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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 1 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 مكتب استثمار الوادي الجدٌد شهر دٌسمبرجرٌدة األسماء التجارٌة 

 

 الفهرس*     

 وشركات. أفراد لٌود -1

 :   داافر التجارى السجل تعدٌالت -2

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 المانونً الكٌان  .  

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العمود 

 . األحكام 

 شركات : التجارى السجل تعدٌالت -3

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 المانونً الكٌان  .  

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العمود 

 . األحكام 

 (وشركات )افرادتجدٌدات :  -4
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 2 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 لٌود افراد
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 لٌود شركات
_____________________________________ 

اكرولس حمدي غالً حناوي ودمحم عبد الرحٌم دمحم عبد الرحٌم وشركائه , شركة ,  - 1
, ورلم لٌد  9ٌداع , , برلم ا 28/12/2021, لٌدت فى ,  300000.000رأس مالها , 

استصالح واستزراع االراضً البور والصحراوٌة ومنها أ استصالح وتجهٌز  1, عن  9
االراضً بالمرافك االساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع ب استزراع االراضً 

المستصلحة. وٌشترط فً الحالتٌن ان تكون االراضً مخصصة الغراض االستصالح 
 2طرق الري الحدٌثة فً االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر  واالستزراع وان تستخدم

االنتاج الحٌوانً والداجنً . )أ(تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج 
السالالت او االلبان او التسمٌن او اللحوم )ب(تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء 

تاج البٌض او اللحوم مع مراعاة احكام الموانٌن كان ذلن االنتاج السالالت او التفرٌخ او ان
واللوائح والمرارات السارٌة وعلً البشركة الحصول علً كافة التراخٌص الالزمه لمباشرة 

وماورد بمرار رئٌس  2007لسنة  350نشاطها مع مراعاة لرار رئٌس الوزراء رلم 
ٌك ومولع ممارسة , بجهة الفرافرة بجوار مسجد العت 2008لسنة  356الجمهورٌة رلم 

 النشاط جمٌع انحاء الجمهورٌة فٌماعدا شبة جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما .
,  50000.000م( , شركة , رأس مالها , 0م0ذ0كابستى لالستثمار الزراعى )ش - 2

, عن استصالح وتجهٌز  10, ورلم لٌد  10, برلم اٌداع ,  28/12/2021لٌدت فى , 
افك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع و استزراع األراضً األراضً بالمر

المستصلحة وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألغراض 
االستصالح واالستزراع وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة ولٌس الري بطرٌك 

تزراع و الغمراستصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالس
استزراع األراضً المستصلحة وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة 

ألغراض االستصالح واالستزراع وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة ولٌس الري بطرٌك 
تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن -2الغمر.

ة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو تربٌ 3أو اللحوم. 
المزارع السمكٌه مع مراعاه احكام  -4التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.

الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌه وعلى الشركه الحصول على كافه التراخٌص الالزمه 
الوادى الجدٌد ومولع ممارسة النشاط جمٌع انحاء , بجهة موط الداخله  0لمباشره نشاطها

 الجمهورٌة فٌماعدا شبة جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما .
_____________________________________ 

 تعدٌالت السجل التجارى افراد
_____________________________________ 
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 3 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

_____________________________________ 
 شطب -محو 

_____________________________________ 
_____________________________________ 

 رأس المال
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 العناوٌن
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 طالنشا
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 الكٌان المانونى
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 االسم و السمة
_____________________________________ 

_____________________________________ 
 االشخاص

_____________________________________ 
_____________________________________ 

 تعدٌالت السجل التجارى شركات
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 شطب -محو 
_____________________________________ 

_____________________________________ 
 رأس المال

_____________________________________ 
, لٌدت فى ,  13حسن دمحم عثمان وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 1

, تم تعدٌل رأس المال  28/12/2021, وفى تارٌخ  13, برلم اٌداع ,  03/02/2019
 . 1000000.000لٌصبح رأس مالها 

_____________________________________ 
 العناوٌن

_____________________________________ 
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 4 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

_____________________________________ 
 العناوٌن

_____________________________________ 
, لٌدت فى ,  8دمحم على عبدالاله محمود وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 1

, تم تعدٌل النشاط لٌصبح  27/12/2021, وفى تارٌخ  8, برلم اٌداع ,  27/12/2021
استصالح وتجهٌز االراضً -استصالح واستزراع االراضً البور والصحراوٌة ومنها أ-1

استزراع االراضً المستصلحة. -بالمرافك االساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع ب
االستزراع وان وٌشترط فً الحالتٌن ان تكون االراضً مخصصة الغراض االستصالح و

االنتاج الحٌوانً -2تستخدم طرق الري الحدٌثة فً االستزراع ولٌس الري بطرٌك الغمر 
والداجنً . )أ(تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت او االلبان او 

التسمٌن او اللحوم )ب(تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن االنتاج 
الت او التفرٌخ او انتاج البٌض او اللحوم مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح السال

والمرارات السارٌة وعلً البشركة الحصول علً كافة التراخٌص الالزمه لمباشرة نشاطها 
. 

_____________________________________ 
 الكٌان المانونى

_____________________________________ 
_____________________________________ 

 االسم و السمة
_____________________________________ 

ص , تم التأشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 28/12/2021فى تارٌخ : ,  - 1
 13, برلم اٌداع  03/02/2019, وتم اٌداعه بتارٌخ  13او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 

  عثمان وشركاه .الى : حسن دمحم
_____________________________________ 

 االشخاص
_____________________________________ 

, وتم اٌداعه بتارٌخ  10جابر دمحمٌن عثمان نعمان , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 1
بـ : حك االدارة  28/12/2021تم التأشٌر فى تارٌخ  10, برلم اٌداع  28/12/2021

ٌمثل المدٌر / المدٌرون الشركة فى عاللتها مع الغٌر ؛ وله منفردا / ولهم  -التولٌع:و
منفردٌن او مجتمعٌن فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌها 

عدا ما احتفظ به هذا العمد او لانون الشركات والئحته التنفٌذٌه للجمعٌة العامه.ولهما الحك 
و مجتمعٌن فى التعامل باسم الشركة او ضمن اغراضها امام جمٌع الجهات منفردٌن ا

الحكومٌة والغٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص وكذلن التعامل 
مع جمٌع البنون والمصارف كافه صور التعامل من سحب واٌداع وفتح حسابات واصدار 

رهن وابرام كافة العمود والمشارطات خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض وال
والصفمات ال تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وكل ذلن باسم الشركة وضمن 

اغراضها ولهما حك توكٌل الغٌر فى كل او بعض ما ذكر وانهاء كافة االجراءات الالزمة 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 5 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ف االشكال . لذلن وكذلن له حك الشراء والبٌع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها بمختل
ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك 

لبض ودفع المبالغ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وله حك 
 توكٌل الغٌر فى كل او بعض ماذكر وانهاء كافة االجراءات الالزمة لذلن .

, وتم اٌداعه بتارٌخ  10طٌه فرج النجار , مدٌر , الممٌد برلم لٌد , ولٌد جمعه ع - 2
 بـ : . 28/12/2021تم التأشٌر فى تارٌخ  10, برلم اٌداع  28/12/2021

, وتم اٌداعه بتارٌخ  13خلف فتحً احمد عثمان , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 3
 4بـ : دخول  28/12/2021خ تم التأشٌر فى تارٌ 13, برلم اٌداع  03/02/2019

 شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمدوخروج شرٌن موصى مذكور بالعمد .
, وتم  13سمٌر عبدالرضى عوض هللا رشٌد , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 4

بـ :  28/12/2021تم التأشٌر فى تارٌخ  13, برلم اٌداع  03/02/2019اٌداعه بتارٌخ 
. 

, وتم اٌداعه بتارٌخ  13شحات احمد , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد , اسامه احمد  - 5
 بـ : . 28/12/2021تم التأشٌر فى تارٌخ  13, برلم اٌداع  03/02/2019

, وتم اٌداعه  13مصطفى شحات احمد عبد السالم , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 6
 بـ : . 28/12/2021فى تارٌخ تم التأشٌر  13, برلم اٌداع  03/02/2019بتارٌخ 

, وتم اٌداعه بتارٌخ  13دمحم جابر حسن زٌدان , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 7
 بـ : . 28/12/2021تم التأشٌر فى تارٌخ  13, برلم اٌداع  03/02/2019

_____________________________________ 
 تجدٌد أفراد

_____________________________________ 
_____________________________________ 

 تجدٌد شركات
_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 


