشو ودبس بلح مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة الوادى الجديد موط - الواحات مركز الداخلة - الوادى 

الجديد وموقع ممارسة النشاط احدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية  فيما عدا شبه جزيرة 

سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة 2008

4 - البركة للتمور لصاحبها / محمد طه حماد عوض تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 

27-12-2022 برقم ايداع 408 ورقم قيد 288    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل ثلجة لحفظ اللحوم والسماك 

والدواجن والخضروات والفاكهة والتمور وتعبئتها وتغليفها, بجهة محافظة الوادى الجديد نقابة المعلمين - الخارجة 

- الوادى الجديد وموقع ممارسة النشاط احى المناطق الصناعية فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة 

مسبقا مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 

2008
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فروع الفراد
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قيود الشركات

1 - على مصطفى احمد محمود وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم 

ايداع    369 ورقم قيد  268    مركز عام  عن /  استصلح واستزراع الراضي البور او الصحراوية ومنها.. 

) أ ( استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. ) ب ( استزراع الراضي 

المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع  وأن 

تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر.  2(تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج 

السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم 3(تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت 

أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الوادى الجديد اللواءصبيح-

الفرافرة-الوادى الجديدوموقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة 

الهيئة مسبقا مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 

لسنة 2008

2 - محمد كامل شعبان درويش وشريكيه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم 

ايداع    370 ورقم قيد  269    مركز عام  عن /  استصلح واستزراع الراضي البور او الصحراوية ومنها.. 

) أ ( استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. ) ب ( استزراع الراضي 

المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع  وأن 

تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر.  2(تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج 

السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم 3(تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت 

أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  4(المزارع السمكية 5( تربية الخيول 6( الستثمار العقارى 

بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة , والمناطق النائية , والمناطق خارج الوادى القديم  7( اقامة وتشغيل 

مصنع لتعبئة المياه المعدنية وانشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 وهى 8( المقاولت العامة 9( التوريدات 

العمومية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الوادى الجديد النهضة - الفرافرة - الوادى الجديد وموقع ممارسة النشاط 

جميع انحاء الجمهورية فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008

3 - مصطفي هاشم عبد النبي فيض وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-12-11 

برقم ايداع    371 ورقم قيد  270    مركز عام  عن /  استصلح واستزراع الراضي البور او الصحراوية 

ومنها.. ) أ ( استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. ) ب ( استزراع 

الراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع  وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر.  2(تربية جميع أنواع الحيوانات سواء 

كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم 3(تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك 

لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  4(المزارع السمكية 5( تربية الخيول 6( 

الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة , والمناطق النائية , والمناطق خارج الوادى القديم  7( 

اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة المياه المعدنية وانشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 وهى 8( المقاولت العامة 9( 

التوريدات العمومية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الوادى الجديد ش الجمعيه الزراعيه-ابو بكر الصديق -

الفرافره -الوادي الجديد وموقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة 

الهيئة مسبقا مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 

لسنة 2008
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4 - احمد صبري امين محمد واسلم عبد الحميد حسنى السيد وشريكهما شركة  رأس مالها 300,000.000 

قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    383 ورقم قيد  276    مركز عام  عن .. ) 1( استصلح وتجهيز 

الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. ) 2( استزراع الراضي المستصلحة. ويشترط في 

هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع  وأن تستخدم طرق الري الحديثة 

وليس الري بطريق الغمر.  3(تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين 

أو اللحوم 4(تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو 

التسمين أو اللحوم.  5(المزارع السمكية.  6( أقامةوتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه وتغليف وتجفيف التمور 

والفواكه و الحاصلت  الزراعيه بجميع انواعها مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الوادى الجديد موط -الداخلة -

الوادى الجديد وموقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة 

مسبقا مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة

5 - شركه ابراهيم رجب ابراهيم السيد الشربيني وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

15-12-2022 برقم ايداع    384 ورقم قيد  277    مركز عام  عن 1(الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات 

العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء 2(اقامه 

وتشغيل المخابز لتصنيع الخبوزات 3(اقامه وتشغيل المصنع لتصنيع المنتجات السمنتيه4(استصلح وتجهيز 

الراضي والمرافق الساسه التي نجعلها قابله للستزراع واستزراع الراضي المستصلحه ويشترط في هاتين 

الحالتين ان تكون الراضي المخصصه لغراض الستصلح والستزراع ,وان تستخدم طرق الري الحديثه 

وليس بطريق الغمر .5(تقامه وتشغيل مصنع وخرسانه الجاهزه سريعه الصب )البريكاست( انشطه خارج قانون 

72لسنه 2017:  6( التوريدات العموميه 7( المقاولت العموميه مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه وعلي الشركه الحصول علي كافه الترخيص الزمه لمباشره نشاطها .  بجهة محافظة الوادى الجديد 

المركز الرئيسي:قريه عثمان بن عفان مركز الفرافره - محافظه الوادي الجديد وموقع ممارسة النشاط جميع 

انحاء الجمهورية فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم 350 

لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008

6 - ابو بكر محمد مهدي احمد فرغلي وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-12-21 

برقم ايداع    398 ورقم قيد  280    مركز عام  عن استصلح واستزراع الراضي البور او الصحراوية 

ومنها.. ) أ ( استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. ) ب ( استزراع 

الراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع  وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر.  2(تربية جميع أنواع الحيوانات سواء 

كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم 3(تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك 

لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  4(االتوريدات العموميه مع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة 

محافظة الوادى الجديد المركز الرئيسي: القصر- الداخله - الوادي الجديد وموقع ممارسة النشاط جميع انحاء 

الجمهورية فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 

2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008

Page 5 of 15 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

7 - أحمد صبري امين محمد الجويلي واسلم عبد الحميد حسني السيد وشريكتهم شركة  رأس مالها 

300,000.000 قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    399 ورقم قيد  281    مركز عام  عن /  

استصلح واستزراع الراضي البور او الصحراوية ومنها.. ) أ ( استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق 

الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. ) ب ( استزراع الراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن 

تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع  وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري 

بطريق الغمر.  2(تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم 

3(تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو 

اللحوم.  4(اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع السمدة العضوية من مخلفات النتاج الزراعي والحيواني )كمبوست( 

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الوادى الجديد المركز الرئيسي:موط- الداخله - الوادي الجديد وموقع ممارسة 

النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة قرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 والمرسوم بقانون رقم 

14 لسنة 2012

8 - ساتيفا للستثمار الزراعي -sativa)ش.ذ.م.م( شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

21-12-2022 برقم ايداع    404 ورقم قيد  283    مركز عام  عن   1/  استصلح واستزراع الراضي 

البور او الصحراوية ومنها.. ) أ ( استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. 

) ب ( استزراع الراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض 

الستصلح والستزراع  وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر.  2(تربية جميع أنواع 

الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم 3(تربية جميع أنواع الدواجن والطيور 

سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  4(التصدير مع مراعاة أحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة 

محافظة الوادى الجديد المركز الرئيسي :موط - الداخله- الوادي الجديد وموقع ممارسة النشاط جميع انحاء 

الجمهورية فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 

2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 والمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012

9 - رضا محمد عبدالفتاح البحيرى وشريكيه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-12-28 

برقم ايداع    410 ورقم قيد  289    مركز عام  عن 1/  استصلح واستزراع الراضي البور او الصحراوية 

ومنها.. ) أ ( استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. ) ب ( استزراع 

الراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع  وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر 0 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الوادى 

الجديد ش الفرن - مركز الفرافرة - الوادى الجديد وموقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا شبه 

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

رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008
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فروع الشركات

1 - شركة ايفرجرين للصناعات الغذائية ش ذ م م   قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    372 ورقم قيد   

271   فرعى  عن غرض الشركة : العمل فى كافة مجالت التجارة والتوريدات بصفة عامة . استصلح 

الراضى الصحراوية. تصدير كافة المنتجات المصرية ذات الجودة العالية.الستيراد بصفة عامة. إنتاج تقاوى 

الحاصلت الزراعية والتجار فى تقاوى الحاصلت الزراعية والحبوب. إنشاء وإدارة مخازن التبريد والتجميد. 

فرز الحاصلت الزراعية والحبوب. مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه 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 ولئحته 

التنفيذية.  بجهة محافظة القاهرة 24 شارع عبد اللطيف الفحام الساحل -

2 - شركة ايفرجرين للصناعات الغذائية ش ذ م م   قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    372 ورقم قيد   

271   فرعى  عن غرض الشركة : العمل فى كافة مجالت التجارة والتوريدات بصفة عامة . استصلح 

الراضى الصحراوية. تصدير كافة المنتجات المصرية ذات الجودة العالية.الستيراد بصفة عامة. إنتاج تقاوى 

الحاصلت الزراعية والتجار فى تقاوى الحاصلت الزراعية والحبوب. إنشاء وإدارة مخازن التبريد والتجميد. 

فرز الحاصلت الزراعية والحبوب. مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه 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 ولئحته 

التنفيذية.  بجهة محافظة الوادى الجديد افتتاح الفرع / ارض 2000 فدان بمنطقة جنوب قروين

3 - ادنوك للستصلح وتنميه الراضي)شركة ذات مسئوليه محدوده(   قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع    

413 ورقم قيد   291   فرعى  عن -اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية   - اقامة و تشغيل مصنع 

لتصنيع كافة أنواع العلف   -اقامة و تشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية و المنتجات الصناعية 

و المواد الغذائية و محطات الحاويات و صوامع الغلل  -استصلح و استزراع الراضي البور أو الصحراوية و 

منها   أ- استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع   ب – استزراع الراضي 

المستصلحة  و يشرط في الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح و الستزراع و أن تستخدم 

طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر.   )1النتاج الحيواني و الداجنى و السمكي و منه   

تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم   ب - تربية  أ -

جميع انواع الدواجن و الطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم   

اقامة و تشغيل و ادارة المخازن و  المزارع السمكية   انشطة خارج قانون 72   - ج- تربية الخيول   -

زراعة و تجفيف و تعبئة و  توزيع و توريد المواد الغذائية   - المستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة   -

تصدير العشاب و النباتات الطبيعية و العطرية    مع افراد حسابات مالية و مركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار وذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة   و يجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان 

تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الوادى الجديد منطقه سهل البركه - 

الكفاح
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4 - ادنوك للستصلح وتنميه الراضي)شركة ذات مسئوليه محدوده(   قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع    

413 ورقم قيد   291   فرعى  عن -اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية   - اقامة و تشغيل مصنع 

لتصنيع كافة أنواع العلف   -اقامة و تشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية و المنتجات الصناعية 

و المواد الغذائية و محطات الحاويات و صوامع الغلل  -استصلح و استزراع الراضي البور أو الصحراوية و 

منها   أ- استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع   ب – استزراع الراضي 

المستصلحة  و يشرط في الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح و الستزراع و أن تستخدم 

طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر.   )1النتاج الحيواني و الداجنى و السمكي و منه   

تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم   ب - تربية  أ -

جميع انواع الدواجن و الطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم   

اقامة و تشغيل و ادارة المخازن و  المزارع السمكية   انشطة خارج قانون 72   - ج- تربية الخيول   -

زراعة و تجفيف و تعبئة و  توزيع و توريد المواد الغذائية   - المستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة   -

تصدير العشاب و النباتات الطبيعية و العطرية    مع افراد حسابات مالية و مركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار وذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة   و يجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان 

تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة تعديل العنوان عمارة 118 

شقة 6 شارع محمد بن زايد الشمالي - كمبوند ليك فيو ريزيدانس

 محو - شطب

1 - سماح اشرف علي عبد الله لصاحبتها سماح اشرف علي عبداله  تاجر فرد سبق قيده برقم   267 قيد فى 

14-08-2017 برقم ايداع  1963 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل صدر امر محو رقم 6 

فى 7/12/2022 لعتزال التجاره بموجب قرار الهيئه

2 - المنصور للرخام لصاحبها احمد منصور عبدالحميد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   290 قيد فى 

25-07-2017 برقم ايداع  1756 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل بموجب قرار الهيئة 

الصادر بتاريخ 28/12/2022 تم محو القيد وذلك لعتزاله التجارة

رأس المال

العناوين 
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النشاط

1 - مصنع النحاس للتمور والمواد الغذائية لصاحبتها اميرة محي الدين محمد عبدالرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم  

285 قيد فى 30-07-2017 برقم ايداع    1803وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تم تعديل 

النشاط الى / اقامة وتشغيل مصنع لتجفيف و تعبئة التمور والمواد الغذائية

الكيان القانوني

السم والسمة

الشخاص

1 - بيشوى ميخائيل  تناغو ويصا  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   279 وتم ايداعه بتاريخ  24-10-2017 برقم 

ايداع    2613تم التأشير فى تاريخ   24-10-2017   بــ  بموجب قرار الهيئة تم تعيين السيد/ بيشوى ميخائيل 

تناغو  وكيل مفوض للمنشأة  بالختصاصات التية : التعامل مع الجهات الحكومية والبنوك والسجل التجارى 

والكهرباء والضرائب والوحدة المحلية والغرفة التجارية  والتوقيع نباية عنها والتوقيع على كافة الجراءات اللزمة

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب
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رأس المال

1 - محمد ابراهيم سعد ابراهيم عبدربه وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     35 قيدت فى 08-02-2022 برقم 

ايداع    23وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

2 - النخبه العالميه للنتاج الزراعي ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     65 قيدت فى 20-05-2021 برقم ايداع    

790وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,400,000.000

3 - تعديل اسم الشركة الى / عبير عجلن محمد راجح وشريكها شركة سبق قيدها برقم     100 قيدت فى 

09-05-2022 برقم ايداع    125وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

300,000.000

4 - محمد محمد احمد عرفه وشركاه شركة سبق قيدها برقم     273 قيدت فى 22-04-2021 برقم ايداع    679

وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

5 - ابناء عويضة للتنمية الزراعية ) ش0ذ0م0م ( شركة سبق قيدها برقم     275 قيدت فى 15-12-2022 برقم 

ايداع    379وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  10,000,000.000

6 - الحسينى محمود ربيع محمود وشريكه المحمدى محمود ربيع محمود شركة سبق قيدها برقم     278 قيدت فى 

08-11-2021 برقم ايداع    1889وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

300,000.000

7 - هبة عبدالقادر محمد محمود وشريكها شركة سبق قيدها برقم     274 قيدت فى 28-10-2021 برقم ايداع    

1807وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

8 - محمد شعبان نصر حسنين وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     28 قيدت فى 23-01-2022 برقم ايداع    

16وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

9 - هاشم على جبالى سليمان وشركاه شركة سبق قيدها برقم     111 قيدت فى 22-05-2022 برقم ايداع    

136وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

10 - شركه محمد حسن صديق السمان وشركاه شركة سبق قيدها برقم     249 قيدت فى 27-07-2020 برقم 

ايداع    825وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  645,000.000
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العناوين

1 - ابناء عويضة للتنمية الزراعية ) ش0ذ0م0م ( شركة سبق قيدها برقم     275 قيدت فى 15-12-2022 برقم 

ايداع    379وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الوادى الجديد مدينه الفرافره فسم 

الفرافره محافظه الوادى الجديد  احدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا شبه جزيرة 

سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 وموقع باقى النشطة  جميع انحاء الجمهورية فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم 

موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007

2 - ابناء عويضة للتنمية الزراعية ) ش0ذ0م0م ( شركة سبق قيدها برقم     275 قيدت فى 15-12-2022 برقم 

ايداع    379وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج شارع صلح سالم -خلف 

الغرفه التجاريه - طهطا سوهاج

3 - هبة عبدالقادر محمد محمود وشريكها شركة سبق قيدها برقم     274 قيدت فى 28-10-2021 برقم ايداع    

1807وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الوادى الجديد تم تعديل العنوان الى جوار 

جامع ناصر - مركز الفرافرة- الوادى الجديد وموقع ممارسة النشاط الصناعى : احدى المناطق الصناعية 

بجمهورية مصر العربية فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 وموقع ممارسة باقى النشطة : جميع 

انحاء الجمهورية فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة قرار

النشاط

1 - هبة عبدالقادر محمد محمود وشريكها شركة سبق قيدها برقم     274 قيدت فى 28-10-2021 برقم ايداع    

1807 وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تم اضافة النشطة التية  1ـ اقامة وتشغيل مصنع 

لعادة وتدوير المنتجات والمخلفات الزراعية بغرض التصدير

الكيان القانونى

1 - تعديل اسم الشركة الى / عبير عجلن محمد راجح وشريكها شركة سبق قيدها برقم     100 قيدت فى 

09-05-2022 برقم ايداع    125 وفى تاريخ  12-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

2 - الحسينى محمود ربيع محمود وشريكه المحمدى محمود ربيع محمود شركة سبق قيدها برقم     278 قيدت فى 

08-11-2021 برقم ايداع    1889 وفى تاريخ  18-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :12-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 100   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-05-2022 برقم ايداع    125 الى   تعديل اسم الشركة الى / عبير عجلن محمد راجح 

وشريكها

2 -  فى تاريج :18-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 278   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-11-2021 برقم ايداع    1889 الى   الحسينى محمود ربيع محمود وشريكه المحمدى محمود 

ربيع محمود

3 -  فى تاريج :19-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 274   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-10-2021 برقم ايداع    1807 الى   هبة عبدالقادر محمد محمود وشريكها

4 -  فى تاريج :21-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 28   وتم ايداعه 

بتاريخ 23-01-2022 برقم ايداع    16 الى   محمد شعبان نصر حسنين وشريكيه

5 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 286   وتم 

BEED NAJD  ايداعه بتاريخ 22-12-2022 برقم ايداع    406 الى   بيد نجد الزراعية

AGRICULTURE
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الشخاص

1 - عاطف عبدالغنى محمد احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    249   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2020 برقم ايداع   825 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2020  بــ :  

2 - رفعت على احمد اسماعيل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    249   وتم ايداعه بتاريخ    2020-07-27 

برقم ايداع   825 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2020  بــ :  

3 - شوقي سعد سعد ا عبد القادر  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    249   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2020 برقم ايداع   825 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2020  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاءالمتضامنين / محمد حسن صديق سمان وشاكر محمد ابو الفتوح السيد 

عفيفى و فرج فتحى اسماعيل فرج   وشوقى سعد سعدا عبد القادر ولهم الحق مجتمعين الحق في التعامل باسم 

الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات والفراج عن رأس المال 

وإصدار خطابات وشهادات الضمان  وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت 

وكل ذلك باسم الشركة  وضمن اغراضها  ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية  والتجارية وحق 

القتراض والرهن وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم 

حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر فيما عدا الشركاء الموصين وإنهاء كافة الجراءات اللزمة لذلك

4 - احمد سعيد السيد دسوقي  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    273   وتم ايداعه بتاريخ    

22-04-2021 برقم ايداع   679 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2021  بــ :  بصفته مدير شركه فسيله 

لستصلح الراضى الزراعيه )FASILA(شركه ذات مسئوليه محدوده

5 - محمد محمد احمد عرفه  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    273   وتم ايداعه بتاريخ    

22-04-2021 برقم ايداع   679 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2021  بــ :  يكون حق الداره والتوقيع امام 

الجهات الرسميه للشركاء المتضامنين /محمد محمد احمد عرفة واسلم محمد احمد عرفة  ابو خوخ ونفين اسامه 

عباس السيد واحمد سعيد السيد دسوقي ولهم الحق منفردين او مجتمعين فى 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 وفتح حسابات وغلقها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع  وتسديد كافة السندات الذنية  والتجارية 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل اما حق القتراض 

والرهن فيكون للشركاء مجتمعين وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها

6 - هدي شحات عبدا علي  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    35   وتم ايداعه بتاريخ    

08-02-2022 برقم ايداع   23 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين /  محمد ابراهيم سعد ابراهيم عبدربه وهدى شحات عبدا 

على مجتمعين او منفردين  في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وإيداع وفتح حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وإبرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها 

ولهما حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر وإنهاء كافة الجراءات اللزمة لذلك

7 - عماد محمد السيد ابو عوف  شريك موصى   المقيد برقم قيد    111   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-22 

برقم ايداع   136 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  

8 - محمد عبد العظيم محمد محمد سنبل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    111   وتم ايداعه بتاريخ    

22-05-2022 برقم ايداع   136 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2022  بــ :  
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9 - خالد ابو الفتوح محمد محمد ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    271   وتم ايداعه بتاريخ    

11-12-2022 برقم ايداع   372 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  

10 - عبير عجلن محمد راجح  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    100   وتم ايداعه بتاريخ    

09-05-2022 برقم ايداع   125 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن /  رضا احمد حموده احمد و الشريكة المتضامنة/عبير عجلن 

محمد راجح ولهما  الحق  منفردين او مجتمعين في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات 

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

والمصارف كافة صور التعامل من سحب وإيداع وفتح حسابات   وكافة صور التعامل مع جميع البنوك  

والمصارف  والتوقيع على الشيكات وحق القتراض والرهن وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك لهما حق الشراء والبيع 

والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية  ولهما  الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية  

وابرام كافة العقود  والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل  ولهما الحق فى دخول 

اللشركة او تداخل شركات قائمة  الى الشركة ولهما حق توكيل  او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر فيما عدا 

الشريك الموصى وإنهاء كافة الجراءات اللزمة لذلك

11 - احمد حموده احمد حميده  شريك   المقيد برقم قيد    100   وتم ايداعه بتاريخ    09-05-2022 برقم 

ايداع   125 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  

12 - ابراهيم رجب ابراهيم السيد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    277   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-2022 برقم ايداع   384 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن / ابراهيم رجب ابراهيم السيد شربيني وله الحق منفردا في 

التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف  كافخ صور التعامل من سحب وإيداع وفتح حسابات 

وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك له حق الشراء والبيع 

والرهن لصول الشركة وممتلكاتها بمختلف الشكال وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر فيما عدا 

الشركاء  الموصين وإنهاء كافة الجراءات اللزمة لذلك

13 - محمد  رجب ابراهيم السيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    277   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-15 

برقم ايداع   384 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  

14 - المحمدى محمود ربيع محمود  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    278   وتم ايداعه بتاريخ    

08-11-2021 برقم ايداع   1889 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين / الحسينى محمود ربيع محمود والمحمدى محمود ربيع 

محمود  ولهما الحق منفردين او مجتمعين في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وإيداع وفتح حسابات  وغلقها وإصدار خطابات وشهادات الضمان وإبرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل والتوقيع على  الشيكات والفراج عن رأس المال  ولهما 

حق القتراض والرهن والتوقيع على عقود الشراءوالبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية   ولهما الحق فى 

تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة ولهما  حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنية  والتجارية  وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 

ولهما  حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر وإنهاء كافة الجراءات اللزمة لذلك

15 - رضا هاشم محمد ابوسيف  شريك   المقيد برقم قيد    274   وتم ايداعه بتاريخ    28-10-2021 برقم 

ايداع   1807 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  

16 - السيد سعد السيد الجهورى  شريك   المقيد برقم قيد    274   وتم ايداعه بتاريخ    28-10-2021 برقم 

ايداع   1807 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  

17 - احمد علي السيد الكردي  شريك   المقيد برقم قيد    274   وتم ايداعه بتاريخ    28-10-2021 برقم ايداع   

1807 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  
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18 - محمد شعبان نصر حسنين  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    28   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2022 برقم ايداع   16 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن /  محمد شعبان نصر حسنين وله الحق منفردا في التعامل 

باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكافه صور التعامل من سحب وإيداع وفتح حسابات 

وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها  له حق  توكيل الغير في كل او 

بعض ماذكر وانهاء كافه الجرات الزمه

تجديد افراد

1 - احمد مختار عبيد طلبه لصاحبها احمد مختار عبيد طلبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   265   قيدت فى   

25-10-2017 برقم ايداع    2635 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-10-24

2 - سماح اشرف علي عبد الله لصاحبتها سماح اشرف علي عبداله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   267   قيدت 

فى   14-08-2017 برقم ايداع    1963 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-13

3 - المنصور للرخام لصاحبها احمد منصور عبدالحميد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   290   قيدت فى   

25-07-2017 برقم ايداع    1756 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-24

4 - مصنع السلمي للخشاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   83   قيدت فى   03-11-2002 برقم ايداع    488 

وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-02

تجديد شركات

Page 15 of 15 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع


