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قيود الشركات

1 - عمرو محمد رضا عبدالعزيز محمود خليفة وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

01-08-2022 برقم ايداع    196 ورقم قيد  154    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 اللحوم4- اقامة المزارع السمكية 5- تربية الخيول6- 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الوادى الجديد الكفاح - 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 والمرسوم بقانون رقم 

14 لسنة 2012

2 - محمد ربيع عبد الفضيل محمد وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-08-08 

برقم ايداع    199 ورقم قيد  158    مركز عام  عن 1-الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية 

الجديده والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم 2-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.  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-توريدات العموميه 6-المقولت العامة مع 

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

نشاطها  بجهة محافظة الوادى الجديد شارع جمال عبد الناصر-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 والمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 

2012

3 - مصطفى عبدالخالق احمد احمد وشريكيه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-08-10 

برقم ايداع    206 ورقم قيد  162    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/ النتاج الحيوانى والداجنى 

والسمكى ومنه )أ(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 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 

والمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012
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4 - السيد محمد السيد ابوليله وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   11-08-2022 برقم 

ايداع    208 ورقم قيد  164    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/النتاج الحيوانى والداجنى والسمكى ومنه :)أ(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 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 والمرسوم بقانون رقم 

14 لسنة 2012

5 - حسين طه محمود محمد وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم 

ايداع    209 ورقم قيد  165    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/النتاج الحيوانى والداجنى 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 ابو الهول - الكفاح مركز الفرافرة - محافظة 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

6 - فرسان الوادى الجديد لستصلح الراضى والنتاج الحيوانى شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت 

فى   15-08-2022 برقم ايداع    210 ورقم قيد  166    مركز عام  عن 1   ـ ستصلح 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 أ/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/المزارع السمكية 3ـالتصدير تلتزم المنشأة بأحكام القانون رقم 118 لسنة 75 بشأن سجل 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الوادى الجديد القطعة رقم 10 غرب المنيرة- مركز الخارجة - محافظة 

الوادى الجديد

7 - على سيد على سيد وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم ايداع    

211 ورقم قيد  167    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/النتاج الحيوانى والداجنى أ/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 الجديدةـ مركز الداخلة ـ محافظة 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
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8 - حسام مسعود مصطفى عطية وشريكته شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-08-15 

برقم ايداع    213 ورقم قيد  168    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/النتاج الحيوانى والداجنى أ/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 اللحوم3/ تشغيل 

وصيانة واستغلل وحدات طلمبات مياه الرى وشبكات توزيعها وخطوط نقلها للراضى المخصصه للستصلح 

والستزراع 4/ تصميم وصيانة محطات الطاقة الشمسية والمتجددة 5/ تركيب وصيانة اجهزة الرش والرى 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الوادى الجديد غرب الوهوب ـ مركز الداخلة ـ محافظة 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

9 - اهله اسماعيل عبدا موسى وشركائها شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   18-08-2022 برقم 

ايداع    214 ورقم قيد  170    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/النتاج الحيوانى والداجنى أ/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 غرب الموهوب-مركز الداخلة - محافظة 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

10 - انشراح عبد الفتاح توفيق عبدالفتاح وشركائها شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

18-08-2022 برقم ايداع    215 ورقم قيد  171    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/النتاج الحيوانى والداجنى أ/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 قشنا- مركز 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
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11 - فيرمى فالى لنتاج الفيرمى كبومبوست )vermi vally to produc vermicompost (  شركة ذات 

مسئولية محدودة شركة  رأس مالها 19,900.000 قيدت فى   18-08-2022 برقم ايداع    216 ورقم قيد  

172    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/النتاج الحيوانى والداجنى أ/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  3/ الهندسة الوراثية فى 

المجالت النباتية والحيوانية 4/ اقامة وتشغيل مصنع لنتاج السمدة العضوية ومخصبات التربة5/ تجميع 

المخلفات الحيوانية والزراعية وفقا للضوابط والحكام التى يصدر بها قرار من الجهة المختصة بهذا النشاط 6/ 

التصدير وتلتزم المنشأة بأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن سجل المصدرين 7/ تقديم الستشارات 

والتدريبات الخاصة فى كافة مجالت التنمية الزراعية 0  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الوادى الجديد قرية 

عبدالسلم عارف - مركز الخارجة - محافظة 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

12 - سليمان عاصم محمد عبد الرازق وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-08-21 

برقم ايداع    219 ورقم قيد  173    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.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

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

الجديد موط - الواحات الداخلة- محافظة 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

13 - فاطمة محمد بخيت وشريكها شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   22-08-2022 برقم ايداع    

220 ورقم قيد  174    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/النتاج الحيوانى والداجنى أ/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 اللحوم3/ اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة 

وتغليف المواد الغذائية والتمور 4/التصدير 5/التوريدات العمومية  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

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

شارع النبوى المهندس-مركز الخارجة- محافظة 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
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14 - بالم لند للستثمار الزراعى palm land شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

28-08-2022 برقم ايداع    227 ورقم قيد  177    مركز عام  عن 1أنشطة من داخل قانون 72لسنة2017: 

1- استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. 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 المزارع السمكية وكذا صيد السماك . 5-تربية 

الخيول.6-الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية .7- اقامة وادارة وتشغيل المراكز التجارية-تجارة 

الجملة - تجارة التجزئة -سلسل المداد،بداخل المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.8-حفر آبار 

المياه.9- العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة.10-الخدمات المتعلقة بانزال مواسير التغليف وانابيب 

النتاج.11-تصميم او انشاء او ادارة وتشغيل وصيانة محطات كهرباء والطاقة الشمسية.12-اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع خراطيم الري. أنشطة خارج قانون72لسنة 2017: 1-اقامة او ادارة وتشغيل وصيانة محطات 

طلمبات مياه الرى وشبكات توزيعها.2-تجارة المعدات الزراعية بمختلف انواعها.3-تجارة السمدة والمبيدات.4- 

التوريدات العمومية.5-انشاء المشاتل باختلف انواعها فاكهة او نباتات او خضراوات.وذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  بجهة محافظة 

الوادى الجديد الوادي الجديد-مركز باريس-قرية جدة وموقع ممارسة النشاط الصناعي احدي 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 والمرسوم بقانون رقم 

14 لسنة 2012.

15 - ابراهيم محمد مهدي مبارز وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   30-08-2022 برقم 

ايداع    228 ورقم قيد  178    مركز عام  عن ) 1 ( 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 

المزارع السمكيه 5/تربية الخيول 6/اقامة الصوب 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 رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 

لسنة 2008
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فروع الشركات

1 - المستقبل للستصلح الزراعي   قيدت فى   08-08-2022 برقم ايداع    198 ورقم قيد   157   فرعى  

عن 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 الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 

. 2008

  تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.

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

اللحوم.

  إقامة المزارع السمكية .

  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الوادى الجديد مركز) بلط ( بمنطقه ) بلط ( بمحافظه الوادي الجديد

MUHAMED AGLAN ENERGY  ( ) 2 - محمد عجلن لخدمات الطاقة والمقاولت ) مايسك

SERVICES &CONTRACTING) MAESC   قيدت فى   09-08-2022 برقم ايداع    205 ورقم 

قيد   161   فرعى  عن انشطة قانون 72  :  تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء 

والطاقة على اختلف مصادرها   إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعها 

وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها ، للمعايير الفنية والعلمية المقررة في هذا الشأن وفقا  تقديم الخدمات البترولية 

المساندة لعمليات الحفر والستكشاف وتشمل :  صيانة آبار البترول وتنشيطها    صيانة معدات الحفر والمضخات 

البترولية   حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول .   العمال المدنية المكملة لعمال 

الحفر والصيانة   معالجة السطح من الترسيبات   الخدمات المتعلقةبإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج   

الخدمات المتعلقةبالستكشاف البترولي   إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعي أو إعادة تغييزه أو إعداده 

للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع النتاج إلى مواقع الستخدام من مدن وقرى ومناطق تنميةبواسطة الناقلت 

المتخصصة أو النابيب، ول يشمل ذلك نقل البترول .   النشطة المرتبطةبالملحات الطبيعية أو الصناعية أو 

الملح الصخري.   انشطة خارج قانون 72 :  التوريدات العمومية   المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة 

تلتزم الشركةبأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 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 في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة 

الوادى الجديد محافظة الوادى الجديد _مدينة الدخلة _مركز بلط_الطريق الشرقى العام _بجوار مسجد بلط 

الشرقى _عقار سعد حافظ

 محو - شطب

1 - المغربى للبلط والطوب السمنتى والطوب الفرعونى لصاحبها ) محمد حسن احمد مغربى (  تاجر فرد سبق 

قيده برقم   155 قيد فى 27-03-2007 برقم ايداع  210 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل 

بموجب قرار الهيئه صدر امر محو 4 فى 3/8/2022 لعتزال التجاره
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رأس المال

1 - تعديل السم التجارى الى / الطارق للتمور لصاحبها طارق عمر زايد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   156 

قيد فى 21-09-2003 برقم ايداع   465 فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

100,000.000

العناوين 

1 - تعديل السم التجارى الى / الطارق للتمور لصاحبها طارق عمر زايد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    156 

قيد فى 21-09-2003 برقم ايداع    465 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الوادى الجديد تعديل العنوان الى / القطعة رقم 10 ، 11 ، 12 ، 13 المنطقة الصناعية بالخارجة ـ الوادى الجديد

2 - تعديل اسم المنشأة ليصبح / الديار لتعبئة البلح الطازج لصاحبها أحمد محمد ابراهيم ابو الحسن تاجر فرد سبق 

قيده برقم    169 قيد فى 21-08-2017 برقم ايداع    2029 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة الوادى الجديد تعديل المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط الول بعد التعديل / المنطقة 

الستثمارية بالخارجة - الوادى الجديد  وموقع ممارسة النشاط الثانى / المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة 

والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا شبه جزيرة سيناء فليزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة 

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

النشاط

1 - تعديل السم التجارى الى / الطارق للتمور لصاحبها طارق عمر زايد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  156 

قيد فى 21-09-2003 برقم ايداع    465وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط 

الى / اقامة وتشغيل مصنع لفرز وتجهيز وتعبئة التمور بانواعها والحاصلت الزراعية ) وعلى المنشأة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة النشاط(

2 - تعديل اسم المنشأة ليصبح / الديار لتعبئة البلح الطازج لصاحبها أحمد محمد ابراهيم ابو الحسن تاجر فرد سبق 

قيده برقم  169 قيد فى 21-08-2017 برقم ايداع    2029وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

تعديل النشاط ليصبح/ 1ـ اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة بلح طازج مفروز  2ـ الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات 

العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

الكيان القانوني
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   156 وتم ايداعه بتاريخ   

21-09-2003  برقم ايداع 465.000 الى : تعديل السم التجارى الى / الطارق للتمور لصاحبها طارق عمر 

زايد محمد

2 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   169 وتم ايداعه بتاريخ   

21-08-2017  برقم ايداع 2,029.000 الى : تعديل اسم المنشأة ليصبح / الديار لتعبئة البلح الطازج لصاحبها 

أحمد محمد ابراهيم ابو الحسن

الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

رأس المال

1 - محمود على احمد رمضان وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     159 قيدت فى 16-11-2020 برقم ايداع    

1516وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

2 - تعديل اسم الشركة الى محمد فوزى سيف الدين مبارز وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     27 قيدت فى 

23-01-2022 برقم ايداع    15وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

3 - محمد محمود احمد عبد الباقى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     176 قيدت فى 05-08-2019 برقم ايداع    

1367وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

العناوين

النشاط

الكيان القانونى

السم والسمة

1 -  فى تاريج :09-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 159   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-11-2020 برقم ايداع    1516 الى   محمود على احمد رمضان وشريكيه

2 -  فى تاريج :09-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 160   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-08-2022 برقم ايداع    202 الى   العمدة جروب للستثمار والتنمية الزراعية )ش.م.م(

3 -  فى تاريج :15-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 27   وتم ايداعه 

بتاريخ 23-01-2022 برقم ايداع    15 الى   تعديل اسم الشركة الى محمد فوزى سيف الدين مبارز وشريكيه

4 -  فى تاريج :22-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 175   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-08-2022 برقم ايداع    222 الى   ساره جابر مصطفى محمد وشركائها

5 -  فى تاريج :22-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  ، 175   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-08-2022 برقم ايداع    221 الى   ساره جابر مصطفى محمد وشركائها
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

الشخاص

1 - وليد مختار السيد سعد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    176   وتم ايداعه بتاريخ    05-08-2019 برقم 

ايداع   1367 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2021  بــ :  

2 - مختار احمد عطية عامر  شريك موصى   المقيد برقم قيد    176   وتم ايداعه بتاريخ    2019-08-05 

برقم ايداع   1367 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2021  بــ :  

3 - احمد محمد احمد محمد النجار  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    159   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-2020 برقم ايداع   1516 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  كون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين محمود على احمد رمضان / أحمد محمد أحمد النجار 

مجتمعين أو منفردين ولهما الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف كافة صور التعامل من سحب وإيداع وفتح حسابات والفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك 

لهما الحق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهم الحق فى تعيين 

وعزل مستخدمى وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما 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 حق التوكيل او التفويض الغير  فيما عدا الشريك الموصي  فى كل او بعض ماذكر

4 - مستور محمد النشرتى عامر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    160   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-09 

برقم ايداع   202 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  

5 - محمد فوزى حسين حمودة  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    27   وتم ايداعه بتاريخ    2022-01-23 

برقم ايداع   15 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2022  بــ :  

تجديد افراد

1 - المغربى للبلط والطوب السمنتى والطوب الفرعونى لصاحبها ) محمد حسن احمد مغربى (  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   155   قيدت فى   27-03-2007 برقم ايداع    210 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-03-26

2 - تعديل السم التجارى الى / الطارق للتمور لصاحبها طارق عمر زايد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

156   قيدت فى   21-09-2003 برقم ايداع    465 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2023-09-20

3 - مصنع المروه لتجهيز وتعبئة منتجات البلح لصاحبتها فوزيه يوسف حسن حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

103   قيدت فى   24-08-2017 برقم ايداع    2072 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-08-23
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

تجديد شركات
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