جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريدة السماء التجارية

جريدة السماء التجارية مكتب استثمار الوادى الجديد شهريونيوسنة 2022
* الفهرس
 -1قيود أفراد وشركات.
 -2تعديلت السجل التجارى افراد :
· المحو والشطب .
· راس المال .
· العنوان .
· النشاط .
· السم والسمة .
· نوع الشركة .
 -3تعديلت السجل التجارى شركات :
· المحو والشطب .
· راس المال .
· العنوان .
· النشاط .
· السم والسمة .
· نوع الشركة .
 -4تجديدات ( :افراد وشركات)
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جريدة السماء التجارية

قيود أفراد
 - 1عشانك لرياده العمال والتجاره اللكترونيه لصاحبتها ايمان بكر محمد سعيد تاجر فرد رأس ماله
 10,000.000قيد فى  2022-06-28برقم ايداع  167ورقم قيد  137محل رئيسى عن )1حاضنات العمال
التكنولوجية ودعم رياده العمال )2اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم
المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها )3التجارة اللكترونية مع مراعاه احكام والقوانين واللوائح
والقرارت الساريه وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ,بجهة محافظة الوادى
الجديد الخارجه-بجوار مسجد الشازلية-الوادى الجديدوموقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا شبه
جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار
رئيس الجمهورية رقم  356لسنة 2008

فروع الفراد
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قيود الشركات
 - 1احمد ناصر حسين محمد وشريكية شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-06برقم
ايداع  151ورقم قيد  122مركز 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 فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الوادى
الجديد ميدان البساتين-الخارجة-الوادى الجديد موقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا شبه جزيرة
سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة
 2007وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة  2008والمرسوم بقانون رقم  14لسنة 2012
 - 2محمد صبحي زايد محمد وشركاه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-08برقم
ايداع  155ورقم قيد  125مركز 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 .النتاج الحيوانى والداجنى والسمكي ومنه :ا)تربية
جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم .ب)تربية جميع أنواع
الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم .ج)تربية
الخيول د) المزارع السمكية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على
كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الوادى الجديد الموهوب -الداخلة-الوادى الجديد وموقع
ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة قرار
رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة 2008والمرسوم بقانون
رقم  14لسنه 2012
 - 3وسام عبد الهادى طلبه محمود وشركاه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى 2022-06-09
برقم ايداع  156ورقم قيد  126مركز 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 .النتاج الحيوانى والداجنى والسمكى
ومنه :ا)تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.ب)تربية
جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.
ج)تربية الخيول د)المزارع السمكية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة
الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الوادى الجديد موط -الداخلة -الوادى
الجديدوموقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع
مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة 2008
والمرسوم بقانون رقم  14لسنه 2012
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 - 4احمد حمدى عثمان عيد وشريكيه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-19برقم
ايداع  160ورقم قيد  130مركز 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 .تربية الخيول /5المزارع السمكيه /6اقامة تشغيل مصنع
لتعبئة المياة والمواد الغذائية انشطه خارج قانون 72لسنه /2017:7المقاولت العامة  /8التوريدات العموميه /9
تسويق المنتجات الزراعية 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  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة 2008
 - 5محمود عبد الرحمن محمد قطب وشريكة شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى 2022-06-20
برقم ايداع  161ورقم قيد  132مركز 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.مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها بجهة محافظة الوادى
الجديد عائشه عبدالرحمن-الفرافره-الوادى الجديدوموقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا شبه
جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار
رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  2008والمرسوم بقانون رقم  14لسنه2012
 - 6محمد علم عبدا احمد وشريكه شركة رأس مالها  300,000.000قيدت فى  2022-06-26برقم
ايداع  163ورقم قيد  135مركز 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 .النتاج الحيوانى والداجنى والسمكي :ا)تربية جميع
أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم .ب)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 الخارجة-الوادى الججديدوموقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا شبه
جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار
رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  2008والمرسوم بقانون رقم14لسنة2012
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فروع الشركات
 - 1جنان للنابيب وأنظمة الرى قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  154ورقم قيد  124فرعى عن
اعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية .إعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية
للمشروعات .إنشاء البنية الساسية ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية .التسويق والترويج
لراضي المنطقة الصناعية لجذب رؤوس الموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية .إنشاء مباني
مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات .إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها
استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .واستزراع الراضي المستصلحة.
ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وأن تستخدم طرق
الري الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم 350
لسنة  2007وقراررئيس الجمهوريةرقم  356لسنة  2008تجاره الجمله والتجزئه في المناطق النائية
والمجتمعات العمرانية الجديدة .نشاط خارج قانون  72لسنه  :2017المقاولت العامه توريد و تركيب انابيب
وانظمه الرى مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار .يجوز
للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها
على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا
لحكام القانون و لئحته التنفيذية دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطهاغرض الشركة  :بجهة محافظة القاهرة تعديل العنوان  :بلوك  31أ
مركز خدمات التجمع الول القاهرة الجديدة -
 - 2جنان للنابيب وأنظمة الرى قيدت فى  2022-06-08برقم ايداع  154ورقم قيد  124فرعى عن
اعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية .إعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية
للمشروعات .إنشاء البنية الساسية ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية .التسويق والترويج
لراضي المنطقة الصناعية لجذب رؤوس الموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية .إنشاء مباني
مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات .إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها
استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .واستزراع الراضي المستصلحة.
ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وأن تستخدم طرق
الري الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم 350
لسنة  2007وقراررئيس الجمهوريةرقم  356لسنة  2008تجاره الجمله والتجزئه في المناطق النائية
والمجتمعات العمرانية الجديدة .نشاط خارج قانون  72لسنه  :2017المقاولت العامه توريد و تركيب انابيب
وانظمه الرى مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار .يجوز
للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهةباعمالها او التي قد تعاونها
على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا
لحكام القانون و لئحته التنفيذية دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول
على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطهاغرض الشركة  :بجهة محافظة الوادى الجديد افتتاح فرع  :الهنجر
الكائن فى محافظة الوادى الجديد  -مدينة الخارجة طريق الداخلة

محو  -شطب
 - 1محمد طه حماد عوض لصاحبها محمد طه حماد عوض تاجر فرد سبق قيده برقم  127قيد فى
 2019-05-15برقم ايداع  902وفى تاريخ  2022-06-19تم محو  -شطب السجل صدر امر محو رقم 2
فى  19/6/2022لعتزال التجاره بناء على خطاب الهيئه
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رأس المال

العناوين
 - 1الفيروز لتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعيه لصاحبها سامح احمد محمد عوض تاجر فرد سبق قيده برقم
 118قيد فى  2017-05-10برقم ايداع  936وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل العنوان ليصبح محافظة
الوادى الجديد موقع ممارسه النشاط الول قطعه ارض رقم ()45.44.43خليه (ب )صناعات صغيره القطاع
الغذائي المنطقه الصناعيه بالداخله الوادى الجديد وموقع ممارسه النشاط الثاني جميع انحاء الجمهورية فيما عدا
شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد
بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  2008والمرسوم بقانون رقم  14لسنه 2012

النشاط

الكيان القانوني

السم والسمة

الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات

ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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جهاز تنمية التجارة الداخلية

محو  -شطب

رأس المال
 - 1حسام عبد ا احمد زايد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  93قيدت فى  2022-04-11برقم ايداع
وفى تاريخ  2022-06-05تم تعديل رأس المال رأس مالها 300,000.000

100

 - 2تعديل اسم الشركه الى السيد محمد السيد احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم  136قيدت فى
 2021-02-03برقم ايداع 205وفى تاريخ  2022-06-27تم تعديل رأس المال رأس مالها
300,000.000

العناوين
Green Paradise For
 - 1جرين برادايس للستثمار الزراعى
 Agricultural Investment )G.P.A.Tشركة سبق قيدها برقم  123قيدت فى  2019-05-21برقم
ايداع 21765وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية مكتب بالعقار رقم ()1
شارع صبرى ابو علم -شبين الكوم  -محافظه المنوفيه
Green Paradise For
 - 2جرين برادايس للستثمار الزراعى
 Agricultural Investment )G.P.A.Tشركة سبق قيدها برقم  123قيدت فى  2019-05-21برقم
ايداع 21765وفى تاريخ  2022-06-07تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح فرع بالشركه رقم
( )1شارع صبرى ابو علم شبين الكوم محافظه المنوفيه

النشاط

ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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جريدة السماء التجارية

الكيان القانونى

السم والسمة
 - 1فى تاريج  2022-06-05:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  93 ,وتم ايداعه
بتاريخ  2022-04-11برقم ايداع  100الى حسام عبد ا احمد زايد وشركاه
 - 2فى تاريج  2022-06-21:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  133 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-02-21برقم ايداع  281الى شركة محمد احمد عبدالسميع سالم وشركاه
 - 3فى تاريج  2022-06-27:تم التأشير بتعديل عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  136 ,وتم
ايداعه بتاريخ  2021-02-03برقم ايداع  205الى تعديل اسم الشركه الى السيد محمد السيد احمد وشركاه

ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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جريدة السماء التجارية

الشخاص
 - 1عمار احمد عبده ابو السعود عبيد قاصر مشمول بولية والده المقيد برقم قيد  134وتم ايداعه بتاريخ
 2018-06-11برقم ايداع  1239تم التأشير فى تاريخ  2019-12-24بــ  :دخول شريك موصى مذكور
بالعقد
 - 2عماد ابراهيم سبع مبارز خروج المقيد برقم قيد  134وتم ايداعه بتاريخ  2018-06-11برقم ايداع
 1239تم التأشير فى تاريخ  2019-12-24بــ  :خروج شريك موصى مذكور بالعقد
 - 3محمد احمد عبداللطبف على مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  4وتم ايداعه بتاريخ
 2013-12-01برقم ايداع  4تم التأشير فى تاريخ  2021-11-17بــ  :له حق الدارة والتاوقيع والمسئوليه
امام الجهات الرسميه للشركاء المتضامنين /عبد الستار عدل احمد اسماعيل ومحمد احمد عبداللطيف على وعمر
صابر محمد عزب ولهم الحق مجتمعين فقط في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات
الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك
والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وغلقها واصدار خطابات وشهادات الضمان وابرام كافة العقود
والمشارطات واتلصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل والتوقيع علي الشيكات والفراج عن راس
المال ولهم مجتمعين فقط حق القتراض والرهن والتوقيع علي عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها
العقاريه ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع
وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة
وضمن اغراضها ولهم مجتمعين فقط حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض مع ذكر وانهاء كافة
الجراءات اللزمه لذلك .
 - 4محمد عمر يوسف رضوان خروج شريك متضامن المقيد برقم قيد  4وتم ايداعه بتاريخ
 2013-12-01برقم ايداع  4تم التأشير فى تاريخ  2021-11-17بــ  :خروج
 - 5الطيب عبد الرازق احمد البدرى شريك موصى المقيد برقم قيد  93وتم ايداعه بتاريخ
 2022-04-11برقم ايداع  100تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ :
 - 6وليد فرج حساتين بشر شريك موصى المقيد برقم قيد  93وتم ايداعه بتاريخ  2022-04-11برقم
ايداع  100تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ :
 - 7عبد الرؤف فتحى عبدالرؤف حنفى شريك موصى المقيد برقم قيد  93وتم ايداعه بتاريخ
 2022-04-11برقم ايداع  100تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ :
 - 8انس عبد ا احمد زايد شريك موصى المقيد برقم قيد  93وتم ايداعه بتاريخ  2022-04-11برقم
ايداع  100تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ :
 - 9حاتم على منازع احمد خروج المقيد برقم قيد  93وتم ايداعه بتاريخ  2022-04-11برقم ايداع
 100تم التأشير فى تاريخ  2022-06-05بــ  :خروج شريك موصى مذكور بالعقد ودخول شركاء موصيين
مذكورين بالعقد
 - 10سلمى مرعى محمد مرعى خروج شريك متضامن المقيد برقم قيد  136وتم ايداعه بتاريخ
 2021-02-03برقم ايداع  205تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ  :خروج شريك متضامن
 - 11السيد محمد السيد احمد مدير وشريك متضامن المقيد برقم قيد  136وتم ايداعه بتاريخ
 2021-02-03برقم ايداع  205تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ  :يكون حق الداره والتوقيع
والمسئوليه امام الجهات الرسميه للشريك المتضامن السيد محمد السيد احمد وله الحق منفردا فى التعامل باسم
الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع
الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة صور التعامل من سحب وايداع وفتح حسابات واصدار
خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق
بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وله حق توكيل الغير فى كل او بعض
ما ذكر فيما عدا الشريك الموصى ان وجد وانهاء كافة الجراءات اللزمه لذلك

ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع
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 - 12بدران محمود محمد محمود دخول شريك موصى مذكور بالعقد المقيد برقم قيد  136وتم ايداعه
بتاريخ  2021-02-03برقم ايداع  205تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ  :دخول شريك موصى
مذكور بالعقد
 - 13ابراهيم حسين عبداللطيف ابراهيم دخول شريك موصى مذكور بالعقد المقيد برقم قيد  136وتم
ايداعه بتاريخ  2021-02-03برقم ايداع  205تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ  :دخول شريك
موصى مذكور بالعقد
 - 14عبده عبدالحميد محمود احمد خروج شريك موصى مذكور بالعقد المقيد برقم قيد  136وتم ايداعه
بتاريخ  2021-02-03برقم ايداع  205تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ  :خروج شريك موصى
مذكور بالعقد
 - 15على أحمد الصغير الصافى دخول شريك موصى مذكور بالعقد المقيد برقم قيد  136وتم ايداعه
بتاريخ  2021-02-03برقم ايداع  205تم التأشير فى تاريخ  2022-06-27بــ  :دخول شريك موصى
مذكور بالعقد

تجديد افراد

تجديد شركات
 - 1شركة واحة باريس للمياه الطبيعية ش.م.م شركة سبق قيدها برقم  63 :قيدت فى  2007-05-02برقم
ايداع  296وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 01/05/2027
ص
 - 2الوادى الجديد للعبوات ( العبوات ) ش م م شركة سبق قيدها برقم  64 :قيدت فى  2007-04-30برقم
ايداع  289وفى تاريخ  2022-06-01تم تجديد الشركة واصبحت سارية حتى 12:00:00 29/04/2027
ص
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