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قيود أفراد

1 - النيل لتعبئة التمورلصاحبها / محمود سمير محمود ابو السعود تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 

07-02-2023 برقم ايداع 85 ورقم قيد 333    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف وحفظ 

الحاصلت الزراعية والتمور, بجهة محافظة الوادى الجديد القلمون - الواحات الداخلة - 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

فروع الفراد
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قيود الشركات

1 - الفاق للستثمار الزراعى ) ش ذ م م ( شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2023-02-05 

برقم ايداع    79 ورقم قيد  330    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. وانشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 4(

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

اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الوادى الجديد شارع النبوى المهندس - الخارجة - 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

2 - شركة حمدى يوسف احمد احمد وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2023-02-05 

برقم ايداع    81 ورقم قيد  331    مركز عام  عن   1/  استصلح واستزراع الراضي البور او الصحراوية 

ومنها.. ) أ ( 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( تربيه الخيول 5( المزارع السمكيه المزارع السمكية مع 

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

نشاطها  (  بجهة محافظة الوادى الجديد الفرافره الم -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 والمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012

3 - رامي محمد عبد ا شعبان ومحمد بشير العزيزي رجب وشركائهما شركة  رأس مالها 495,000.000 

قيدت فى   12-02-2023 برقم ايداع    87 ورقم قيد  334    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. مع مراعاة أحكام 

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

محافظة الوادى الجديد الوادي الجديد -الخارجه-ش العدل بجوار مدريه التموين 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 يونس علي احمد وشريكييه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   15-02-2023 برقم ايداع    

92 ورقم قيد  335    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 لتعبئة وتغليف وحفظ المواد الغذائية 

5/ تصدير 6/ التوريدات العمومية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الوادى الجديد القصر- الداخلة - الوادي 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 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 3

5 - ابراهيم عبدالحليم ابراهيم جاب ا وشركاؤه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

21-02-2023 برقم ايداع    95 ورقم قيد  338    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 لحفظ وتعبئة وتغليف 

المواد الغذائية  وانشطة خارج  قانون 72 لسنة 2017منها 5( التصدير مع التزام الشركة باحكام القانون رقم 

118  لسنة 1975 6( التوريدات العمومية  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الوادى الجديد قرية بورسعيد - الخارجة - 

الوادى الجديد وموقع ممارسة النشاط  الصناعى في 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 ممارسة باقى النشطة  جميع انحاء الجمهورية فيما 

عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم 3

6 - محمد جمال حماد احمد وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   21-02-2023 برقم ايداع    

97 ورقم قيد  339    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.  وانشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 منها 4( مقاولت عامة 

5( توريدات عمومية 6( حق استغلل محاجر الرمل والزلط  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

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

منقار - 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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7 - عبدالحكيم عبدالهادى مجاهد عبدالهادى وشركاؤه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

21-02-2023 برقم ايداع    99 ورقم قيد  340    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(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 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

8 - اسلم على عبدالجيد على عبدالعاطى  وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

21-02-2023 برقم ايداع    101 ورقم قيد  341    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.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

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

منقار- 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

9 - ينابيع  الوادى لتعبئة المياه الطبيعية ) ش ذ م م ( شركة  رأس مالها 20,000,000.000 قيدت فى   

21-02-2023 برقم ايداع    104 ورقم قيد  342    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لنتاج وتعبئة المياه 

الطبيعية  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.  وانشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 وهى  5( الستيراد والتصدير  مع التزام الشركة 

باحكام القوانين 120 و 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين والتوكيلت التجارية وكذلك احكام القانون 

118 لسنة 1975 بشأن سجل المصدرين  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الوادى الجديد 152 ش طلعت درغام - 

الواحات الخارجة -  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  ممارسة باقى النشطة  جميع انحاء الجمهورية فيما عدا شبه 

جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما
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10 - شريف فتحي سعيد عبد ا وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   23-02-2023 برقم 

ايداع    110 ورقم قيد  343    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 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

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

الجديد قريه الهنداو مركز 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

11 - احمد السيد احمد كتانه وشاريكيه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   28-02-2023 برقم 

ايداع    121 ورقم قيد  346    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(المزارع السمكية 5( تربيه الخيول مع 

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

نشاطها  بجهة محافظة الوادى الجديد قريه عدن - مركز باريس - 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
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فروع الشركات

1 - الشهد للتنمية الزراعية والستصلح الزراعى   قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    83 ورقم قيد   

332   فرعى  عن غرض الشركة هو: تجارة وتعبئة وتصدير الحاصلت الزراعيه بجميع انواعها/   التصدير  / 

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسيه التي تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضي المستصلحه 

ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق 

الري الحديثه في الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهوريه رقم 356 لسنة 2008  / تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك 

لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم  / تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج 

السللت او التفريغ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم  / اقامة المزارع السمكيه  /تربية جميع الخيول   

الهندسه الوراثيه في المجالت النباتيه والحيوانيه  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

, ويشترط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول اعمل شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في في مصر او في 

الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة 

تعديل العنوان :114 شارع جوزيف تيتو - النزهه الجديدة - الدور التاسع

2 - الشهد للتنمية الزراعية والستصلح الزراعى   قيدت فى   05-02-2023 برقم ايداع    83 ورقم قيد   

332   فرعى  عن غرض الشركة هو: تجارة وتعبئة وتصدير الحاصلت الزراعيه بجميع انواعها/   التصدير  / 

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسيه التي تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضي المستصلحه 

ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق 

الري الحديثه في الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهوريه رقم 356 لسنة 2008  / تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك 

لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم  / تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج 

السللت او التفريغ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم  / اقامة المزارع السمكيه  /تربية جميع الخيول   

الهندسه الوراثيه في المجالت النباتيه والحيوانيه  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

, ويشترط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطة  ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول اعمل شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في في مصر او في 

الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الوادى 

الجديد قطعة ارض صحراوية بمركز الفرافرة بمنطقة ابو نقار

 محو - شطب

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

25-10-2017 برقم ايداع  2635 وفى تاريخ  27-02-2023   تم محو - شطب السجل صدر امر محو رقم 9 

فى 27/2/2023 لعتزال التجاره

Page 7 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

رأس المال

العناوين 

1 - النور للحديد والكريتال لصاحبها محمد ايهاب ابراهيم حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم    3 قيد فى 

30-11-2021 برقم ايداع    3 وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الوادى الجديد 

القطعة رقم )6/د ( بلوك ) الخلية ج( بالمنطقة الصناعية بالداخلة - الوادى الجديد

النشاط

الكيان القانوني

السم والسمة

الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

رأس المال

1 - ابراهيم عبدالبارى على السيد شحاته وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     325 قيدت فى 07-08-2019 برقم 

ايداع    1389وفى تاريخ  01-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

2 - الحسينى محمود ربيع محمود وشريكته شركة سبق قيدها برقم     278 قيدت فى 08-11-2021 برقم ايداع    

1889وفى تاريخ  12-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

3 - رغده الوادى للبلط علء الدين ابراهيم ثابت وشركاه شركة سبق قيدها برقم     329 قيدت فى 

10-09-1997 برقم ايداع    465وفى تاريخ  14-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

210,000.000

4 - احمد عبدالمنعم احمد خليل الخطيب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     336 قيدت فى 26-04-2021 برقم 

ايداع    689وفى تاريخ  21-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

5 - السيد محمد السيد ابوليله وشركاه شركة سبق قيدها برقم     164 قيدت فى 11-08-2022 برقم ايداع    208

وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

6 - خالد عمرو محمد عمر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     210 قيدت فى 04-10-2022 برقم ايداع    271

وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

7 - ابراهيم عبدالبارى على السيد شحاته وشريكه شركة سبق قيدها برقم     337 قيدت فى 30-10-2019 برقم 

ايداع    1849وفى تاريخ  22-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  315,000.000

8 - حسام سعيد على رجب وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     23 قيدت فى 03-01-2021 برقم ايداع    10وفى 

تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

9 - حسام سعيد علي رجب وشريكه شركة سبق قيدها برقم     30 قيدت فى 03-11-2021 برقم ايداع    18وفى 

تاريخ  23-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

10 - محمد رجب محمد جوده وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     80 قيدت فى 21-03-2022 برقم ايداع    85

وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

11 - هيلكس لتجاره وتعبئه المستلزمات الطبيه  )ش .ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     344 قيدت فى 

22-11-2020 برقم ايداع    1549وفى تاريخ  27-02-2023   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

100,000.000
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العناوين

1 - محمد رجب محمد جوده وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     80 قيدت فى 21-03-2022 برقم ايداع    85

وفى تاريخ  26-02-2023   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الوادى الجديد المركز الرئيسي وموقع ممارسه 

النشاط الخامس:مساحه 200 فدان جنوب موط -الداخله - الوادي الجديد وموقع  ممارسة باقى النشطة  جميع انحاء 

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

النشاط

1 - محمد رجب محمد جوده وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     80 قيدت فى 21-03-2022 برقم ايداع    85 

وفى تاريخ  26-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح /  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 السمكيه 5( زراعه نخيل وتوليد 

الكهرباء من غاز الميثان . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

2 - شركة خالد عبدالكريم محمد السيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     345 قيدت فى 13-10-2021 برقم 

ايداع    1690 وفى تاريخ  27-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط  1(توزيع مواد البناء 

والمحاجر 2( نشاط التصدير

الكيان القانونى

1 - الحسينى محمود ربيع محمود وشريكته شركة سبق قيدها برقم     278 قيدت فى 08-11-2021 برقم ايداع    

1889 وفى تاريخ  12-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

2 - احمد عبدالمنعم احمد خليل الخطيب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     336 قيدت فى 26-04-2021 برقم 

ايداع    689 وفى تاريخ  21-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

3 - محمد رجب محمد جوده وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     80 قيدت فى 21-03-2022 برقم ايداع    85 

وفى تاريخ  26-02-2023    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :01-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 325   وتم ايداعه 

بتاريخ 07-08-2019 برقم ايداع    1389 الى   ابراهيم عبدالبارى على السيد شحاته وشريكيه

2 -  فى تاريج :12-02-2023  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 وشريكته

3 -  فى تاريج :21-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 336   وتم ايداعه 

بتاريخ 26-04-2021 برقم ايداع    689 الى   احمد عبدالمنعم احمد خليل الخطيب وشركاه

4 -  فى تاريج :22-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 164   وتم ايداعه 

بتاريخ 11-08-2022 برقم ايداع    208 الى   السيد محمد السيد ابوليله وشركاه

5 -  فى تاريج :22-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 210   وتم ايداعه 

بتاريخ 04-10-2022 برقم ايداع    271 الى   خالد عمرو محمد عمر وشركاه

6 -  فى تاريج :22-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 337   وتم ايداعه 

بتاريخ 30-10-2019 برقم ايداع    1849 الى   ابراهيم عبدالبارى على السيد شحاته وشريكه

7 -  فى تاريج :23-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 23   وتم ايداعه 

بتاريخ 03-01-2021 برقم ايداع    10 الى   حسام سعيد على رجب وشريكيه

8 -  فى تاريج :23-02-2023  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 30   وتم ايداعه 

بتاريخ 03-11-2021 برقم ايداع    18 الى   حسام سعيد علي رجب وشريكه
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الشخاص

1 - محمد علءالدين ابراهيم ثابت  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    329   وتم ايداعه بتاريخ    

10-09-1997 برقم ايداع   465 تم التأشير فى تاريخ 10-09-1997  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين / علء الدين ابراهيم ثابت محمد ومحمد علء الدين 

ابراهيم ثابت مجتمعين او منفردين  ولهما الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم  وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقت التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكل الحسابات والتوقيع على الشهادات والحصول منها 

على القروض والتسهيلت الئتمانية وحق القتراض والرهن وحق التوقيع على عقود القتراض والرهن والتوقيع 

على الشيكات واصدار شهادات وخطابات الضمان ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

2 - عشرى سيد عبدالرؤوف احمد  مدير   المقيد برقم قيد    344   وتم ايداعه بتاريخ    22-11-2020 برقم 

ايداع   1549 تم التأشير فى تاريخ 22-11-2020  بــ :  

3 - اسلم عشري السيد عبدالرووف  مدير   المقيد برقم قيد    344   وتم ايداعه بتاريخ    22-11-2020 برقم 

ايداع   1549 تم التأشير فى تاريخ 22-11-2020  بــ :  

4 - محمد ابراهيم عبدالعال ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    80   وتم ايداعه بتاريخ    2022-03-21 

برقم ايداع   85 تم التأشير فى تاريخ 22-11-2022  بــ :  

5 - الشيماء موسي علي مهدي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    80   وتم ايداعه بتاريخ    21-03-2022 برقم 

ايداع   85 تم التأشير فى تاريخ 22-11-2022  بــ :  

6 - محمد احمد حامد محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    325   وتم ايداعه بتاريخ    07-08-2019 برقم 

ايداع   1389 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  

7 - محمود محمد عبدالسلم  ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    325   وتم ايداعه بتاريخ    

07-08-2019 برقم ايداع   1389 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  

8 - محمد خليل احمد خليل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    325   وتم ايداعه بتاريخ    07-08-2019 برقم 

ايداع   1389 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  

9 - محمد رجب احمد حسانين  شريك موصى   المقيد برقم قيد    325   وتم ايداعه بتاريخ    2019-08-07 

برقم ايداع   1389 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  

10 - محمد السيد احمد الشرقاوى جمعه  شريك موصى   المقيد برقم قيد    325   وتم ايداعه بتاريخ    

07-08-2019 برقم ايداع   1389 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  

11 - عبدالجواد على محمد السيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    325   وتم ايداعه بتاريخ    2019-08-07 

برقم ايداع   1389 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  

12 - ابراهيم عبدالبارى على السيد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    325   وتم ايداعه بتاريخ    

07-08-2019 برقم ايداع   1389 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2023  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن/ ابراهيم عبدالبارى على السيد  شحاته وله الحق منفردا فى 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 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 الشركة بالنقد او بالجل وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله حق توكيل الغير فى كل او 

بعض ما ذكر فيما عدا الشريك الموصى وانهاء كافة الجراءات اللزمه لذلك .

13 - احمد جابر عامر دغيدى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    332   وتم ايداعه بتاريخ    05-02-2023 برقم 

ايداع   83 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2023  بــ :  
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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 12-02-2023  بــ :  

15 - اسماء حلمى كامل امين  شريك موصى   المقيد برقم قيد    278   وتم ايداعه بتاريخ    2021-11-08 

برقم ايداع   1889 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  

16 - الحسينى محمود ربيع محمود  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    278   وتم ايداعه بتاريخ    

08-11-2021 برقم ايداع   1889 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2023  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن /  الحسينى محمود ربيع محمود  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 كافة 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 وله حق توكيل الغير في كل او بعض 

ما ذكر فيما عدا الشريك الموصى وإنهاء كافة الجراءات اللزمة لذلك

17 - محمد احمد احمد مسعود  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    336   وتم ايداعه بتاريخ    

26-04-2021 برقم ايداع   689 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2023  بــ :  

18 - محمود  احمد احمد  مسعود  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    336   وتم ايداعه بتاريخ    

26-04-2021 برقم ايداع   689 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2023  بــ :  

19 - سعيد  عبدالقادر سالم عبدالقادر  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    336   وتم ايداعه بتاريخ    

26-04-2021 برقم ايداع   689 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2023  بــ :  كون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين/  احمد عبدالمنعم احمد خليل و احمد محمد شبل احمد المهدى 

ووليد محمد سيد احمد ومحمد عبدالقادر سالم عبدالقادر وسعيد عبدالقادر سالم عبد القادر     ولهم  مجتمعين او 

منفردين الحق  في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

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

وإيداع وفتح حسابات وغلقها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج 

عن راس المال  وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم حق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل وتفويض الغير في كل او بعض ما ذكر 

ماعدا الشريك الموصى

20 - محمد عبدالقادر سالم عبدالقادر  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    336   وتم ايداعه بتاريخ    

26-04-2021 برقم ايداع   689 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2023  بــ :  

21 - وفاء احمد احمد مسعود  شريك موصى   المقيد برقم قيد    336   وتم ايداعه بتاريخ    26-04-2021 برقم 

ايداع   689 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2023  بــ :  

22 - يوسف شعبان عاشور محمد رزق  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    164   وتم ايداعه بتاريخ    

11-08-2022 برقم ايداع   208 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين /  السيد محمد السيد ابوليله  ويوسف شعبان عاشور محمد 

رزق 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 منفردا  للسيد / السيد محمد السيد  

ابو ليله امام  جميع البنوك والمصارف كافة صور التعامل من سحب وإيداع وفتح حسابات واصدار خطابات 

وشهادات الضمان والقتراض والرهن ووإبرام 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 ماعدا 

الشريك الموصى وإنهاء كافة الجراءات اللزمة لذلك
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23 - محمد  اشرف محمد ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    164   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-11 

برقم ايداع   208 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

24 - مدحت اشرف محمد ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    164   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-11 

برقم ايداع   208 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

25 - سناء حسن عطا محمود  شريك موصى   المقيد برقم قيد    164   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-11 

برقم ايداع   208 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

26 - خليل السيد عبدالفتاح السيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    210   وتم ايداعه بتاريخ    2022-10-04 

برقم ايداع   271 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

27 - احمد عوض محمود يونس  شريك موصى   المقيد برقم قيد    210   وتم ايداعه بتاريخ    2022-10-04 

برقم ايداع   271 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

28 - ناجى على عرفة محمود  شريك موصى   المقيد برقم قيد    210   وتم ايداعه بتاريخ    2022-10-04 

برقم ايداع   271 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

29 - احمد محمد محمود الباز  شريك موصى   المقيد برقم قيد    210   وتم ايداعه بتاريخ    2022-10-04 

برقم ايداع   271 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

30 - عبدالحميد محمود عبدالحميد الهبيان  شريك موصى   المقيد برقم قيد    210   وتم ايداعه بتاريخ    

04-10-2022 برقم ايداع   271 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

31 - محمد عوض محمود محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    210   وتم ايداعه بتاريخ    2022-10-04 

برقم ايداع   271 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

32 - عبدالرحمن رأفت انور عامر  شريك موصى   المقيد برقم قيد    210   وتم ايداعه بتاريخ    

04-10-2022 برقم ايداع   271 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

33 - احمد محمود انور عامر  شريك موصى   المقيد برقم قيد    210   وتم ايداعه بتاريخ    2022-10-04 

برقم ايداع   271 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

34 - ابراهيم رجب فتحى نايل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    210   وتم ايداعه بتاريخ    2022-10-04 

برقم ايداع   271 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

35 - مسعد طه محمد عبدالرحمن  شريك موصى   المقيد برقم قيد    210   وتم ايداعه بتاريخ    2022-10-04 

برقم ايداع   271 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

36 - محمد احمد السيد على  شريك موصى   المقيد برقم قيد    210   وتم ايداعه بتاريخ    04-10-2022 برقم 

ايداع   271 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

37 - اسامة عطا عنتر عبدا  شريك موصى   المقيد برقم قيد    210   وتم ايداعه بتاريخ    2022-10-04 

برقم ايداع   271 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

38 - اشرف قاسم عبدالمنعم عبدالرازق  شريك موصى   المقيد برقم قيد    210   وتم ايداعه بتاريخ    

04-10-2022 برقم ايداع   271 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

39 - ابراهيم عبدالبارى على السيد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    337   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2019 برقم ايداع   1849 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن /  ابراهيم عبدالبارى على السيد شحاته  ولهاالحق 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 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 وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر عدا 

الشريك الموصى  وإنهاء كافة الجراءات اللزمة لذلك

40 - عبدالجواد على محمد السيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    337   وتم ايداعه بتاريخ    2019-10-30 

برقم ايداع   1849 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  
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41 - اشرف سيد نصر عبدالرحيم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    337   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2019 برقم ايداع   1849 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

42 - محمد احمد حامد محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    337   وتم ايداعه بتاريخ    2019-10-30 

برقم ايداع   1849 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

43 - محمد السيد احمد الشرقاوى جمعه  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    337   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2019 برقم ايداع   1849 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

44 - رياض محمد عبدالسلم ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    337   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2019 برقم ايداع   1849 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

45 - محمود محمد عبدالسلم  ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    337   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2019 برقم ايداع   1849 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

46 - ماجد جميل عظيه عياد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    337   وتم ايداعه بتاريخ    30-10-2019 برقم 

ايداع   1849 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

47 - صحصاح محمد ابراهيم حماد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    337   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2019 برقم ايداع   1849 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2023  بــ :  

48 - عبدا سالم محمدحامد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    23   وتم ايداعه بتاريخ    03-01-2021 برقم 

ايداع   10 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2023  بــ :  

49 - محمد سالم احمد حامد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    23   وتم ايداعه بتاريخ    03-01-2021 برقم 

ايداع   10 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2023  بــ :  

50 - محمد سالم احمد حامد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    30   وتم ايداعه بتاريخ    03-11-2021 برقم 

ايداع   18 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2023  بــ :  

تجديد افراد

تجديد شركات
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