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قيود أفراد

1 - احمد محمود سعد محمود تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 26084 

ورقم قيد 435308    محل رئيسى  عن بيع اسطوانات بلي استيشن )فيما عدا خدمات النترنت بعد الحصول 

علي التراخيص اللزمه 187-2022(, بجهة محافظة القاهرة محل 42 الدور الرضي برج السراج مول 3 م 

ثانيه

2 - مروه سيد عبد الباقى سليمان تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 

26511 ورقم قيد 435320    محل رئيسى  عن تجارة موبيليات, بجهة محافظة القاهرة محل بالعقار رقم 10 

شارع مكرم عبيد ق 26 بلوك 53 م 6

3 - بلل احمد عبدالمنعم محمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 28308 

ورقم قيد 435360    محل رئيسى  عن النقل البري للبضائع والنقل لحساب الغير, بجهة محافظة القاهرة عمارة 

رقم 12 ممر 1 شارع صبري شريف من احمد عصمت

4 - مصطفى محمد عكاشه قطب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 

28690 ورقم قيد 435378    محل رئيسى  عن ادارة المشروعات فى مجال العقارات, بجهة محافظة القاهرة 5 

شارع محمد محمود رمضان

5 - على محمد على صالح تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 28972 ورقم 

قيد 435386    محل رئيسى  عن بلى ستشن ) فيما عدا خدمات النترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

( موافقه امنيه رقم 116 لسنة 2022, بجهة محافظة القاهرة 11 شارع العلوايا من شارع العشرين
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فروع الفراد

1 - حازم حسين ليثى سيد احمد الليثى  قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع   26150 ورقم قيد   430666  محل 

فرعى  عن توريد مستلزمات فنادق  بجهة محافظة القاهرة 160 شارع جوهر القائد الدراسه

2 - جورج هاني سمعان  قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع   26298 ورقم قيد   416631  محل فرعى  عن 

صيدليه  بجهة محافظة القاهرة 106 شارع طومانباى

3 - جورج هاني سمعان  قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع   26298 ورقم قيد   416631  محل فرعى  عن 

صيدليه  بجهة محافظة القاهرة 250ش ترعه الجبل

4 - حاتم محمد علي حسن  قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع   26302 ورقم قيد   427337  محل فرعى  عن 

تجاره قطع غيار السيارات الستيراد فيما عدا الفقره 36 من المجموعه 6   المجموعه 19  بجهة محافظة القاهرة محل 

5 بالدور الرضى بالعقار 7 ش زكى

5 - عاطف عزيز جرجس ميخائيل  قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع   26226 ورقم قيد   434235  محل 

فرعى  عن صناعه وبيع جميع اصناف المخبوزات والحلوي الجافه والمصنوعه من عجينه والوجبات الجاهزه مستوي 

سياحي والتوكيلت التجاريه والتوريدات العموميه وانشاء واداره واستغلل الكافيتريات ومحلت الكافي شوب 

والمطاعم  بجهة محافظة القاهرة 5 شارع النادى روكسي

6 - علء جمال على حسين مقرب  قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع   26661 ورقم قيد   429458  محل 

فرعى  عن بيع مستلزمات كمبيوتر ) فيما عدا خدمات النترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمة (   موافقة 

امنية رقم 1435 لسنة 2019  بجهة محافظة القاهرة السراج مول 2 شارع عطية الصوالحى - الدور الرضى

7 - علء جمال على حسين مقرب  قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع   26663 ورقم قيد   429458  محل 

فرعى  عن بيع مستلزمات كمبيوتر ) فيما عدا خدمات النترنت وبعد الحصول على التراخيص اللزمة (   موافقة 

امنية رقم 1435 لسنة 2019  بجهة محافظة القاهرة 7 عبد الحليم النصار قطعة 3 بلوك 48

8 - محمد فتوح محمد عرفات  قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع   26795 ورقم قيد   435323  محل فرعى  

عن أدوات ومستلزمات رياضيه ومكتب مستلزمات الهدايا والطفال  بجهة محافظة القاهرة الموافقة علي افتتاح فرع 

بالعنوان التالي / نادي الزهور الرياضي - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة

9 - محمد فتوح محمد عرفات  قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع   26795 ورقم قيد   435323  محل فرعى  

عن أدوات ومستلزمات رياضيه ومكتب مستلزمات الهدايا والطفال  بجهة محافظة الجيزة 7ش ايهاب ارض اللواء من 

ش المعتمديه - العجوزة

10 - عمرو طلعت محمد احمد  قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع   26869 ورقم قيد   416609  محل فرعى  

عن مقاولت واستشارات هندسية واعداد وتدريب المهندسين  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع جديد / 41 شارع 

مصطفي النحاس ق 22ب 1 - م ثامنه

11 - اشرف كمال حزين عبدالشهيد  قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع   26924 ورقم قيد   435325  محل 

فرعى  عن تعديل النشاط الى // تجارة مصوغات)بعد الحصول على الموافقات اللزمة من مصلحة دمغ المصوغات و 

 a الموازين التابعة لوزارة التموين و التجارة الداخلية(  بجهة محافظة القاهرة القاهرة الجديده - اوبن اير مول - مبنى

قطعه af04 - مدينتي

12 - اشرف كمال حزين عبدالشهيد  قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع   26924 ورقم قيد   435325  محل 

فرعى  عن تعديل النشاط الى // تجارة مصوغات)بعد الحصول على الموافقات اللزمة من مصلحة دمغ المصوغات و 

الموازين التابعة لوزارة التموين و التجارة الداخلية(  بجهة محافظة السماعيلية 29 ش السلطان حسين بملك حسنى 

عبدالعزيز على

13 - احمد شعبان حسن ابراهيم  قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع   26952 ورقم قيد   435326  محل فرعى  

عن اضافة نشاط مصنع ورشة ملبس جاهزة الى حظيرة تربية وبيع المواشى  بجهة محافظة بنى سويف افتتاح فرع 

بناحية الموسكى 2 باب البحر باب الشعرية عن مصنع ورشة ملبس جاهزة

14 - احمد شعبان حسن ابراهيم  قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع   26952 ورقم قيد   435326  محل فرعى  

عن اضافة نشاط مصنع ورشة ملبس جاهزة الى حظيرة تربية وبيع المواشى  بجهة محافظة القاهرة الموسكى 2 باب 

البحر باب الشعرية
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15 - احمد عبد المولي عبد الحميد ابراهيم  قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع   27060 ورقم قيد   429058  

محل فرعى  عن سوبر ماركت  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 27 عمارات العبور - صلح سالم

16 - خالد حماد شحاته حماد  قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع   27229 ورقم قيد   346882  محل فرعى  

عن استيراد وتصدير والتوكيلت التجارية  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / عمارة رقم 81 الدور الثالث 

شقة 6 مدخل رقم 3 ش الخليفة الظافر

17 - ناهد احمد ميهوب احمد  قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع   27539 ورقم قيد   406217  محل فرعى  

عن اضافه نشاط الستيراد والتصدير وانظمه امنيه وتوريد وتركيب وصيانه النظمه المنيه واعمال المقاولت 

والمقاولت الكهروميكانيكيه  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 54 ش المنتزة

18 - مؤسسه كرم لبواب السيارات  قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع   27770 ورقم قيد   348832  محل 

فرعى  عن عمل مفاتيح السيارات / ضبط ابواب السيارات  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / محل بالعقار 

20/19 مركز خدمات التجمع الخامس

19 - درية محمد قناوى  قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع   27812 ورقم قيد   435346  محل فرعى  عن 

مكتب توريد ملبس دون الزى العسكرى  بجهة محافظة القاهرة قصر النيل منفذ رقم 7 داخل مركز التنميه الشبابيه 

بالجزيره

20 - درية محمد قناوى  قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع   27812 ورقم قيد   435346  محل فرعى  عن 

مكتب توريد ملبس دون الزى العسكرى  بجهة محافظة الجيزة 66 ش 8 مدينة التحرير

21 - محمدين حسانين علي احمد  قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع   27965 ورقم قيد   426431  محل 

فرعى  عن بيع حلوى من عجين  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 32 ش ترعة القبة - الميرية

22 - محمد رشدي ابراهيم محمد  قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع   28158 ورقم قيد   346994  محل 

فرعى  عن اضافه نشاط   شراء وتأجير وحدات اداريه وتجاريه  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 10 بالعقار 80ش 

الجمهورية رمسيس

23 - احمد عبد الحميد حمدي مجاهد  قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع   28311 ورقم قيد   365639  محل 

فرعى  عن اداره بوفيهات و مطاعم  بجهة محافظة القاهرة نادى الغابة الرياضى

24 - علء عبد الحميد سعد ابراهيم  قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع   28248 ورقم قيد   434111  محل 

فرعى  عن الدعايه والعلن بكافه الوسائل المسموعه والمقروءه والمرئيه والطباعه )فيما عدا الملبس العسكريه 

واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه ( موافقه 

امنيه رقم 161 سنه 2022  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 10 شارع محمد زيدان من ش مؤسسة 

الزكاه - تقسيم سيجال

25 - احمد موسي علي موسي  قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع   28282 ورقم قيد   435357  محل فرعى  

عن تجارة الكسسوار الحريمي ومستحضرات التجميل  بجهة محافظة القاهرة افتتا

26 - احمد موسي علي موسي  قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع   28282 ورقم قيد   435357  محل فرعى  

عن تجارة الكسسوار الحريمي ومستحضرات التجميل  بجهة محافظة الجيزة 230 ش الهرم محل رقم 114 الدور 

الول زيزينيا مول

27 - محمد احمد ثابت احمد  قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع   28423 ورقم قيد   393210  محل فرعى  

عن بيع وشراء وصيانة الكمبيوتر والستراد والتصدير )فيما عدا الفقرة 36 من المجموعة 6 والمجموعة 19( 

والنترنت بعد الحصول على التراخيص اللزمة - الموافقة المنية رقم 442 لسنة2022  بجهة محافظة القاهرة قطعة 

49 ب - التجمع الخامس

28 - كريستيان سيداروس سيداروس سليمان  قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع   28328 ورقم قيد   435361  

محل فرعى  عن بيع الملبس الجاهزة الحريمى  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/102 ب ش الميرغني

29 - كريستيان سيداروس سيداروس سليمان  قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع   28328 ورقم قيد   435361  

محل فرعى  عن بيع الملبس الجاهزة الحريمى  بجهة محافظة الجيزة 27 ش دمشق - المهندسين

30 - محمد عبد الرحيم محمد احمد  قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع   28486 ورقم قيد   300126  محل 

فرعى  عن مخبز بلدى  بجهة محافظة القاهرة شارع خالد بن الوليد من ش شحاته - عزبه الهجانه
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31 - مؤمن عبدالباقى ابراهيم سيد احمد  قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع   28553 ورقم قيد   425718  

محل فرعى  عن تجارة وتوريدات محركات كهرباء  بجهة محافظة القاهرة 61ش الجمهورية محل بالرضى من ش 

المهدى

32 - سيد محمد عبدالحميد  قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع   28557 ورقم قيد   435371  محل فرعى  عن 

اضافة نشاط/الستيراد فيماعدا المجموعة19 والفقرة36 من المجموعة6 على النشاط الصلى  بجهة محافظة القاهرة 

37 ش الكنيسه المرقسيه

33 - سيد محمد عبدالحميد  قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع   28557 ورقم قيد   435371  محل فرعى  عن 

اضافة نشاط/الستيراد فيماعدا المجموعة19 والفقرة36 من المجموعة6 على النشاط الصلى  بجهة محافظة الجيزة 

شارع الشيخ نصيف زين

34 - محمود محمد المختار لبيب السيد  قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع   28624 ورقم قيد   402502  محل 

فرعى  عن اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونيه 

وتشغيلها فيما عدا )اصدار الصحف والمجالت والكتب الدينيه والمصاحف والمن والحراسه والكاميرات اللسلكيه 

وتوريد العماله بعد الحصول علي التراخيص اللزمه  بجهة محافظة القاهرة 8 ش عبد الحميد بدوى - شقة 11 

شيراتون القاهرة

35 - ايمن بخيت حنا عطيه  قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع   28645 ورقم قيد   414010  محل فرعى  

عن تجاره مفروشات  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 3 بالدور الرضى - 3 زقاق السلوى - 69 شارع الزهر

36 - حسام على ماهر محمد فؤاد  قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع   28686 ورقم قيد   429204  محل 

فرعى  عن توريد مواد غذائية واعشاب طبية وادارة و تشغيل مطاعم و كافيهات  بجهة محافظة القاهرة 5S نادى 

هليوبوليس - مدينة الشروق

37 - عجايبي للمقاولت  قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع   28781 ورقم قيد   337681  محل فرعى  عن 

المقاولت العموميه/ سوبر ماركت  بجهة محافظة القاهرة 10أ المستشفى العسكرى - شقة بالدور الول فوق الرضى 

- عين شمس الشرقية

38 - ايمن بخيت حنا عطيه  قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع   28865 ورقم قيد   414010  محل فرعى  

عن تجاره مفروشات  بجهة محافظة القاهرة 15ش القلعة وسابقا محمد على

39 - ايمان عبدا علي محمد  قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع   28898 ورقم قيد   429924  محل فرعى  

عن بيع ملبس جاهزه جمله دون الملبس العسكريه واكسسوارتها  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 2 بالعقار رقم 

11/9 شارع السلحدار

40 - جمال امين جمال امين ابو العل  قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع   29073 ورقم قيد   418036  محل 

فرعى  عن توريدات عموميه )فيما عدا مجالت الدعايه والعلن والكومبيوتر ومستلزماته ودون توريد العماله ( 

وتصدير الستيراد )فيما عدا الفقره 36 من المجموعه 6 والمجموعه 19 ( والتوكيلت التجاريه واستيراد مستحضرات 

التجميل  بجهة محافظة القاهرة فيل 132 شارع يوسف السباعى التجمع الول البنفسج 1

41 - محمد سعيد منسي محمد عامر  قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع   29065 ورقم قيد   435390  محل 

فرعى  عن تعديل النشاط ليصبح// توريد المواد الغذائيه والتوريدات العمومية دون الكمبيوتر  بجهة محافظة القاهرة 7

ش محمد السباعي شقه 11 الدور السادس النزهه الجديده

42 - محمد سعيد منسي محمد عامر  قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع   29065 ورقم قيد   435390  محل 

فرعى  عن تعديل النشاط ليصبح// توريد المواد الغذائيه والتوريدات العمومية دون الكمبيوتر  بجهة محافظة الجيزة 

تعديل العنوان ليصبح / الحي السابع الردنية المرحلة الولي مكتب 12 - الدور الثاني 6 اكتوبر

43 - مجدى مجاهد رمضان اسماعيل  قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع   29088 ورقم قيد   435392  محل 

فرعى  عن مكتب رحلت دون القيام باعمال شركات السياحة  بجهة محافظة الجيزة 14ش عبدالمنعم رياض وراق 

الحضر الوراق

44 - مجدى مجاهد رمضان اسماعيل  قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع   29088 ورقم قيد   435392  محل 

فرعى  عن مكتب رحلت دون القيام باعمال شركات السياحة  بجهة محافظة القاهرة 2ش علي الطحاوي من ش 

بورسعيد عزبة العقاد المطريه محافظة القاهره
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قيود الشركات

1 - محمد حسن حسني وشركاة لصناعه الحلويات والشيكولته شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   

01-12-2022 برقم ايداع    26125 ورقم قيد  435310    مركز عام  عن تصنيع الحلويات الجافه 

والشيكولته  بجهة محافظة القاهرة كائن بالعقار رقم 44 شارع باب البحر

2 - مصطفي محمد علي وشريكته شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    

26245 ورقم قيد  435313    مركز عام  عن توريدات عموميه )فيماعدا مجالت لدعايه والعلن 

والكومبيوتر مستلزماته ودون توريد العماله(  بجهة محافظة القاهرة عماره 12 شارع احمد السلب - الدور 

الرضي شقه رقم 1

3 - محمود سلمه وشريكته شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    

26276 ورقم قيد  435314    مركز عام  عن تسويق العقاري  بجهة محافظة القاهرة وحده رقم222 عقار 

رقم 7 شارع وهدان

4 - احمد لطفى محمد عبد الرحمن وشريكه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   04-12-2022 برقم 

ايداع    26326 ورقم قيد  435317    مركز عام  عن مكافحة افات وخدمات زراعية وتوريدات ) فيما عدا 

مجالت الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العماله (  بجهة محافظة القاهرة عمارة 19 ميدان 

الميرية السواح

5 - محمد خالد ابراهيم وشركاه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    

26607 ورقم قيد  435321    مركز عام  عن تصميم جرافيك والتسويق اللكتروني في تصميم وتطوير 

مواقع الكترونيه وتنظيم حفلت واجتماعات ومؤتمرات وانتاج وتوزيع وتصوير فيديو )فيما عدا اصدار الصحف 

والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والمن والحراسه والكاميرات اللسيلكيه بعد الحصول علي التراخيص 

اللزمه ( موافقه امنيه رقم 990 لسنه 2021  بجهة محافظة القاهرة بالعقار رقم 57 شارع عبدالحكيم الرفاعي 

- الدور الرضي

6 - فاخر فهيم وشركاه شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    

26988 ورقم قيد  435327    مركز عام  عن الستراد بكافة انواعه والتصدير والتوكيلت التجارية 

وتوريدات عامة فيما عدا الكمبيوتر وتركيب وحدات الضاءة وانظمة التحكم فيها  وانظمة المراقبة بالكاميرات 

وانذار واطفاء الحريق وايضا انظمة التحكم في الدخول والخروج والحماية والنذار من السرقة واعمال 

المقاولت العامة والتصنيع لدى الغير  بجهة محافظة القاهرة 14 ش خالد بن الوليد - مساكن شيراتون

7 - اكرامي كمال جيد وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    

27048 ورقم قيد  435328    مركز عام  عن التصدير والتوكيلت التجاريه  بجهة محافظة القاهرة محل 

تجاري بالدور الرضي بالعقار رقم 14 تقسيم مربع 860 ويحمل رقم 249 علي شارع جسر السويس ناحيه 

النزهه قسم النزهه

8 - احمد مصطفي وشركاه شركة  رأس مالها 30,000,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    

27124 ورقم قيد  435329    مركز عام  عن المقاولت العموميه -توريدات اللوازم المعماريه وتشغيل 

وصيانه محطات المياه -التشجير وتوريد مستلزمات المناجم والمحاجر والستيراد والتصدير فيما عدا الفقره 36 

في المجموعه 6 والمجموعه 19 والتوكيلت التجاريه  بجهة محافظة القاهرة 119 ش الثوره

9 - محمود محمد يوسف وشركاه شركة  رأس مالها 3,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    

27221 ورقم قيد  435333    مركز عام  عن تجاره القمشه بالجمله  بجهة محافظة القاهرة 3 شارع 

بيبيرس-الحمزاوي

10 - مصطفي محمد عبد الحفيظ وشركاه شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   13-12-2022 برقم 

ايداع    27343 ورقم قيد  435336    مركز عام  عن توريدات عموميه )فيما عدا مجالت الدعايه والعلن 

والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العماله ( توريد موارد التعبئه والتغليف والمستلزمات  بجهة محافظة القاهرة 

العقار رقم 42 شارع محمد فريد ابو حديد

11 - باهر امين الخضري وشريكه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    

27685 ورقم قيد  435338    مركز عام  عن تجاره الجهزه الكهربائيه والمنزليه  بجهة محافظة القاهرة 3 

ش 6 اكتوبر من جسر السويس
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12 - شركه محمود محمد العادل وشريكه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم 

ايداع    27692 ورقم قيد  435341    مركز عام  عن المقاولت العامه والتوريدات العموميه )فيما عدا 

مجالت الدعايه والعلن وتوريد العماله(  بجهة محافظة القاهرة 14 ش مصطفي النحاس الدور الول مكتب

13 - وائل محمد حسن عبد الفتاح وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم 

ايداع    27725 ورقم قيد  435344    مركز عام  عن التسويق اللكتروني والبيع عبر النترنت  موافقة امنية 

462 لسنة 2022  بجهة محافظة القاهرة شقه رقم 3 بالعقار 8 ز ش بلل بن رباح

14 - صيدلية د. ايفون - د. حنان شركة  رأس مالها 4,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    

27746 ورقم قيد  435345    مركز عام  عن صيدلية  بجهة محافظة القاهرة العقار رقم p5 بشارع شاهين - 

ميدان النعام

15 - فكري بسطا خليل جورجي وشريكه شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   18-12-2022 برقم 

ايداع    27828 ورقم قيد  435347    مركز عام  عن تجاره وتوريد المعادن من الستانلس ستيل والصباح 

المجلفن والحديد وقطع الغيار ومستلزماته ومعدات المطابخ التجاريه ومستلزمات التبريد والتصنيع لدي الغير 

والتوريدات العموميه )فيما عدا مجالت الدعايه والعلن والكومبيوتر وتوريد العماله  بجهة محافظة القاهرة 

غرفه يمين مدخل باب الشقه رقم 4 بالدور الول يمين الصاعد العقار في 97 ش الحجاز

16 - مراد الفى زكى بسالىوشريكه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    

27885 ورقم قيد  435352    مركز عام  عن بيع قطع غيار تبريد وتكييف وغسالت  بجهة محافظة القاهرة 

وكالة رقم 1 بالعقار 29 شارع الكنيسة المرقسية

17 - مصطفى اسماعيل شحاته الزغبى وشركاه شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   2022-12-18 

برقم ايداع    27892 ورقم قيد  435353    مركز عام  عن توريدات عمومية ) دون مجالت الدعاية 

والعلن والكمبيوتر ومستلزماتة ودون توريد العماله (  بجهة محافظة القاهرة 8 حارة محمد الصعيدى

18 - احمد السيد حسين وشركاه شركة  رأس مالها 12,000.000 قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    

28206 ورقم قيد  435355    مركز عام  عن بيع كبده ومخ  بجهة محافظة القاهرة 1 محمد جاير من شارع 

عبدا

19 - احمد محمد عبد القادر وشريكه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    

28252 ورقم قيد  435356    مركز عام  عن تسويق عقاري  بجهة محافظة القاهرة 20 زهراء مدينه نصر

20 - احمد اسماعيل شحاته وشريكة شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   21-12-2022 برقم 

ايداع    28298 ورقم قيد  435358    مركز عام  عن استراد وتصدير وتوريد الطارات والبطريات 

والجنوط فيما عدا)الفقرة 36 من المجموعة 6 والمجموعة19(  بجهة محافظة القاهرة 1 شارع الحلم عباس 

العقاد

21 - محمد صغير محمود احمد وشريكه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   22-12-2022 برقم 

ايداع    28400 ورقم قيد  435362    مركز عام  عن توريدات وتجاره الجهزه الكهربائيه والمنزليه 

والتوكيلت التجاريه )فيما عدا مجالت الدعايه والعلن والكومبيوتر ومستلزماته ودون توريد العماله(  بجهة 

محافظة القاهرة 133 شارع جسر السويس

22 - ورثة احمد احمد سليمان وعنهم شريف احمد احمد سليمان وشركاة شركة  رأس مالها 25,000.000 

قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    28562 ورقم قيد  435372    مركز عام  عن تجارة قطع غيار 

واكسسوارات السيارات والتصدير  بجهة محافظة القاهرة 35 / 33 شارع احمد جبر عين شمس قسم عين شمس

23 - شركة ابو الجوخ للتوريدات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    

28711 ورقم قيد  435379    مركز عام  عن توريدات قطع غيار الدرجات  بجهة محافظة القاهرة 76 شارع 

الجمهورية -رمسيس-

24 - ممدوح مريد عزيز وشريكته شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    

28794 ورقم قيد  435380    مركز عام  عن المقاولت العامه والتوريدات العموميه )دون مجالت الدعايه 

والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العماله(  بجهة محافظة القاهرة الشقه رقم 5 بالدور الول فوق 

الرضي بالعقار رقم 14 شارع الحمصاني - حمامات القبه
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25 - شركة النمكي للتجارة شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    

28866 ورقم قيد  435381    مركز عام  عن تجارة وتوزيع وتوريد الدوات الكهربائية بكافة انواعها وجميع 

قطع غيارها  بجهة محافظة القاهرة محل رقم )3( بالعقار رقم )8( شارع اللفي

26 - كريمان عبدالرحيم وشركائها شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع    

28929 ورقم قيد  435383    مركز عام  عن تقديم خمات النظافه للمبانى والمنشئات وتجميع القمامه 

ومكافحه القوارض والحشرات والتوريدات العموميه ) فيماعدا مجالت الدعايه والعلن والكمبيوتر ومستلزماته 

دون توريد العماله (  بجهة محافظة القاهرة 9 شارع بلوك 18 المنطقه 11 منطقه التوفيقيه الحى الثامن

27 - احمد بابكر باشرى وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع    

28943 ورقم قيد  435384    مركز عام  عن مقاولت عموميه  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 31 

عمارات العبور صلح سالم الدور الثانى حجرة بشقه رقم 44

28 - شركه اسلم محمد صابر ابو العطار وشريكته شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

28-12-2022 برقم ايداع    28969 ورقم قيد  435385    مركز عام  عن تسويق عقاري ووساطه عقاريه 

والقيام باعمال التشطيبات وتاجير السيارات  بجهة محافظة القاهرة شقه رقم 2 بالعقار رقم 19 شارع احمد 

الصاوي

29 - احمد خالد امام وشركاه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع    

29023 ورقم قيد  435387    مركز عام  عن تجارة قطع غيار السيارات  بجهة محافظة القاهرة بلوك 7 

مدخل 1 مساكن السوايسة الحي السابع

30 - ساره عبداللطيف وشريكها شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع    

29025 ورقم قيد  435388    مركز عام  عن تجارة الدوات والمعدات الفندقية والمنزلية والتوريدات الفندقية 

والتوريدات العمومية )فيما عدا مجالت العلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون توريد العماله(  بجهة محافظة 

القاهرة 37 شارع محمد المقريف

31 - ورثه كامل فهيم صليب )اسامه كامل فهيم صليب وشركاه( شركة  رأس مالها 8,000.000 قيدت فى   

29-12-2022 برقم ايداع    29046 ورقم قيد  435389    مركز عام  عن مقله  بجهة محافظة القاهرة 

126 ش الزهراء

32 - وليد متولي محمد الشحبور وشركاه شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   29-12-2022 برقم 

ايداع    29086 ورقم قيد  435391    مركز عام  عن تسويق المواد الغذائيه والمشروبات والحلويات 

والماكولت  بجهة محافظة القاهرة عماره رقم 9 محل رقم 2 الدور الرضي شارع مصطفي عبد البقاي من 

محمد السباعي بمنطقه النزهه الجديده قسم النزهه

33 - محمود معزوز وشريكه احمد معزوز شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   2022-12-29 

برقم ايداع    29152 ورقم قيد  435394    مركز عام  عن خدمات السيارات  بجهة محافظة القاهرة 131 

ش الخليج المصري
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فروع الشركات

1 - شركه ثري جاي j 3 لخدمات التجار   قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    26101 ورقم قيد   

402138   فرعى  عن توريد الكروت الذكيه-اقامه واداره وتشغيل وتجهيز المطاعم والكافيهات وتوريد الوجبات 

الغذائيه  بجهة محافظة القاهرة داخل جامعه المعرفه الدوليه ويقع مقرها فى الحى السكنى السابع العاصمه الدارية

2 - اشرف عادل نصيف جرجس وشريكته   قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    26101 ورقم قيد   

402138   فرعى  عن توريد الكروت الذكيه-اقامه واداره وتشغيل وتجهيز المطاعم والكافيهات وتوريد الوجبات 

الغذائيه  بجهة محافظة القاهرة داخل جامعه المعرفه الدوليه ويقع مقرها فى الحى السكنى السابع العاصمه الدارية

3 - شركة المل لتوريد المواد الغذائية   قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    26111 ورقم قيد   434495   

فرعى  عن بيع البيض والمواد الغذائية  بجهة محافظة القاهرة 68 شارع الكابلت

4 - حسام خيرى على محمد الحمامى وشركاه   قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    26111 ورقم قيد   

434495   فرعى  عن بيع البيض والمواد الغذائية  بجهة محافظة القاهرة 68 شارع الكابلت

5 - شركه سكاي فاينانس للتمويل الستهلكي)S.A.E(   )SKY FINANCE(   قيدت فى   2022-12-04 

برقم ايداع    26271 ورقم قيد   430664   فرعى  عن التمويل الستهلكى مع مراعاة القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذا النشاط   ويجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك بأى وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها 

على تحقيق اغراضها فى مصر او فى الخارج   كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها 

بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة 33 حي الملتقي العربي - مساكن شيراتون

6 - شركه سكاي فاينانس للتمويل الستهلكي)S.A.E(   )SKY FINANCE(   قيدت فى   2022-12-04 

برقم ايداع    26271 ورقم قيد   430664   فرعى  عن التمويل الستهلكى مع مراعاة القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذا النشاط   ويجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك بأى وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها 

على تحقيق اغراضها فى مصر او فى الخارج   كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها 

بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة 33 حى الملتقى العربي مساكن شيراتون

7 - ايمن محمد محمد جمعه وشركاه   قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    26313 ورقم قيد   435316   

فرعى  عن  تصنيع البطاريات الجافه والسائله ومستلزماتها والمستلزمات الطبيه دون الدويه  بجهة محافظة 

الجيزة 27 شارع احمد لطفى السيد - المساحه - الهرم

8 - ايمن محمد محمد جمعه وشركاه   قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    26315 ورقم قيد   435316   

فرعى  عن  تصنيع البطاريات الجافه والسائله ومستلزماتها والمستلزمات الطبيه دون الدويه  بجهة محافظة 

القاهرة قطعه رقم 62 المنطقه الصناعيه ال 800 فدان

9 - ايمن محمد محمد جمعه وشركاه   قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    26314 ورقم قيد   435316   

فرعى  عن تصنيع البطاريات الجافه والسائله ومستلزماتها والمستلزمات الطبيه دون الدويه  بجهة محافظة 

القاهرة قطعه رقم 61 المنطقه الصناعيه ال 800 فدان

10 - ايمن محمد محمد جمعه وشركاه   قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    26313 ورقم قيد   435316   

فرعى  عن  تصنيع البطاريات الجافه والسائله ومستلزماتها والمستلزمات الطبيه دون الدويه  بجهة محافظة 

القاهرة قطعه رقم 60 المنطقه الصناعيه ال 800 فدان

11 - ايمن محمد محمد جمعه وشركاه   قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    26315 ورقم قيد   435316   

فرعى  عن  تصنيع البطاريات الجافه والسائله ومستلزماتها والمستلزمات الطبيه دون الدويه  بجهة محافظة 

الجيزة 27 شارع احمد لطفى السيد - المساحه - الهرم

12 - ايمن محمد محمد جمعه وشركاه   قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    26314 ورقم قيد   435316   

فرعى  عن تصنيع البطاريات الجافه والسائله ومستلزماتها والمستلزمات الطبيه دون الدويه  بجهة محافظة الجيزة 

27 شارع احمد لطفى السيد - المساحه - الهرم
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13 - مهندس  محي الدين يونس احمد وشركاه   قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    26497 ورقم قيد   

272674   فرعى  عن المقاولت العموميه والستيراد ) فيما عدا الفقرة 36 من المجموعة 6 والمجموعة 19 ( 

وتركيب المصاعد والتوكيلت التجارية  بجهة محافظة القاهرة الوحدة رقم 602 عمارة رقم 1 بالدور السادس 

علوى مشروع دلتا ستارز بالقطعة رقم 5أ ضمن D تقسيم بشارع طريق النصر تقاطع شارع النصر

14 - ياسر سيد وشريكه ) كوين للستيراد والتصدير (   قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    26431 ورقم 

قيد   435319   فرعى  عن الستيراد والتصدير فيما المجموعه 19 والفقرة 36 من المجموعه 6  بجهة محافظة 

القاهرة 2 ش عبدالمنعم البحيري متفرع من المدينه المنوره

15 - ياسر سيد وشريكه ) كوين للستيراد والتصدير (   قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    26431 ورقم 

قيد   435319   فرعى  عن الستيراد والتصدير فيما المجموعه 19 والفقرة 36 من المجموعه 6  بجهة محافظة 

الجيزة 33 ش عثمان بن عفان ارض الجمعيه

16 - محمد جابر وشريكته   قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    26797 ورقم قيد   435324   فرعى  

عن توكيلت تجاريه وتجارة الجهزه اللكترونيه )فيماعدا الكمبيوتر( وقطع غيار الماكينات الصناعيه وتجاره 

جميع الجهزه الطبيه واعمال التخليص الجمركي ونقل وشحن البضائع  بجهة محافظة القليوبية بلقس-طريق بلقس 

السلمانيه العمومي- منزل الدكتور جابر عبدالسلم-مركز قليوب

17 - محمد جابر وشريكته   قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    26797 ورقم قيد   435324   فرعى  

عن توكيلت تجاريه وتجارة الجهزه اللكترونيه )فيماعدا الكمبيوتر( وقطع غيار الماكينات الصناعيه وتجاره 

جميع الجهزه الطبيه واعمال التخليص الجمركي ونقل وشحن البضائع  بجهة محافظة القاهرة الماظه- بالعقار 25 

شقة رقم2 بالدور الول علوي- شارع الشهيد جلل الدين الدسوقي

18 - فريد وليم بخيت وشركاه   قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    27362 ورقم قيد   295425   

فرعى  عن تجارة البلستيك والستيراد والتصدير فيما عدا الفقرة 36 من المجموعة 6 والمجموعة 19  بجهة 

محافظة القاهرة اضافة فرع/ الكائن بالقطع 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 بالمنطقة الصناعية قلب الصناعية

19 - محمد بدر الدين مصطفي وشركاه   قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    27350 ورقم قيد   

339030   فرعى  عن استيراد فيما عدا الفقره 36 من المجموعه 6-والمجموعه 19 وتصدير وتوكيلت وصيانه 

واعمال المقاولت فيما عدا اجهزه الكومبيوتر وتشغيل وتصنيع والتجاره والتصدير للملبس الجاهزه فيما عدا 

الملبس العسكريه والنسيج بكل انواعها  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع قطعة رقم 22 ض 5 المنطقة 

الصناعية الستثمارية

20 - محمد رشدي سليمان وشركاه   قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    27777 ورقم قيد   363096   

فرعى  عن الستيراد و التصدير فيما عدا الفقره 36 في المجموعه  6 و19  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع / 

المحل رقم 15 الكائن بالدور الول فوق الرضي بالعقار رقم 8 مكسر الخشب - ح اليهود

21 - محمد رشدي سليمان وشركاه   قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    27775 ورقم قيد   363096   

فرعى  عن الستيراد و التصدير فيما عدا الفقره 36 من المجموعه 6 و19  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع/ 

محل رقم 13 وكذلك الفاترينتين رقمي 5 و 6 الكائن بالدور الول فوق الرضي بالعقار رقم 8 مكسر الخشب 

حارة اليهود

22 - محمد رشدي سليمان وشركاه   قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    27779 ورقم قيد   363096   

فرعى  عن الستيراد و التصدير فيما عدا الفقره 36 في المجموعه 6 و19  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع / 

المحل رقم 16 الكائن بالدور الول فوق الرضي بالعقار رقم 8 مكسر الخشب - ح اليهود

23 - احمد توفيق احمد ابراهيم وشريكه   قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    27862 ورقم قيد   

435350   فرعى  عن استيراد اكسسوار شعبى  بجهة محافظة القاهرة 12 ش كامل البلح متفرع من ش هاشم 

الشقر خلف الحناوي

24 - احمد توفيق احمد ابراهيم وشريكه   قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    27862 ورقم قيد   

435350   فرعى  عن استيراد اكسسوار شعبى  بجهة محافظة الجيزة 76 ش همفرس بولق الدكرور

25 - مطاحن البن اليمني والبرازيلي - محمد مصطفي محمود عامر وشركاه   قيدت فى   19-12-2022 برقم 

ايداع    27979 ورقم قيد   273342   فرعى  عن بيع وطحن وتحميص البن  بجهة محافظة القاهرة اضافة 

فرع بالعنوان / محل رقم 3 بالعقار رقم 17 ب - المجاورة الثالثة - التجمع الول
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26 - معامل البرج   قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    27986 ورقم قيد   279069   فرعى  عن  

انشاء وادارة وتشغيل معامل متخصصه للتحاليل الطبيه المتطورة ووحدات علج امراض الدم والمناعه والورام 

وبنك للدم على احدث مستوى طبى وتكنولوجى عالمى متطور وتقديم خدمات التطعيم واستيراد كافة مستلزمات 

واحتياجات الشركة اللزمه لتحقيق اغراضها وكذلك تاليف براج الحاسب اللى الخاصه بادارة المعامل وانشاء 

وتملك وادارة مراكز الشعه بمختلف انواعها ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك بأى وجه من الوجوه 

مع الهيئات  وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر ا و فى 

ال خارج  كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القا نون ولئحته 

التنفيذيه  بجهة محافظة القاهرة الوحده الكائنه بالدور الرضي والول  فوق الرضي بالعقار رقم 30 ل شارع 

الجزائر المعادي القاهره والمقام علي القطعه 497 رمزيه 30 ل تقسيم حوض خارج الزمام الشطر السادس 

البساتين

27 - معامل البرج   قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    27986 ورقم قيد   279069   فرعى  عن  

انشاء وادارة وتشغيل معامل متخصصه للتحاليل الطبيه المتطورة ووحدات علج امراض الدم والمناعه والورام 

وبنك للدم على احدث مستوى طبى وتكنولوجى عالمى متطور وتقديم خدمات التطعيم واستيراد كافة مستلزمات 

واحتياجات الشركة اللزمه لتحقيق اغراضها وكذلك تاليف براج الحاسب اللى الخاصه بادارة المعامل وانشاء 

وتملك وادارة مراكز الشعه بمختلف انواعها ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك بأى وجه من الوجوه 

مع الهيئات  وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر ا و فى 

ال خارج  كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القا نون ولئحته 

التنفيذيه  بجهة محافظة الجيزة شارع  الفريق عبد المنعم رياض مدينة المهندسين

38 - سيلفر سكرين ابراهيم السيد عبدالقادر وشريكه   قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    28851 ورقم 

قيد   434949   فرعى  عن توريدات عمومية ) فيماعدا مجالت الدعاية والعلن والكمبيوتر ومستلزماته ودون 

توريد العمالة (  بجهة محافظة القاهرة 4 ش الرى البحرى - اغاخان

39 - شركه الرملوي للغذيه ش.م.م   قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع    28938 ورقم قيد   300457   

فرعى  عن انشاء وادارة وتاجير الكافتيريات وسلسل المطاعم والمخابزومشروعات الوجبات الجاهزه والحلويات 

وكذلك الحلويات من عجين لحسابها اولحساب الغير وانشاء وادارة مصنع انتاج المواد الخام الداخله فى انتاج 

المخبوزات الشيكولته والحلويات من عجين  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 21 بالعقار رقم 73 ب بالمول 

التجارى طيبة مول 2000 ش انور المفتى
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28 - بنك مصر   قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع    28035 ورقم قيد   2   فرعى  عن القيام بجميع 

العمال المصرفيه الخاصه بالبنوك التجاريه وللصرف الخصوصى العمال التيه   قبول الودائع وفتح الحسابات 

الجاريه بكافة اشكاله وتقديم التحويل والتسهيلت الئتمانيه مختلفة الجال مقابل مختلف انواع الضمانات او بدونها 

اصدار السهم والسندات والقيام بتنظيم الكتتابات العامه وقبولها والقيام بكافة العمال المتعلقه بالوراق الماليه 

وفقا لحكام القوانين واللوائح الساريه فى هذا الشان   تحصيل ودفع الوامر واذون الصرف وغيرها من الوراق 

ذات القيمه   اصدار السندات والكمبيالت والشيكات والذون سواء كانت تدفع فى مصر او فى الخارج فيما عدا 

الذون القابله للدفع لحاملها وقت الطلب وكذلك ضم تداول الكمبيالت والشيكات والسندات الذنيه من اى نوع مما 

يدفع فى مصر او فى الخارج   شراء وبيع الوراق الماليه بسوق الوراق الماليه لحسابها او لحساب الغير 

ومباشرة نشاط امناء الحفظ بجميع اشكاله والقيام بكافة العمال المتعلقه بالوراق الماليه   استثمار الموال  فى 

رؤوس اموال الشركات والمساهمين فى انشاء الشركات والستثمار والموال وفى مباشرة اعمال المؤسسات 

الماليه بغرض تامين البنك وعملئه من مخاطر تقلبات اسعار الصرف والفائده والطاقه وفقا للوضاع والقواعد 

التى يقررها البنك المركزى   اعمال الخزائن   القيام بوظائف امناء الستثمار نيابة عن الغير   تمثيل الهيئات 

المصرفيه المختلفه   مباشرة اعمال الصرف الجنبى   مباشرة صناديق الستثمار ونشاط التاجير التمويلى 

والتمويل العقارى وفقا للقواعد الصادره من مجلس ادارة البنك المركزى   مباشرة العمليات الخرى التى تستلزمها 

اعمال البنك  وعلى وجه العموم مباشرة جميع العمال المصرفيه التجاريه والستثمار لحسابها او لحساب الغير او 

الشتراك مع الغير فضل عن ذلك كل ما يجرى الغرض المصرفى على اعتبار من اعمال البنوك ويجوز ان يكون 

للبنك مصلحه او تشترك باى وجه من الوجوه من البنوك والشركات او الهيئات او الجهات التى تزاول اعمال 

شبيهه باعمالها او التى قد تعاون على تحقيق اغراضه فى مصر او فى الخارج او ان تندمج فيها اوتشتريها او 

تلحقها بها ويكون مباشرة البنك لغراض الوارده فى هذه الماده طبقا لحكام القوانين واللوائح ذات العلمه بنوع 

الغرض ويجوز لمجلس الدارة ان ينش له فروعا ومكاتب ومندوبات ووكيلت فى مصر او فى الخارج وان يتخذ 

وكلء ومراسلين فى داخل البلد وخارجها  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / مبنى برج بنك مصر 

الكائن بالعنوان / 153 شارع محمد فريد

29 - محمد صابر احمد محمود وشركاءه   قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    28368 ورقم قيد   

310640   فرعى  عن المقاولت المتكامله  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 15 أ شارع ميدان 

سراي القبة شقة 9

30 - اندرسن كوريوريت فنانس ش.م.مAmdersen corporute finance   قيدت فى   2022-12-22 

برقم ايداع    28372 ورقم قيد   431727   فرعى  عن الستشارات المالية عن الوراق المالية بمراعاة احكام 

قانون سوق المال   ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها 

التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها 

ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية  بجهة محافظة 

القاهرة اضافة فرع الشركة الكائن في / الشقق ارقام 401 - 403 - 503 بالعقار رقم 46 شارع الثورة

31 - حسام خيري علي محمد الحمامي وشركاه   قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    28339 ورقم قيد   

434495   فرعى  عن بيع البيض والمواد الغذائيه  بجهة محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / ش جمال 

عيسوي متفرع من ش بورسعيد

32 - اولد نبيل نونو   قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    28516 ورقم قيد   362962   فرعى  عن 

تصنيع وتجارة وتصدير الكنفاة وصباغه وتبيض القمشه ورول شاش طبي مغسول )غسيل ولف فقط(  بجهة 

محافظة القاهرة القطعة رقم )3/594( المنطقة الصناعية - 800 فدان

33 - وليد محمد السيد عبدالوهاب و شريكه   قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    28528 ورقم قيد   

435370   فرعى  عن نفس نشاط القيد الرئيسى  بجهة محافظة القاهرة القطعة 585/3 المنطقة الصناعية شرق 

الروبيكى المرحلة الثالثة 800فدان مدينة بدر الصناعية

34 - مصنع مينز كلوب للملبس الجاهزة   قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    28528 ورقم قيد   

435370   فرعى  عن نفس نشاط القيد الرئيسى  بجهة محافظة القاهرة القطعة 585/3 المنطقة الصناعية شرق 

الروبيكى المرحلة الثالثة 800فدان مدينة بدر الصناعية
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35 - وليد محمد السيد عبدالوهاب و شريكه   قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    28528 ورقم قيد   

435370   فرعى  عن نفس نشاط القيد الرئيسى  بجهة محافظة القليوبية تعديل اسم المالك الي/ ورثه المرحومه 

تبيله خضر السيد لطفي

36 - مصنع مينز كلوب للملبس الجاهزة   قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    28528 ورقم قيد   

435370   فرعى  عن نفس نشاط القيد الرئيسى  بجهة محافظة القليوبية تعديل اسم المالك الي/ ورثه المرحومه 

تبيله خضر السيد لطفي

37 - اشرف قمر الدوله وشركاه   قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    28606 ورقم قيد   387353   

فرعى  عن استيراد وتصدير اجهزه ومستلزمات قطع غيار الكترونيه تصميم وتنفيذ وصيانه محطات الطاقه 

الشمسيه  بجهة محافظة القاهرة 34مكرم عبيد الدور )8( شقة 13

40 - شركه الرملوي للغذيه ش.م.م   قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع    28941 ورقم قيد   300457   

فرعى  عن انشاء وادارة وتاجير الكافتيريات وسلسل المطاعم والمخابز ومشروعات الوجبات الجاهزه والحلويات 

وكذلك الحلويات من عجين لحسابها اولحساب الغير وانشاء وادارة مصنع انتاج المواد الخام الداخله فى انتاج 

المخبوزات الشيكولته والحلويات من عجين  بجهة محافظة القاهرة محل رقم c15 بوابة دخول 22 السوق 

الشرقى

41 - نابلكس للدوية   قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع    29008 ورقم قيد   393902   فرعى  عن 

تسويق وتسجيل الدويه البشريه والدويه البيطريه ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائيه والمبيدات الحشريه 

ومبيدات الصحه العامه والمستلزمات الطبيه والجهزه الطبيه واضافات العلف والمركزات والتصنيع لدى الغير 

لكل ما سبق واستيراد وتصدير لكل ما سبق مع مراعاة احكام القوانين واللوائح المنظمه لذلك  بجهة محافظة 

القاهرة العقار رقم 10ش حسين المام شقة رقم 2 بالدور الول فوق الرضى - بلوك رقم 69 بناحية

42 - جمعه محمد على ابو زيد وشركاه   قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع    29145 ورقم قيد   

401388   فرعى  عن الستيراد والتصدير  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 6 بالعقار رقم 14 ش علي الكسار 

قسم الزبكيه حاليا شارع الجنينه

43 - جمعه محمد على ابو زيد وشركاه   قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع    29145 ورقم قيد   

401388   فرعى  عن الستيراد والتصدير  بجهة محافظة الجيزة 2 شارع محمد  سيوله من شارع ناهيا  بولق 

الدكرور

44 - صندوق التأمين علي الثروه الحيوانيه   قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع    29092 ورقم قيد   

435393   فرعى  عن مصنع اعلف  بجهة محافظة الجيزة مبنى الهيئات بشارع نادى الصيد

45 - صندوق التأمين علي الثروه الحيوانيه   قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع    29092 ورقم قيد   

435393   فرعى  عن مصنع اعلف  بجهة محافظة القاهرة القطعه 28 من 18كدستر بالحوض المسمى رقم 

8/10 شارع الشيخ منصور
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 محو - شطب

1 - عبدالرحمن حسن محمد هريدي  تاجر فرد سبق قيده برقم   194125 قيد فى 08-02-1979 برقم ايداع  

2283 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاة

2 - حاتم محمد عبدا الشازلي  تاجر فرد سبق قيده برقم   304082 قيد فى 06-05-1997 برقم ايداع  8446 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

3 - ممدوح عبدالحميد رياض مامن سنتر  تاجر فرد سبق قيده برقم   308374 قيد فى 13-10-1997 برقم 

ايداع  20063 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل للوفاة

4 - عبدا محمد عز احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   407588 قيد فى 08-05-2016 برقم ايداع  

9033 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

5 - لمى لمعى زكى رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم   413611 قيد فى 23-03-2017 برقم ايداع  5993 

وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

6 - سامي فهمي سراج الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   250766 قيد فى 24-02-1988 برقم ايداع  3120 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

7 - عصام الدين رجب صبحى  تاجر فرد سبق قيده برقم   288232 قيد فى 29-03-1995 برقم ايداع  4535 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

8 - ابو الحمايد للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم   362664 قيد فى 01-09-2004 برقم ايداع  

15400 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

9 - فؤاد عبد ا احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   372878 قيد فى 04-07-2010 برقم ايداع  1000005 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاءالفرع

10 - عاطف ثابت حسن سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   400444 قيد فى 15-12-2014 برقم ايداع  15543 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

11 - رفعت فايز عبدا توفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم   419156 قيد فى 16-01-2018 برقم ايداع  1033 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

12 - لطفي بنيامين  تاجر فرد سبق قيده برقم   124850 قيد فى 17-12-1964 برقم ايداع  12894 وفى 

تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

13 - صلح احمد احمد سراج  تاجر فرد سبق قيده برقم   261561 قيد فى 18-03-1990 برقم ايداع  3956 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

14 - محمد فهمي محمد عيسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   281162 قيد فى 26-01-1994 برقم ايداع  1389 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

15 - العربي السيد ابوزيد عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم   330140 قيد فى 25-03-2000 برقم ايداع  

5251 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

16 - محمود عبد ا عوض عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   348368 قيد فى 02-09-2002 برقم ايداع  

15301 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

17 - محسن محمد حسن عبد الباري  تاجر فرد سبق قيده برقم   348757 قيد فى 22-09-2002 برقم ايداع  

16471 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

18 - يوسف يحى يوسف حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   394309 قيد فى 03-01-2012 برقم ايداع  146 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

19 - محمود عبدالعال محمد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   409811 قيد فى 05-09-2016 برقم ايداع  

17778 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

20 - وفاء محمود محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   413844 قيد فى 06-04-2017 برقم ايداع  

6960 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

21 - هند حسن حامد الشاذلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   421834 قيد فى 28-05-2018 برقم ايداع  10082 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو
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22 - حاتم ابراهيم ابراهيم حسن رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم   424602 قيد فى 08-11-2018 برقم 

ايداع  19946 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

23 - امير محمد شعبان حسن عبيطه  تاجر فرد سبق قيده برقم   428050 قيد فى 03-09-2019 برقم ايداع  

11868 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

24 - ماركو عادل طلعت بسخرون  تاجر فرد سبق قيده برقم   429985 قيد فى 02-09-2020 برقم ايداع  0 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

25 - محمد احمد احمد البغدادى  تاجر فرد سبق قيده برقم   430033 قيد فى 09-09-2020 برقم ايداع  

9379 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

26 - سعدي فخري فخري محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   283629 قيد فى 14-07-1994 برقم ايداع  

89636 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

27 - امجد الجابري  تاجر فرد سبق قيده برقم   329943 قيد فى 11-03-2000 برقم ايداع  4661 وفى تاريخ  

06-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

28 - امال عبد الحكيم عبد الغني  تاجر فرد سبق قيده برقم   374790 قيد فى 08-02-2006 برقم ايداع  

2230 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

29 - عبد المنعم شحاته محمد غزي  تاجر فرد سبق قيده برقم   376115 قيد فى 28-03-2006 برقم ايداع  

6169 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

30 - احمد محمد محمد الشناوي  تاجر فرد سبق قيده برقم   376945 قيد فى 02-05-2006 برقم ايداع  

85720 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

31 - محمد الحسن زكريا السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   386361 قيد فى 06-03-2008 برقم ايداع  3513 

وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

32 - عبد الحفيظ سعيد متولى عبد الحفيظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   396038 قيد فى 17-09-2012 برقم 

ايداع  12331 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

33 - محمد مجدى محمد عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم   407958 قيد فى 23-05-2016 برقم ايداع  

10286 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

34 - محمد محمود حسن فرغلى  تاجر فرد سبق قيده برقم   412026 قيد فى 04-01-2017 برقم ايداع  309 

وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

35 - عمرو عبد ربة السيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   419085 قيد فى 14-01-2018 برقم ايداع  771 

وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

36 - شيماء حسام الدين حنفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   422363 قيد فى 04-07-2018 برقم ايداع  

11913 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

37 - محمود عبد الكريم صلح الدين بدر  تاجر فرد سبق قيده برقم   434083 قيد فى 01-02-2022 برقم 

ايداع  1862 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل المحو لترك التجارة

38 - عبد الكريم سيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   266336 قيد فى 28-03-1991 برقم ايداع  4073 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

39 - ساميه محمودعبدالوهاب يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   333880 قيد فى 04-09-2000 برقم ايداع  

16266 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

40 - وفاء سامى اسكندر  تاجر فرد سبق قيده برقم   342905 قيد فى 24-11-2001 برقم ايداع  21318 وفى 

تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

41 - وفاء سامى اسكندر  تاجر فرد سبق قيده برقم   342905 قيد فى 24-11-2001 برقم ايداع  21317 وفى 

تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

42 - اسامه حسن محمد ابو العادات  تاجر فرد سبق قيده برقم   355648 قيد فى 20-09-2003 برقم ايداع  

15762 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

43 - وائل فؤاد عبد العزيز احمد الشيمي  تاجر فرد سبق قيده برقم   369116 قيد فى 18-06-2005 برقم 

ايداع  11611 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة
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44 - شريف طاهر محمد كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم   393502 قيد فى 21-08-2011 برقم ايداع  

11921 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

45 - احمد زكريا عبد الغفار السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   394744 قيد فى 14-02-2012 برقم ايداع  

2421 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

46 - ياسر عبد العظيم حسانين عبد الرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   396939 قيد فى 28-02-2013 برقم 

ايداع  2592 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاه

47 - محمد شحاته عبدالمنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم   397184 قيد فى 17-04-2013 برقم ايداع  4958 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو ل الغاء الفرع

48 - فتوح سامى فتوح عبد المقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم   406884 قيد فى 03-08-2017 برقم ايداع  

1931664 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

49 - فتوح سامى فتوح عبد المقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم   406884 قيد فى 18-07-2018 برقم ايداع  

1969519 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

50 - رانيا سيد حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   416025 قيد فى 15-08-2017 برقم ايداع  15755 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

51 - اسلم نبيل جلل مرعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   419780 قيد فى 14-02-2018 برقم ايداع  3329 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

52 - احمد محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   226060 قيد فى 28-05-1983 برقم ايداع  10713 وفى 

تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

53 - علي عبد الكريم عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   252757 قيد فى 18-07-1988 برقم ايداع  9748 

وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

54 - مصطفي توفيق علي سعيد الشيخ  تاجر فرد سبق قيده برقم   255859 قيد فى 18-02-1989 برقم ايداع  

2340 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاه

55 - فؤاد ظريف مليكه  تاجر فرد سبق قيده برقم   331519 قيد فى 22-05-2000 برقم ايداع  9412 وفى 

تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

56 - مصطفي حسن محمد عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم   363490 قيد فى 11-10-2004 برقم ايداع  

17841 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

57 - البكليش للتخليص الجمركي  تاجر فرد سبق قيده برقم   364912 قيد فى 22-12-2004 برقم ايداع  

22172 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

58 - ديبس بخيت غالي  تاجر فرد سبق قيده برقم   374563 قيد فى 30-01-2006 برقم ايداع  1624 وفى 

تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

59 - نورا محمد عبد الحميد على عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   390980 قيد فى 26-08-2010 برقم 

ايداع  13395 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

60 - احمد محمد اسماعيل حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم   397105 قيد فى 31-03-2013 برقم ايداع  

4070 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

61 - محمد رفعت حسين ابو طالب زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   417670 قيد فى 08-11-2017 برقم ايداع  

21635 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

62 - ستوديو فؤاد  تاجر فرد سبق قيده برقم   249180 قيد فى 15-11-1987 برقم ايداع  16088 وفى تاريخ  

11-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

63 - احمد محمد عبد الدايم  تاجر فرد سبق قيده برقم   262975 قيد فى 17-07-1990 برقم ايداع  8626 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

64 - نرجس نجيب عبدالمسيح  تاجر فرد سبق قيده برقم   311298 قيد فى 02-02-1998 برقم ايداع  1551 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاه

65 - ايمن محمود شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم   372843 قيد فى 19-11-2005 برقم ايداع  21845 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة
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66 - مجدى عبد الواحد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   386657 قيد فى 22-04-2008 برقم ايداع  6085 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

67 - رمضان ربيع سالم على  تاجر فرد سبق قيده برقم   421333 قيد فى 29-04-2018 برقم ايداع  8170 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

68 - كيشار سيد عبدالحى حميده  تاجر فرد سبق قيده برقم   426314 قيد فى 05-02-2019 برقم ايداع  

2310 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

69 - مصطفي محمود حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   237898 قيد فى 23-10-1985 برقم ايداع  12233 

وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاه

70 - مصطفي محمود حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   237898 قيد فى 07-09-1998 برقم ايداع  15673 

وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاه

71 - هدي اسماعيل خيري  تاجر فرد سبق قيده برقم   266372 قيد فى 01-04-1991 برقم ايداع  4182 

وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

72 - زاهر للتوريدات الكهربائيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   293804 قيد فى 28-01-1996 برقم ايداع  

1534 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

73 - محمد السيد احمد رفاعي  تاجر فرد سبق قيده برقم   305297 قيد فى 15-06-1997 برقم ايداع  

11715 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

74 - مكتبه يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   314677 قيد فى 22-06-1998 برقم ايداع  10811 وفى 

تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

75 - مروي حافظ عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   316304 قيد فى 29-08-1998 برقم ايداع  

15062 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاه

76 - سامي غبر فام  تاجر فرد سبق قيده برقم   346055 قيد فى 19-05-2002 برقم ايداع  8302 وفى 

تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

77 - خالد سامي محمد جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم   370612 قيد فى 13-08-2005 برقم ايداع  15650 

وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

78 - مؤسسه العز قلني لتجاره الملبس الجاهزه  تاجر فرد سبق قيده برقم   374764 قيد فى 2006-02-07 

برقم ايداع  2166 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

79 - شريف السعيد يوسف يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   381630 قيد فى 27-09-2006 برقم ايداع  

21241 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

80 - ايمن عبد الرحيم محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   400615 قيد فى 25-12-2014 برقم ايداع  

16283 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

81 - مينا صفوت محروس داود  تاجر فرد سبق قيده برقم   407749 قيد فى 15-05-2016 برقم ايداع  

9598 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

82 - حسن مصطفى جبر سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   416854 قيد فى 03-10-2017 برقم ايداع  

19580 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجاره

83 - يوسف ميلد خليفه جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم   423604 قيد فى 18-09-2018 برقم ايداع  

16480 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

84 - محروس عوض حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   337959 قيد فى 07-04-2001 برقم ايداع  5295 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

85 - اماني جعفر محمود اشي  تاجر فرد سبق قيده برقم   369904 قيد فى 18-07-2005 برقم ايداع  

13809 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

86 - احمد محمد محمود زيدان  تاجر فرد سبق قيده برقم   379195 قيد فى 02-07-2006 برقم ايداع  

14111 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

87 - ساميه عفيفى صادق  تاجر فرد سبق قيده برقم   411794 قيد فى 21-12-2016 برقم ايداع  24919 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة
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88 - وليد صلح الدين بخيت عمران  تاجر فرد سبق قيده برقم   428447 قيد فى 22-10-2019 برقم ايداع  

14818 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

89 - منى سابق السيد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   430933 قيد فى 16-10-2022 برقم ايداع  

17722 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء فرع

90 - كريمه محمد باشا السيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   433920 قيد فى 04-01-2022 برقم ايداع  

174 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

91 - السيد حسين السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   244322 قيد فى 27-12-1986 برقم ايداع  18329 وفى 

تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

92 - زكي داود يعقوب جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم   263232 قيد فى 07-08-1990 برقم ايداع  

9417 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

93 - سوسن عبده ابراهيم سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   273254 قيد فى 11-08-1992 برقم ايداع  

10036 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

94 - احمد ابراهيم عبد الباسط  تاجر فرد سبق قيده برقم   339971 قيد فى 10-07-2001 برقم ايداع  

11774 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

95 - يحيي محمودعبد المعطي اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   357750 قيد فى 17-01-2004 برقم 

ايداع  843 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

96 - حسين مفتاح عوض مفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم   391518 قيد فى 07-11-2010 برقم ايداع  

17066 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الرئيسي الخر

97 - مى سعيد محمد محمد حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم   404213 قيد فى 03-12-2015 برقم ايداع  

16990 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

98 - رانيا عبدالباسط حامد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   414345 قيد فى 07-05-2017 برقم ايداع  

28709 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

99 - احمد اشرف احمد محمد احمد غنام  تاجر فرد سبق قيده برقم   417810 قيد فى 15-11-2017 برقم 

ايداع  22189 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

100 - عرفه فتحى صابر احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   425035 قيد فى 02-12-2018 برقم ايداع  

21436 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

101 - احمد هلل عبدالوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم   212812 قيد فى 20-08-1981 برقم ايداع  

13828 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو الفرع

102 - عاطف سليمان توفيق ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   276825 قيد فى 15-04-1993 برقم ايداع  

5016 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

103 - مايكل بهجت كيرلس  تاجر فرد سبق قيده برقم   392418 قيد فى 20-04-2011 برقم ايداع  4857 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

104 - محمد عبد الرحيم عبد الفتاح نور  تاجر فرد سبق قيده برقم   399724 قيد فى 09-10-2014 برقم 

ايداع  12078 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

105 - امله بخيت رميله اقلديوس  تاجر فرد سبق قيده برقم   417639 قيد فى 07-11-2017 برقم ايداع  

21519 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

106 - ماجد ميلد حنا عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   420133 قيد فى 28-02-2018 برقم ايداع  4559 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

107 - رشدى نصيف بواقيم مرزوق  تاجر فرد سبق قيده برقم   427647 قيد فى 19-06-2019 برقم ايداع  

9046 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

108 - محمد محمود محمد على علم  تاجر فرد سبق قيده برقم   430262 قيد فى 26-10-2020 برقم ايداع  

12177 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع الكائن بالعنوان / 10 ش السيد على - 

الزيتون

109 - جميل محمد سليم نعمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   245430 قيد فى 21-02-1987 برقم ايداع  3491 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو
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110 - صيدليه الدكتور محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   292449 قيد فى 14-11-1995 برقم ايداع  

17282 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

111 - فايز ابراهيم بركات سيد احمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   349828 قيد فى 11-09-2013 برقم 

ايداع  10017 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء

112 - فريدة عز الدين حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   383261 قيد فى 19-12-2006 برقم ايداع  27043 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

113 - سهام رزق رزق ا رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم   393626 قيد فى 19-09-2011 برقم ايداع  

12969 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

114 - محمد كامل احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   402069 قيد فى 18-06-2015 برقم ايداع  8726 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

115 - جمال منصور حلقة شنودة  تاجر فرد سبق قيده برقم   408610 قيد فى 27-06-2016 برقم ايداع  

13418 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

116 - جلل شحات محمد ريان  تاجر فرد سبق قيده برقم   414003 قيد فى 13-04-2017 برقم ايداع  

7497 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

117 - محمد على احمد عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   424525 قيد فى 05-11-2018 برقم ايداع  

19722 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

118 - وجيه رفيق فهمى  تاجر فرد سبق قيده برقم   287482 قيد فى 09-02-1995 برقم ايداع  2205 وفى 

تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

119 - احمد محمد خليفه حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   340401 قيد فى 28-07-2001 برقم ايداع  

13034 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

120 - عادل عبد الرازق عبد الواحد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   388079 قيد فى 2009-02-11 

برقم ايداع  2295 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

121 - مروه محمد جمعه حسين محمد جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم   431511 قيد فى 02-03-2021 برقم 

ايداع  3323 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

122 - محمد شعبان السيد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   432651 قيد فى 04-08-2021 برقم ايداع  

12110 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

123 - ميشيل رفعت ابراهيم نسيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   433873 قيد فى 29-12-2021 برقم ايداع  

21649 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

124 - محمد ممدوح صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   216541 قيد فى 03-02-1982 برقم ايداع  2097 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

125 - عاطف كمال فوزي  تاجر فرد سبق قيده برقم   227405 قيد فى 16-08-1983 برقم ايداع  15606 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

126 - صيدليه  سماء الديب  تاجر فرد سبق قيده برقم   312610 قيد فى 26-03-1998 برقم ايداع  5229 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

127 - نشات شهدي اسكندر برسوم  تاجر فرد سبق قيده برقم   326568 قيد فى 18-10-1999 برقم ايداع  

19357 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

128 - هانم ابراهيم محمد عشرة  تاجر فرد سبق قيده برقم   352678 قيد فى 19-04-2003 برقم ايداع  

6604 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

129 - عصام محمد فهمي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   372125 قيد فى 12-10-2005 برقم ايداع  

19860 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

130 - نجلء مراد دانيال  تاجر فرد سبق قيده برقم   372584 قيد فى 10-03-2010 برقم ايداع  3881 وفى 

تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل لترك التجارة

131 - نجلء مراد دانيال  تاجر فرد سبق قيده برقم   372584 قيد فى 01-11-2005 برقم ايداع  21042 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو
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132 - محمد جاد سليمان عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   382771 قيد فى 27-11-2006 برقم ايداع  

25201 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاة

133 - رضا محمد عبد المنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم   383691 قيد فى 19-01-2007 برقم ايداع  558 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

134 - نبيل صموئيل جرس قلدس  تاجر فرد سبق قيده برقم   392333 قيد فى 06-02-2011 برقم ايداع  

1685 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

135 - على كمال فايز احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   426603 قيد فى 20-02-2019 برقم ايداع  3356 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

136 - مينا سمير سامى ارمانيوس  تاجر فرد سبق قيده برقم   434025 قيد فى 23-01-2022 برقم ايداع  

1283 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

137 - عزت امين  تاجر فرد سبق قيده برقم   147295 قيد فى 22-07-1971 برقم ايداع  4798 وفى تاريخ  

21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

138 - عزت امين  تاجر فرد سبق قيده برقم   147295 قيد فى 12-09-1993 برقم ايداع  11765 وفى 

تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للوفاة

139 - صيدليه منير  تاجر فرد سبق قيده برقم   225970 قيد فى 24-05-1983 برقم ايداع  10397 وفى 

تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

140 - حازم عبدالرازق محمد حبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم   243347 قيد فى 04-11-1986 برقم ايداع  

14898 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

141 - محمد نجيب احمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   259381 قيد فى 30-10-1989 برقم ايداع  

13603 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

142 - محمودعبدالحميد علي محفوظ  تاجر فرد سبق قيده برقم   320405 قيد فى 17-02-1999 برقم ايداع  

2526 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

143 - طارق احمد عثمان عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   341214 قيد فى 02-09-2001 برقم ايداع  

15813 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

144 - عمرو بهجت محمد عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   348989 قيد فى 01-10-2002 برقم ايداع  

17182 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

145 - محسن السعيد عبدالجليل السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   351962 قيد فى 12-03-2003 برقم ايداع  

4223 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

146 - سالم محمد عبد العال ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   363238 قيد فى 29-09-2004 برقم ايداع  

17131 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

147 - محمد عبد الرحمن السيد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   383484 قيد فى 27-12-2006 برقم ايداع  

27823 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

148 - محمود سيد احمد سليم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   416325 قيد فى 30-08-2017 برقم ايداع  

17383 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

149 - حسين محمد البدرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   419907 قيد فى 20-02-2018 برقم ايداع  3776 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

150 - احمد نورالدين محمد محمد هندى  تاجر فرد سبق قيده برقم   431909 قيد فى 21-04-2021 برقم 

ايداع  6447 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

151 - عبدربه للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم   225069 قيد فى 12-04-1983 برقم ايداع  7566 وفى 

تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

152 - الكومى للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم   296764 قيد فى 15-07-1996 برقم ايداع  11134 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

153 - ياسر محمد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   310396 قيد فى 22-12-1997 برقم ايداع  

25686 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو
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154 - عماد تادرس قزمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   370054 قيد فى 24-07-2005 برقم ايداع  14183 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

155 - وائل عبد الحميد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   375800 قيد فى 15-03-2006 برقم ايداع  5153 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

156 - ايه صبحى السباعى ابوالفتوح  تاجر فرد سبق قيده برقم   416378 قيد فى 06-09-2017 برقم ايداع  

17605 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

157 - محمد عبدالقادر عبدالفتاح مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   425630 قيد فى 30-12-2018 برقم 

ايداع  23422 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

158 - صباح حسين ابراهيم عبدالكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم   426952 قيد فى 26-03-2019 برقم ايداع  

5340 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

159 - احمد رشاد عبد الجواد راشد  تاجر فرد سبق قيده برقم   428687 قيد فى 26-11-2019 برقم ايداع  

16662 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

160 - سلمى ياسر محمد محمد محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   433552 قيد فى 22-11-2021 برقم 

ايداع  19261 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

161 - السيد نحمده سيد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   193227 قيد فى 26-12-1978 برقم ايداع  

18131 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

162 - محي الدين محمد عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   290271 قيد فى 25-07-1995 برقم ايداع  

10799 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

163 - مجدي طه مصطفي درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم   337370 قيد فى 10-03-2001 برقم ايداع  

3575 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

164 - ياسر عبداللطيف فتوح  تاجر فرد سبق قيده برقم   379850 قيد فى 26-07-2006 برقم ايداع  

15990 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

165 - داليا عطيه على السيد عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   391459 قيد فى 31-10-2010 برقم ايداع  

16673 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

166 - عماد عادل نجيب اسكندر  تاجر فرد سبق قيده برقم   404559 قيد فى 17-12-2015 برقم ايداع  

18145 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو لترك التجارة

167 - داليا كامل عبدالرحيم محمد القاضى  تاجر فرد سبق قيده برقم   412971 قيد فى 26-02-2017 برقم 

ايداع  3802 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

168 - عصام محمد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   417710 قيد فى 09-11-2017 برقم ايداع  

21750 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

169 - ميخائيل ثروت مكارى مرقس  تاجر فرد سبق قيده برقم   418015 قيد فى 23-11-2017 برقم ايداع  

0 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

170 - سعيد عبد السميع احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   421654 قيد فى 17-05-2018 برقم ايداع  

9509 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

171 - امال سعد دوس حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم   426028 قيد فى 21-01-2019 برقم ايداع  1326 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

172 - بيتر ماهر نصيف جيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   428468 قيد فى 27-10-2019 برقم ايداع  14986 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

173 - محمد صالح حسن صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   432589 قيد فى 27-07-2021 برقم ايداع  

11589 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

174 - عبد الله احمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   208960 قيد فى 10-02-1981 برقم ايداع  

2262 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

175 - احمد ابو السعود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   257666 قيد فى 03-07-1989 برقم ايداع  8378 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو
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176 - صلح سعيد عبدالسلم رفاعي  تاجر فرد سبق قيده برقم   321392 قيد فى 24-03-1999 برقم ايداع  

5217 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

177 - صالح احمد صالح ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   322904 قيد فى 26-05-1999 برقم ايداع  

9188 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

178 - ماجد حكيم صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم   344576 قيد فى 06-03-2002 برقم ايداع  3718 وفى 

تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

179 - خالد عبد المنصف عبد الحميد عبد الجليل  تاجر فرد سبق قيده برقم   389412 قيد فى 2009-12-09 

برقم ايداع  18325 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

180 - محمد عبد العزيز محمد الرفاعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   396162 قيد فى 08-10-2012 برقم ايداع  

13391 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

181 - محمد عبد العزيز محمد الرفاعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   396162 قيد فى 15-02-2017 برقم ايداع  

3115 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

182 - عبد ا محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   406916 قيد فى 04-04-2016 برقم ايداع  6901 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

183 - هشام ابو خزيم على حسن الروبى  تاجر فرد سبق قيده برقم   408143 قيد فى 31-05-2016 برقم 

ايداع  10946 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

184 - اسماعيل صلح فراج علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   415920 قيد فى 20-04-2021 برقم ايداع  

7374 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

185 - احمد محمد سيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   417089 قيد فى 16-10-2017 برقم ايداع  

19359 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

186 - مروه مصطفى ابراهيم الدسوقى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   421166 قيد فى 18-04-2018 برقم 

ايداع  7784 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

187 - محمد اسماعيل مرسى على  تاجر فرد سبق قيده برقم   433151 قيد فى 03-10-2021 برقم ايداع  

16100 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

188 - عبدالصادق ابراهيم علي  تاجر فرد سبق قيده برقم   135523 قيد فى 05-06-1968 برقم ايداع  

3138 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

189 - نعمه شاكر جرس البصير  تاجر فرد سبق قيده برقم   360484 قيد فى 29-05-2004 برقم ايداع  

9064 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

190 - احمد عبد العظيم متبولي  تاجر فرد سبق قيده برقم   381262 قيد فى 10-09-2006 برقم ايداع  

19958 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

191 - ايمان عبد العاطى رضوان سعد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   394304 قيد فى 03-01-2012 برقم 

ايداع  137 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

192 - سارة محمد محفوظ احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   399331 قيد فى 16-07-2014 برقم ايداع  

8898 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

193 - اسامة السيد محمد احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   407272 قيد فى 19-04-2016 برقم ايداع  

8054 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

194 - ماجد سمير بخيت سدراك  تاجر فرد سبق قيده برقم   417965 قيد فى 22-11-2017 برقم ايداع  

22718 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

195 - محمد احمد على حسن بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   419252 قيد فى 21-01-2018 برقم ايداع  

1332 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

196 - احمد عبدالرزاق السيد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   422340 قيد فى 03-07-2018 برقم ايداع  

11839 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

197 - مدحت نصر محمد موسي  تاجر فرد سبق قيده برقم   430557 قيد فى 22-11-2020 برقم ايداع  

13810 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو
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198 - محمود صابر محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   435155 قيد فى 19-10-2022 برقم ايداع  

22013 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

199 - ناديه عبد الخالق كامل حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   379207 قيد فى 02-07-2006 برقم ايداع  

14138 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

200 - اسماعيل بخيت السيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   393819 قيد فى 17-10-2011 برقم ايداع  

14448 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

201 - وليد عبد المنعم درويش عبد المنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم   397561 قيد فى 11-07-2013 برقم 

ايداع  8420 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

202 - عطاا خلف شفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم   407031 قيد فى 11-04-2016 برقم ايداع  7300 وفى 

تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

203 - محمد خليفه محمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   418888 قيد فى 03-01-2018 برقم ايداع  168 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

204 - محمد لطفى عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم   420759 قيد فى 27-03-2018 برقم ايداع  6452 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

205 - جورج فكرى اسحق بشاى  تاجر فرد سبق قيده برقم   423368 قيد فى 05-09-2018 برقم ايداع  

15681 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

206 - بلل محمد صلح الدين فؤاد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   425019 قيد فى 29-11-2018 برقم 

ايداع  22389 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

207 - ناهد حلمي عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   222897 قيد فى 12-01-1983 برقم ايداع  808 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل محو ادارى لعدم التجديد بناء على المذكرة المرسلة الينا من 

الدارة

208 - جوزيف ميشيل نجار  تاجر فرد سبق قيده برقم   236851 قيد فى 01-08-1985 برقم ايداع  9437 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

209 - وليد راغب محمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم   251015 قيد فى 09-03-1988 برقم ايداع  

3916 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

210 - احمد مصطفي احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   298097 قيد فى 21-09-1996 برقم ايداع  15677 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

211 - وليد راغب محمد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   308685 قيد فى 23-10-1997 برقم ايداع  

20918 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

212 - محمد عبدالقادر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   313525 قيد فى 12-05-1998 برقم ايداع  7761 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

213 - مصطفي حنفي سيد عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم   315075 قيد فى 08-07-1998 برقم ايداع  

11781 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

214 - شريف حسن محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   351426 قيد فى 08-02-2003 برقم ايداع  

2401 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

215 - مجدي مختار علي العجمي  تاجر فرد سبق قيده برقم   374780 قيد فى 08-02-2006 برقم ايداع  

2198 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

216 - وجيه شحته احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   382883 قيد فى 30-11-2006 برقم ايداع  

25656 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

217 - حسن عبد المجيد مختار ادريس  تاجر فرد سبق قيده برقم   400888 قيد فى 18-01-2015 برقم ايداع  

669 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

218 - عماد رزق زكرى تاوضروس  تاجر فرد سبق قيده برقم   423642 قيد فى 20-09-2018 برقم ايداع  

16621 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

219 - داليا محمد هلل النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم   425545 قيد فى 25-12-2018 برقم ايداع  

23175 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو
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220 - هناء فرج خليل جوهر  تاجر فرد سبق قيده برقم   428731 قيد فى 02-12-2019 برقم ايداع  17008 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

221 - اميره مسعد السيد الفرعونى  تاجر فرد سبق قيده برقم   431434 قيد فى 22-02-2021 برقم ايداع  

2737 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

222 - اكمل ظريف ذكي نخله  تاجر فرد سبق قيده برقم   434109 قيد فى 03-02-2022 برقم ايداع  2038 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو
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رأس المال

1 - اشرف عبد العزيز سيد سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم   375703 قيد فى 13-03-2006 برقم ايداع   

4873 فى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

2 - رجب محمد رجب عبدالمجيد تاجر فرد سبق قيده برقم   412276 قيد فى 18-01-2017 برقم ايداع   

1214 فى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

3 - محمود شحات علي احمد محمد الحسيني تاجر فرد سبق قيده برقم   365929 قيد فى 09-02-2005 برقم 

ايداع   2410 فى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

4 - محمد السعيد على جاد تاجر فرد سبق قيده برقم   391739 قيد فى 09-12-2010 برقم ايداع   18438 فى 

تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000,000.000

5 - عصام الدين هلل محمود تاجر فرد سبق قيده برقم   415161 قيد فى 18-06-2017 برقم ايداع   11705 

فى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

6 - مايكل فايز عبدالنور بخيت تاجر فرد سبق قيده برقم   424978 قيد فى 28-11-2018 برقم ايداع   

21237 فى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

7 - بشرى صادق ميخائيل فام تاجر فرد سبق قيده برقم   427023 قيد فى 03-04-2019 برقم ايداع   5754 

فى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

8 - ماجده عجمي محمد عجمي تاجر فرد سبق قيده برقم   242844 قيد فى 07-10-1986 برقم ايداع   

12954 فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

9 - احمد محمود امين محمود رزق تاجر فرد سبق قيده برقم   382838 قيد فى 29-11-2006 برقم ايداع   

25497 فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

10 - احمد فهمى عطيه متولي تاجر فرد سبق قيده برقم   393430 قيد فى 04-08-2011 برقم ايداع   

11233 فى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

11 - طارق احمد صدقى محمد احمد صدقى تاجر فرد سبق قيده برقم   410300 قيد فى 11-10-2016 برقم 

ايداع   19511 فى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  6,000,000.000

12 - وحيد محمد وحيد عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم   418912 قيد فى 03-01-2018 برقم ايداع   226 

فى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  75,000.000

13 - ايهاب محمد نور الدين السيد عبدالحى تاجر فرد سبق قيده برقم   427162 قيد فى 15-04-2019 برقم 

ايداع   6474 فى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

14 - رضا بكر عبد الواحد جبر تاجر فرد سبق قيده برقم   408144 قيد فى 01-06-2016 برقم ايداع   

10947 فى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

15 - سند مختار احمد حافظ تاجر فرد سبق قيده برقم   408567 قيد فى 23-06-2016 برقم ايداع   13266 

فى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

16 - امجد نبيل الصادق على تاجر فرد سبق قيده برقم   422872 قيد فى 05-08-2018 برقم ايداع   14019 

فى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

17 - محمد فتحي عبد المقصود تاجر فرد سبق قيده برقم   327700 قيد فى 30-11-1999 برقم ايداع   

22544 فى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

18 - سعيد ناشد سمعان اطانيوس تاجر فرد سبق قيده برقم   345544 قيد فى 23-04-2002 برقم ايداع   

6875 فى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

19 - محمد حسن محمد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم   424553 قيد فى 06-11-2018 برقم ايداع   19799 

فى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

20 - ندى حمدى عبد التواب عبد العظيم تاجر فرد سبق قيده برقم   433941 قيد فى 09-01-2022 برقم ايداع   

404 فى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

21 - مكتب مينا اسحق رزق خليل لنقل العمال تاجر فرد سبق قيده برقم   402898 قيد فى 29-09-2015 برقم 

ايداع   12947 فى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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22 - خالد حماد شحاته حماد تاجر فرد سبق قيده برقم   346882 قيد فى 24-06-2002 برقم ايداع   10748 

فى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000,000.000

23 - شعبان مصطفي مصطفي الطويل تاجر فرد سبق قيده برقم   228731 قيد فى 01-11-1983 برقم ايداع   

19478 فى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

24 - علي احمد ابراهيم دسوقي تاجر فرد سبق قيده برقم   264666 قيد فى 26-11-1990 برقم ايداع   

14349 فى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

25 - ابو العينين للخدمات البحرية والتجارة الدولية تاجر فرد سبق قيده برقم   405646 قيد فى 2016-02-09 

برقم ايداع   2476 فى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

26 - برسوم ميخائيل برسوم تاجر فرد سبق قيده برقم   420222 قيد فى 05-03-2018 برقم ايداع   4834 

فى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

27 - ايمن محمود السيد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   323053 قيد فى 31-05-1999 برقم ايداع   9590 

فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

28 - عفت عيد سيحه سعيد تاجر فرد سبق قيده برقم   371039 قيد فى 29-08-2005 برقم ايداع   16844 

فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

29 - عبد المنعم صبحي عبد المنعم تاجر فرد سبق قيده برقم   378099 قيد فى 31-05-2006 برقم ايداع   

11273 فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

30 - احمد حلمى عبد العزيز قطب تاجر فرد سبق قيده برقم   402150 قيد فى 06-07-2015 برقم ايداع   

9313 فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

31 - صالح فتحى عبد الحميد سالم تاجر فرد سبق قيده برقم   411139 قيد فى 20-11-2016 برقم ايداع   

22529 فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

32 - ابو زيد حسن ابو زيد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   412413 قيد فى 26-01-2017 برقم ايداع   

1752 فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

33 - خالد تريد تاجر فرد سبق قيده برقم   382291 قيد فى 07-11-2006 برقم ايداع   23373 فى تاريخ  

15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

34 - بهاء الدين احمد عبد الوهاب محمد غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم   405224 قيد فى 20-01-2016 برقم 

ايداع   1166 فى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

35 - اشرف ابراهيم ابو السعود تاجر فرد سبق قيده برقم   380374 قيد فى 10-08-2006 برقم ايداع   

17494 فى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

36 - هناء جرجس فاضل صليب تاجر فرد سبق قيده برقم   433576 قيد فى 25-11-2021 برقم ايداع   

19462 فى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

37 - محمد مطيع فخر الدين الزهوى تاجر فرد سبق قيده برقم   408851 قيد فى 17-07-2016 برقم ايداع   

14219 فى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

38 - احمد عبد الحميد حمدي مجاهد تاجر فرد سبق قيده برقم   365639 قيد فى 29-01-2005 برقم ايداع   

1576 فى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

39 - محمدين حسين شافع تاجر فرد سبق قيده برقم   417524 قيد فى 02-11-2017 برقم ايداع   21101 

فى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  12,000.000

40 - سامح السيد حمد ا عبد ا تاجر فرد سبق قيده برقم   431548 قيد فى 04-03-2021 برقم ايداع   

3546 فى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

41 - ايمن الفى موسى جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم   403087 قيد فى 11-10-2015 برقم ايداع   

13586 فى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

42 - احمد ابو المكارم احمد قاسم تاجر فرد سبق قيده برقم   412908 قيد فى 22-02-2017 برقم ايداع   

3609 فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

43 - حازم ابراهيم محمد ربيع تاجر فرد سبق قيده برقم   417192 قيد فى 18-10-2017 برقم ايداع   

19881 فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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44 - عجايبي للمقاولت تاجر فرد سبق قيده برقم   337681 قيد فى 24-03-2001 برقم ايداع   4442 فى 

تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  7,000,000.000

45 - مصطفى علء الدين حسن محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   412756 قيد فى 14-02-2017 برقم ايداع   

3028 فى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

46 - هانى محمد بيومى احمد صبيح تاجر فرد سبق قيده برقم   418679 قيد فى 26-12-2017 برقم ايداع   

25612 فى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

47 - ايمن حسنى محمد محمد ابوالعل تاجر فرد سبق قيده برقم   424654 قيد فى 12-11-2018 برقم ايداع   

20133 فى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

48 - محمد عبد الرازق محمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   398230 قيد فى 25-12-2013 برقم ايداع   

14477 فى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  5,000,000.000

49 - ماهر رفعت نعيم جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم   408630 قيد فى 28-06-2016 برقم ايداع   

13487 فى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

50 - فرج لمعى عطيه شنوده تاجر فرد سبق قيده برقم   411795 قيد فى 21-12-2016 برقم ايداع   24930 

فى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

51 - محمد عطيه احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   433678 قيد فى 14-07-2021 برقم ايداع   5534 

فى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

Page 28 of 184 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

العناوين 

1 - محمد عبدالسيد حمزه هارون تاجر فرد سبق قيده برقم    193340 قيد فى 01-01-1979 برقم ايداع    

15 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة مصنع بلستيك ق 212 على 5/4/3 

شارع حمادة امام

2 - حسن ابوخضير العجمي احمد شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم    362211 قيد فى 14-08-2004 برقم 

ايداع    14130 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 

شقه رقم 8 بالعقار رقم 11 مربع 1172 امتداد عبد الحميد بدوي مساكن شيراتون - المطار

3 - نبيل بسطا مكسيموس قلدس تاجر فرد سبق قيده برقم    408507 قيد فى 21-06-2016 برقم ايداع    

13074 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عقار رقم 6 ش مسعد العزيز 

بال

4 - اميره نور الدين احمد عبد الرحيم تاجر فرد سبق قيده برقم    427988 قيد فى 06-08-2019 برقم ايداع    

11146 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / محل 

بالعقار رقم18 ش عمر المختار

5 - حازم حسين ليثى سيد احمد الليثى تاجر فرد سبق قيده برقم    430666 قيد فى 01-12-2020 برقم ايداع    

14352 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 160 شارع جوهر القائد 

الدراسه

6 - ماجد هنري مرقص جرجس تاجر فرد سبق قيده برقم    299508 قيد فى 07-11-1996 برقم ايداع    

19872 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الغاء الرئيسى الخر 

الكائن بالعنوان / تقسيم المطار عقار 156 الكوثر الدور الرضى محل رقم 4 بملك / ميلد يعقوب متى وهبه 

نشاط / تجهيزات محلت فندقية ومستلزمات ديكور

7 - فؤاد عبد ا احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    372878 قيد فى 04-07-2010 برقم ايداع    1000005 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن فى / 2 مشروع 

الشمس

8 - محمد صبرى عبد العزيز البيومى تاجر فرد سبق قيده برقم    383071 قيد فى 11-12-2006 برقم ايداع    

26316 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 5 عطفه 

المبرقعه -شارع الصبان

9 - خالد صلح الدين حسن عبداللطيف تاجر فرد سبق قيده برقم    415548 قيد فى 18-07-2017 برقم ايداع    

13365 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح /12 سابقا 

-3 شارع الشهيد مختار سعيد ارض الجولف شقه 4

10 - جورج هانى سمعان تاجر فرد سبق قيده برقم    416631 قيد فى 24-09-2017 برقم ايداع    18731 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 106 شارع طومانباى

11 - احمد صبحى السيد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    426116 قيد فى 27-01-2019 برقم ايداع    

1631 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / العقار رقم 

4 شارع المنير -محل

12 - حاتم محمد على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    427337 قيد فى 08-05-2019 برقم ايداع    7266 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل 5 بالدور الرضى بالعقار 7 ش 

زكى والغاءه كمركز رئيسي

13 - حاتم محمد على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    427337 قيد فى 08-05-2019 برقم ايداع    7266 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح 27 ش عرابي -

وسط البلد  مكتب رقم 904 بالدور التاسع

14 - محمود خالد محمد رجب مرزوق تاجر فرد سبق قيده برقم    430474 قيد فى 12-11-2020 برقم ايداع    

13256 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / محل 

رقم 15 عقار 5 شارع 26يوليو
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15 - عاطف عزيز جرجس ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم    434235 قيد فى 21-02-2022 برقم ايداع    

3452 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / شقة رقم 

2 الدور الول بالعقار رقم 4 شارع رشيد ميدان صلح الدين

16 - عاطف عزيز جرجس ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم    434235 قيد فى 21-02-2022 برقم ايداع    

3452 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 5 شارع النادى روكسي

17 - العربي السيد ابوزيد عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم    330140 قيد فى 25-03-2000 برقم ايداع    

5251 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن فى / 66 ش 

ابو بكرالصديق

18 - احمد فهمى عطيه متولي تاجر فرد سبق قيده برقم    393430 قيد فى 04-08-2011 برقم ايداع    

11233 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح/ غرفه في 

شقه 1 فيها 79المجاوره الولي منطقه النوادي

19 - عادل محمد عبده مصطفي تاجر فرد سبق قيده برقم    348723 قيد فى 18-09-2002 برقم ايداع    

16365 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / شقة رقم 

1 بالدور الول بالعقار رقم 1 شارع عدلى كفانى متفرع من شارع النزهة

20 - حسن ابوخضير العجمي احمد شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم    362211 قيد فى 14-08-2004 برقم 

ايداع    14130 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط الغاء الفرع الكائن الحي 

الرابع المجاوره السادسه قطعه 23/36

21 - نصير سعيد نصير معوض تاجر فرد سبق قيده برقم    372870 قيد فى 21-11-2005 برقم ايداع    

21937 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 57 

شارع الخليفة المامون

22 - علء جمال على حسين مقرب تاجر فرد سبق قيده برقم    429458 قيد فى 19-05-2020 برقم ايداع    

4789 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة السراج مول 2 شارع عطية 

الصوالحى - الدور الرضى

23 - علء جمال على حسين مقرب تاجر فرد سبق قيده برقم    429458 قيد فى 19-05-2020 برقم ايداع    

4789 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 7 عبد الحليم النصار قطعة 3 

بلوك 48

24 - منى سابق السيد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    430933 قيد فى 16-10-2022 برقم ايداع    

17722 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 59 ش الميرغنى

25 - فتوح سامى فتوح عبد المقصود تاجر فرد سبق قيده برقم    406884 قيد فى 04-04-2016 برقم ايداع    

6754 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع بالعنوان 55 ش مصر 

حلوان الزراعي

26 - فتوح سامى فتوح عبد المقصود تاجر فرد سبق قيده برقم    406884 قيد فى 04-04-2016 برقم ايداع    

6754 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع 33 ش 151 محل 

بالدور الرضي رقم 1

27 - احمد عبد الفتاح رفعت حامد تاجر فرد سبق قيده برقم    416742 قيد فى 28-09-2017 برقم ايداع    

19261 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع ليصبح / 

قطع 10 بلوك 10 المنطقه التاسعه

28 - محمد فتحي عبد المقصود تاجر فرد سبق قيده برقم    327700 قيد فى 30-11-1999 برقم ايداع    

22544 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المركز الرئيسي 

ليصبح / 9410 الجامعه الحديثه -حي 8

29 - عمرو طلعت محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    416609 قيد فى 20-09-2017 برقم ايداع    

18645 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع جديد / 41 شارع 

مصطفي النحاس ق 22ب 1 - م ثامنه
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30 - عمرو طلعت محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    416609 قيد فى 20-09-2017 برقم ايداع    

18645 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان النشاط ليصبح / 

25 ش مصطفي النحاس الدور 5

31 - عزيزه على محمد حبيشى تاجر فرد سبق قيده برقم    421450 قيد فى 06-05-2018 برقم ايداع    

8775 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 61 ش 

عمرالمختار

32 - منى ابراهيم محمد خالد تاجر فرد سبق قيده برقم    430425 قيد فى 08-01-2020 برقم ايداع    

12894 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 190 

شارع جسر السويس

33 - مكتب مينا اسحق رزق خليل لنقل العمال تاجر فرد سبق قيده برقم    402898 قيد فى 2015-09-29 

برقم ايداع    12947 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان 

ليصبح / 9 بلوك مدخل 1 مساكن الوايلي

34 - احمد عبد المولى عبد الحميد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    429058 قيد فى 21-01-2020 برقم 

ايداع    1057 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 

27 عمارات العبور - صلح سالم

35 - خالد حماد شحاته حماد تاجر فرد سبق قيده برقم    346882 قيد فى 24-06-2002 برقم ايداع    

10748 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / عمارة 

رقم 81 الدور الثالث شقة 6 مدخل رقم 3 ش الخليفة الظافر

36 - احمد ربيع نافع مرسى تاجر فرد سبق قيده برقم    410634 قيد فى 26-10-2016 برقم ايداع    

20751 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المقر الرئيسي 

ليصبح/ قطعه 8 بلوك 91 شارع عبدا العربي الحي السابع

37 - محمد عاصم عبدالرازق محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    412785 قيد فى 15-02-2017 برقم ايداع    

3120 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان ليصبح / 4 شارع 

الطيران - رابعه العدويه

38 - محمد حسين عبد الخالق تاجر فرد سبق قيده برقم    420837 قيد فى 01-04-2018 برقم ايداع    

6570 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / مكتب رقم 

7 بالدور 3 بالعقار رقم 6 شارع الحمص الحي السابع

39 - كيرلس طلعت مرقص مهنى تاجر فرد سبق قيده برقم    401208 قيد فى 25-02-2015 برقم ايداع    

2804 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / محل ب 

62 محمد كامل حسين

40 - محمد خيرت سيد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    408778 قيد فى 12-07-2016 برقم ايداع    

13961 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح /339 ش 

ترعه الجبل - حلميه الزيتون

41 - منى سابق السيد اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم    430933 قيد فى 16-10-2022 برقم ايداع    

17722 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان / 

59 شارع الميرغني

42 - احمد سيد محمود محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    434201 قيد فى 16-02-2022 برقم ايداع    3040 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح )27( ش عرابي 

وحده رقم )22( بالدور الرضي

43 - محمد ابراهيم عبد الجليل تاجر فرد سبق قيده برقم    206145 قيد فى 17-09-1980 برقم ايداع    

13940 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المركز الرئيسي 

ليصبح )470( ش ترعه الجبل
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44 - يوسف ابوسريع سيد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    338227 قيد فى 18-04-2001 برقم ايداع    

6025 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان المركز الرئيسي 

لصبح /المحل رقم )12( بالعماره رقم )2( نموذج )أ( شارع الدكتور محمود ابراهيم - امام الباب الرئيسي للحديقه 

الدوليه -عمارات الشرف للتامين

45 - هاني حليم ابراهيم منصور تاجر فرد سبق قيده برقم    359399 قيد فى 10-04-2004 برقم ايداع    

5915 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 2 

عمارات خلف العبور

46 - ناهد احمد ميهوب احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    406217 قيد فى 03-03-2016 برقم ايداع    4327 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 54 ش المنتزة

47 - هاله فتحى ابراهيم سالم تاجر فرد سبق قيده برقم    420306 قيد فى 07-03-2018 برقم ايداع    5026 

وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / A9 اشجار دارنا 

زهراء المعادي

48 - هاني منير صموئيل بشاي تاجر فرد سبق قيده برقم    327450 قيد فى 20-11-1999 برقم ايداع    

21836 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / محل 

رقم 45 ألدور 2 حى 8 من شارع حسن مامون وشارع الطاقة

49 - رافت احمد جلل عبد الحميد هاشم الضريبى تاجر فرد سبق قيده برقم    406192 قيد فى 2020-08-31 

برقم ايداع    758 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 37 عمارات التوفيق 

شقة رقم 32 الدور الثالث برج الفردوس

50 - محمد سمير جابر محمود عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم    408300 قيد فى 09-06-2016 برقم ايداع    

11503 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية افتتاح فرع بالعنوان / محلة 

روح بملك / سمير جابر محمود عيسى بنشاط / صوب زراعية لزراعة وتجارة الحاصلت الزراعية

51 - فايزه علء عبدالمجيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    427156 قيد فى 16-04-2019 برقم ايداع    

6452 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح /1103 

زهراء مدينه نصر-الحي العاشر شقه رقم )4(

52 - محمد محمود محمد على علم تاجر فرد سبق قيده برقم    430262 قيد فى 26-10-2020 برقم ايداع    

12177 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان / 

10 ش السيد على

53 - مؤسسة كرم لبواب السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم    348832 قيد فى 25-09-2002 برقم ايداع    

16726 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / محل 

بالعقار 20/19 مركز خدمات التجمع الخامس  بنشاط عمل مفاتيح سيارات

54 - احمد محمد رستم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    385036 قيد فى 11-07-2007 برقم ايداع    

11494 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تصحيح العنوان ليصبح / 3 ش 

بطرس غالي محل بالدور الرضي

55 - هانى بسيونى ابراهيم سيد تاجر فرد سبق قيده برقم    406844 قيد فى 30-03-2016 برقم ايداع    

6593 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح 8 عمارات 

الشريف شقه بالدور الرضي الول

56 - محمدين حسانين على احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    426431 قيد فى 11-02-2019 برقم ايداع    

2766 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 32 ش 

ترعة القبة - الميرية

57 - محمد رشدي ابراهيم محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    346994 قيد فى 29-06-2002 برقم ايداع    

11068 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم 10 بالعقار 80ش 

الجمهورية رمسيس

58 - محمد جمال محمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    409267 قيد فى 08-08-2016 برقم ايداع    

15705 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح /  24 

شارع عين شمس
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59 - قاسم رفعت قاسم عبد المجيد تاجر فرد سبق قيده برقم    416256 قيد فى 28-08-2017 برقم ايداع    

17104 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / محل 

رقم 1 بالعقار رقم 8 مدخل 2 بالدور الول مساكن الوقاف

60 - احمد عبد الحميد حمدي مجاهد تاجر فرد سبق قيده برقم    365639 قيد فى 29-01-2005 برقم ايداع    

1576 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة نادى الغابة الرياضى

61 - امجد ناجى فريد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    414109 قيد فى 20-04-2017 برقم ايداع    

7858 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل  العنوان ليصبح / 3 ش 

عبد الحكيم بلبع شقه 2 بالدور الرضي

62 - علء عبد الحميد سعد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    434111 قيد فى 03-02-2022 برقم ايداع    

2053 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 10 شارع 

محمد زيدان من ش مؤسسة الزكاه - تقسيم سيجال

63 - الكارزجراف تاجر فرد سبق قيده برقم    375359 قيد فى 01-03-2006 برقم ايداع    3929 وفى 

تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 72 ش الربعين منشية السد العالي

64 - محمد احمد ثابت احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    393210 قيد فى 23-06-2011 برقم ايداع    9185 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعة 49 ب - التجمع الخامس

65 - اسماعيل صلح فراج علي تاجر فرد سبق قيده برقم    415920 قيد فى 20-04-2021 برقم ايداع    

7374 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح العنوان / 54 شارع هشام 

لبيب المنطقة الثامنة

66 - هانى محمد حافظ محمد عبد الكريم تاجر فرد سبق قيده برقم    416208 قيد فى 24-08-2017 برقم 

ايداع    16819 وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقة 5 بالدور الثاني 

فيل 171 حي الياسمين منطقة 2 التجمع الول

67 - محمد عبدالرحيم محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    300126 قيد فى 27-11-1996 برقم ايداع    

21674 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شارع خالد بن الوليد من ش 

شحاته - عزبه الهجانه

68 - محمد محمد فرج علم تاجر فرد سبق قيده برقم    355347 قيد فى 02-09-2003 برقم ايداع    

14824 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 17 ش 

الجاحظ شقه )8(

69 - رحاب حسن احمد يوسف مراد تاجر فرد سبق قيده برقم    417955 قيد فى 22-11-2017 برقم ايداع    

22701 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / عقار 

رقم )1( بلوك )5(حي الواحه

70 - مؤمن عبدالباقى ابراهيم سيد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    425718 قيد فى 03-01-2019 برقم ايداع    

207 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 61ش الجمهورية محل بالرضى 

من ش المهدى

71 - بيتر مسعد حبيب مسعد تاجر فرد سبق قيده برقم    428077 قيد فى 05-09-2019 برقم ايداع    

12099 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / بدروم 

بالعقار برج الكوثر ش الورشه

72 - السيد مصطفى صميدة جاب ا تاجر فرد سبق قيده برقم    431703 قيد فى 12-04-2021 برقم ايداع    

5915 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 454 ش 

ترعه الجبل - امام نادي عين شمس

73 - فيكتور عزمى خليل عبد الملك تاجر فرد سبق قيده برقم    385844 قيد فى 04-12-2007 برقم ايداع    

18596 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تصحيح الخطا الوارد في 

العنوان طبقا للبطاقه الضريبيه / 2 عطفه عريان من ش القبيله مكتب الدور الول فوق الرضي

74 - احمد محمد منصور محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    399406 قيد فى 11-08-2014 برقم ايداع    

9489 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح 125 ش 

جنوب الكاديميه ج -التجمع الخاس
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75 - محمود محمد المختار لبيب السيد تاجر فرد سبق قيده برقم    402502 قيد فى 06-09-2015 برقم ايداع    

11775 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 8 ش عبد الحميد بدوى - شقة 

11 شيراتون القاهرة

76 - ايمن بخيت حنا عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    414010 قيد فى 13-04-2017 برقم ايداع    7525 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم 3 بالدور الرضى - 3 زقاق 

السلوى - 69 شارع الزهر

77 - حسام على ماهر محمد فؤاد تاجر فرد سبق قيده برقم    429204 قيد فى 13-02-2020 برقم ايداع    

2357 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 5S نادى هليوبوليس - مدينة 

الشروق

78 - محمد عطيه احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    433678 قيد فى 14-07-2021 برقم ايداع    5534 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 5 ش عزت باشا من ش التروللى

79 - محمد عطيه احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    433678 قيد فى 14-07-2021 برقم ايداع    5534 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 7ش حسين عبدالعليم من ش الكابينه- 

بهتيم- ملك// نادي علي مسعود

80 - محمد عبده يوسف نصر تاجر فرد سبق قيده برقم    334138 قيد فى 17-09-2000 برقم ايداع    

17012 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 306 

زهراء مدينة نصر

81 - عجايبي للمقاولت تاجر فرد سبق قيده برقم    337681 قيد فى 24-03-2001 برقم ايداع    4442 وفى 

تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 10أ المستشفى العسكرى - شقة بالدور الول 

فوق الرضى - عين شمس الشرقية

82 - مصطفى عبده صيام جمال تاجر فرد سبق قيده برقم    407591 قيد فى 08-05-2016 برقم ايداع    

9050 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح /1ش عبد 

الرحمن قاسم من شارع الخمسين

83 - ايمن بخيت حنا عطيه تاجر فرد سبق قيده برقم    414010 قيد فى 13-04-2017 برقم ايداع    7525 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 15 شارع القلعة 

وسابقا محمد على

84 - رامى متولى مصطفى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم    410661 قيد فى 27-10-2016 برقم ايداع    

20842 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / بلوك 

15 مدخل 5 شارع الخليفه الظافر الحى السابع

85 - محمد احمد عبدالمطلب هزاع تاجر فرد سبق قيده برقم    425609 قيد فى 27-12-2018 برقم ايداع    

23396 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / فيل 

134 ناحيه الشرق للتامين امام الجامعه المريكيه التجمع الخامس

86 - ايمان عبد ا علي محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    429924 قيد فى 23-08-2020 برقم ايداع    

8413 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم 2 بالعقار رقم 11/9 

شارع السلحدار

87 - احمد عبد الحميد حمدي مجاهد تاجر فرد سبق قيده برقم    365639 قيد فى 29-01-2005 برقم ايداع    

1576 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة فرع بالعنوان / كافيتريا 

حمام السباحة الوليمبى نادى العلميين الرياضى

88 - كريم حسين حامد عيسى تاجر فرد سبق قيده برقم    393418 قيد فى 01-08-2011 برقم ايداع    

11120 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 69 

شارع احمد الصاوى

89 - جمال امين جمال امين ابو العل تاجر فرد سبق قيده برقم    418036 قيد فى 26-11-2017 برقم ايداع    

22981 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة فيل 132 شارع يوسف السباعى 

التجمع الول البنفسج 1
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90 - شادى منير فريد جرس تاجر فرد سبق قيده برقم    428931 قيد فى 31-12-2019 برقم ايداع    

18639 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح /20 

شارع ابو بكر الصديق من شارع الساقيه

91 - محمد عطيه احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    433678 قيد فى 14-07-2021 برقم ايداع    5534 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع الكائن بالعنوان/ 7ش حسين 

عبدالعليم من ش الكابينة - بهتيم
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النشاط

1 - محمد عبدالسيد حمزه هارون تاجر فرد سبق قيده برقم  193340 قيد فى 01-01-1979 برقم ايداع    15

وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ تصنيع معجون بلستيك

2 - احمد محمد عبدالعزيز السرجانى تاجر فرد سبق قيده برقم  406632 قيد فى 21-03-2016 برقم ايداع    

5807وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / كافيه ومطعم لتقديم 

الماكولت

3 - نجاة احمد فراج محمود تاجر فرد سبق قيده برقم  417070 قيد فى 15-10-2017 برقم ايداع    19475

وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط / تنظيم المعارض والتوريدات العموميه

4 - رشا طلعت خليل رزق تاجر فرد سبق قيده برقم  409354 قيد فى 11-08-2016 برقم ايداع    16072

وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح/ تسويق عقاري

5 - عاطف عزيز جرجس ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم  434235 قيد فى 21-02-2022 برقم ايداع    

3452وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط صناعة وبيع جميع اصناف المخبوزات 

والحلوى الجافة وانشاء وادارة الكافتيريات و محلت الكافي شوب والمطاعم

6 - مصطفى عبدالعظيم محمد محمد بدوى تاجر فرد سبق قيده برقم  430258 قيد فى 25-10-2020 برقم ايداع    

12097وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / تعبئه وتغليف مواد غذائيه

7 - رنا احمد امين محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  432744 قيد فى 17-08-2021 برقم ايداع    12929وفى 

تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / المقاولت العمومية

8 - ماجد زكريا ناشد بطرس تاجر فرد سبق قيده برقم  434268 قيد فى 24-02-2022 برقم ايداع    3801

وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ تصوير المستندات فيما عدا اصدار الصحف 

والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والنترنت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه )موافقه امنيه رقم 

)2022-434

9 - محمد محمد محمد خفاجي تاجر فرد سبق قيده برقم  217155 قيد فى 25-02-1982 برقم ايداع    4076

وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  1-حذف نشاط / توريد وتركيب اجهزه كهربائيه وميكانيكيه 

/2-اضافه نشاط / توريدات عموميه متكامله )فيما عدا مجالت الدعايه والعلن والكومبيوتر ومستلزماته ودون 

توريد العماله ( وتركيبات عموميه متكامله و واصلحات عموميه متكامله وصيانات عموميه متكامله ومقاولت 

عموميه متكامله

10 - احمد حسين عبد العال تاجر فرد سبق قيده برقم  325264 قيد فى 23-08-1999 برقم ايداع    15504

وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ استيراد ملحقات شبكات الكهرباء والتصدير

11 - محمد مصطفى عبدالفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم  391745 قيد فى 09-12-2010 برقم ايداع    

18418وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط تصدير

12 - احمد محمد محمد ابراهيم فودة تاجر فرد سبق قيده برقم  420990 قيد فى 10-04-2018 برقم ايداع    

7140وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تسويق عقارى والمقاولت 

العامة

13 - معرض شنوده لبيع قطع غيار الفسبا تاجر فرد سبق قيده برقم  422676 قيد فى 24-07-2018 برقم ايداع    

13305وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / بيع اكسسوارات حريمى

14 - امجد نبيل الصادق على تاجر فرد سبق قيده برقم  422872 قيد فى 05-08-2018 برقم ايداع    14019

وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط/ الستيراد والتصدير الي النشاط الرئيسي )فيما 

عدا الفقره 36 من المجموعه 6 والمجموعه 19(

15 - محمد محمد احمد عوض ابو علي تاجر فرد سبق قيده برقم  433813 قيد فى 22-12-2021 برقم ايداع    

21190وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط /تعبئه وتغليف عسل النحل وزيت 

الزيتون

16 - عمرو طلعت محمد احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  416609 قيد فى 20-09-2017 برقم ايداع    

18645وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  الغاء نشاط/ تدريب واعداد المهندسين
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17 - موسى موسى عامر الديب تاجر فرد سبق قيده برقم  418699 قيد فى 26-12-2017 برقم ايداع    

25690وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط / لتوريدات مستلزمات المكاتب

18 - ندى حمدى عبد التواب عبد العظيم تاجر فرد سبق قيده برقم  433941 قيد فى 09-01-2022 برقم ايداع    

404وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / الستيراد ) فيما عدا الفقرة 36 من 

المجموعة 6 والمجموعة 19 (

19 - سحر محمد محمود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  434411 قيد فى 21-03-2022 برقم ايداع    

5603وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / التنقل البري للبضائع للغير ولحساب 

الغير

20 - صلح صالح صلح صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  434521 قيد فى 20-04-2022 برقم ايداع    

7620وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضاه نشاط / النقل البري للبضائع للغير ولحساب 

الغير

21 - احمد فتحي علي علي صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  376114 قيد فى 28-03-2006 برقم ايداع    

6166وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / خدمات النقل

22 - محمد حسين عبد الخالق تاجر فرد سبق قيده برقم  420837 قيد فى 01-04-2018 برقم ايداع    6570

وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / تسويق عقاري

23 - علي احمد ابراهيم دسوقي تاجر فرد سبق قيده برقم  264666 قيد فى 26-11-1990 برقم ايداع    

14349وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / الشحن الدولي

24 - ابو العينين للخدمات البحرية والتجارة الدولية تاجر فرد سبق قيده برقم  405646 قيد فى 2016-02-09 

برقم ايداع    2476وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / توريدات بحريه واشغال 

بحريه وتموين سفن واعمال النظافة ) فيما عدا توريد العماله (

25 - محمد خيرت سيد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  408778 قيد فى 12-07-2016 برقم ايداع    13961

وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تعبئة مواد غذائية

26 - سامح يوسف محمد عبد الحميد تاجر فرد سبق قيده برقم  429616 قيد فى 30-06-2020 برقم ايداع    

6104وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / مكتب رحلت بعد حصوله 

على التراخيص اللزمة من الجهاز التنظيمى والنقل البرى والداخلى والدولى

27 - ابو زيد حسن ابو زيد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم  412413 قيد فى 26-01-2017 برقم ايداع    

1752وفى تاريخ  14-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط / توريد عماله داخلي

28 - هاني منير صموئيل بشاي تاجر فرد سبق قيده برقم  327450 قيد فى 20-11-1999 برقم ايداع    

21836وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / توريدات عموميه

29 - هانى كمال خلف خليفة تاجر فرد سبق قيده برقم  398471 قيد فى 12-02-2014 برقم ايداع    1923

وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / التصدير

30 - مكتب نقل عمال حسين احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  403092 قيد فى 11-10-2015 برقم ايداع    

13599وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / مكتب رحلت / حذف نشاط  / نقل 

عمال

31 - حسن فوزى حسن محمد سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم  416466 قيد فى 12-09-2017 برقم ايداع    

18017وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط /التصدير

32 - حازم ابراهيم محمد ربيع تاجر فرد سبق قيده برقم  417192 قيد فى 18-10-2017 برقم ايداع    

19881وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط / الستيراد

33 - امير كمال لبيب جورجى تاجر فرد سبق قيده برقم  432241 قيد فى 08-06-2021 برقم ايداع    8748

وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / التعبئة والتغليف وتجهيز المواد الغذائية

34 - مؤسسة كرم لبواب السيارات تاجر فرد سبق قيده برقم  348832 قيد فى 25-09-2002 برقم ايداع    

16726وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / عمل مفاتيح سيارات

35 - جمال سعد واصف صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  392285 قيد فى 24-01-2011 برقم ايداع    1443

وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / توريد مستلزمات طبيه
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36 - هناء جرجس فاضل صليب تاجر فرد سبق قيده برقم  433576 قيد فى 25-11-2021 برقم ايداع    

19462وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / الستيراد والتصدير )فيما عدا الفقره 

36 من المجموعه 6 والمجموعه 19(

37 - هاني محمود سعيد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  369495 قيد فى 02-07-2005 برقم ايداع    

12653وفى تاريخ  20-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط/ بيع انظمة امنية الي النشاط الصلي 

بيع مستلزمات كمبيوتر )فيما عدا المن والحراسة والكاميرات اللسلكية والنترنت بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة.

38 - الكارزجراف تاجر فرد سبق قيده برقم  375359 قيد فى 01-03-2006 برقم ايداع    3929وفى تاريخ  

22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  الغاء نشاط/ الستراد

39 - مايكل الفونس عبدالنور تاجر فرد سبق قيده برقم  385371 قيد فى 10-09-2007 برقم ايداع    14467

وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  حذف نشاط/ الستراد

40 - محمد سيد فراج السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  428415 قيد فى 17-10-2019 برقم ايداع    14543

وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / مكافحه حشرات وقوارض وتوريدات )فيما 

عدا مجالت الدعايه والعلن والكومبيوتر ومستلزماته ودون توريد العماله(

41 - عجايبي للمقاولت تاجر فرد سبق قيده برقم  337681 قيد فى 24-03-2001 برقم ايداع    4442وفى 

تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط /سوبر ماركت

42 - احمد محمد حمدى صادق ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  426651 قيد فى 21-02-2019 برقم ايداع    

3494وفى تاريخ  27-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط / تحميص وطحن البن

43 - خالد سيد سعد السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  386639 قيد فى 20-04-2008 برقم ايداع    5944وفى 

تاريخ  28-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح / تجاره عدد يدويه ولوازم الورش 

والتوريدات العموميه )فيما عدا مجالت الدعايه والعلن والكومبيوترومستلزماته(

44 - احمد حمدى عبدالجليل السيد تاجر فرد سبق قيده برقم  429837 قيد فى 06-08-2020 برقم ايداع    

7618وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط / المقاولت العامه

45 - محمد عطيه احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  433678 قيد فى 14-07-2021 برقم ايداع    5534

وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  توريد وتجارة وسائل النقل الخفيف

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   214939 وتم ايداعه بتاريخ   

24-11-1981  برقم ايداع 23,186.000 الى : محمد عبدالزين موسي حسانين

2 -  فى تاريخ    01-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   435309 وتم ايداعه بتاريخ   

01-12-2022  برقم ايداع 26,102.000 الى : ماهر موريس لبيب جرجس

3 -  فى تاريخ    01-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   435309 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-12-2022  برقم ايداع 26,102.000 الى : مصر للرحلت

4 -  فى تاريخ    02-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   413895 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-04-2017  برقم ايداع 7,165.000 الى : المصريه للزيوت ومستحضرات التجميل

5 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   409354 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-08-2016  برقم ايداع 16,072.000 الى : لكابيتال

6 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   420990 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-04-2018  برقم ايداع 7,140.000 الى : بيتا للتسويق العقارى والمقاولت العامة

7 -  فى تاريخ    07-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   422676 وتم ايداعه 

Curly Stores بتاريخ   24-07-2018  برقم ايداع 13,305.000 الى : كيرلى ستورز

8 -  فى تاريخ    08-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   241118 وتم ايداعه بتاريخ   

16-06-1986  برقم ايداع 6,848.000 الى : احمد حسن محمد قنديل

9 -  فى تاريخ    08-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   291330 وتم ايداعه 

ft gold بتاريخ   23-09-1995  برقم ايداع 13,963.000 الى : اف تي جولد

10 -  فى تاريخ    08-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   327700 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-11-1999  برقم ايداع 22,544.000 الى : ام انتريور

11 -  فى تاريخ    08-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   418699 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-12-2017  برقم ايداع 25,690.000 الى : اتش ام لتوريد مستلزمات المكاتب

12 -  فى تاريخ    08-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   433060 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-09-2021  برقم ايداع 15,418.000 الى : دوت

13 -  فى تاريخ    11-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   414355 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-05-2017  برقم ايداع 8,760.000 الى : الغاء السمة التجارية

14 -  فى تاريخ    11-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   435331 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-12-2022  برقم ايداع 27,130.000 الى : امل فؤاد خلف مرسي

15 -  فى تاريخ    11-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   435331 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-12-2022  برقم ايداع 27,130.000 الى : رومانس لتوريد وتوزيع العطور

16 -  فى تاريخ    12-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   390363 وتم ايداعه 

A.Y.A  بتاريخ   10-06-2010  برقم ايداع 9,191.000 الى : ايه .واي.ايه

17 -  فى تاريخ    13-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   373516 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-12-2005  برقم ايداع 23,802.000 الى : عاطف كرم خليل عبد الملك

18 -  فى تاريخ    13-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   373516 وتم ايداعه 

بتاريخ   13-12-2005  برقم ايداع 23,802.000 الى : اتصالت سوقونير

19 -  فى تاريخ    13-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   386869 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-05-2008  برقم ايداع 7,965.000 الى : نيرمين محمد نصحي محمد غريب

20 -  فى تاريخ    13-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   408778 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-07-2016  برقم ايداع 13,961.000 الى : البرازيلية لتعبئة المواد الغذائية

21 -  فى تاريخ    13-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   420222 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-03-2018  برقم ايداع 4,834.000 الى : مودرن للنجاره
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22 -  فى تاريخ    13-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   429616 وتم ايداعه 

بتاريخ   30-06-2020  برقم ايداع 6,104.000 الى : سندريل  للرحلت

23 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   206145 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-09-1980  برقم ايداع 13,940.000 الى : المسله لتشغيل المعادن

24 -  فى تاريخ    14-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   388746 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-06-2009  برقم ايداع 10,397.000 الى : البراهيمية لمواد التعبئة والتغليف الحديث

25 -  فى تاريخ    15-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   408300 وتم ايداعه 

بتاريخ   09-06-2016  برقم ايداع 11,503.000 الى : تمار

26 -  فى تاريخ    18-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   435351 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-12-2022  برقم ايداع 27,858.000 الى : محمود ماهرعبدالمجيد عبدالعزيز

27 -  فى تاريخ    18-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   435351 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-12-2022  برقم ايداع 27,858.000 الى : بيبى كار

28 -  فى تاريخ    21-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   431325 وتم ايداعه 

SMART HORIZON  بتاريخ   09-02-2021  برقم ايداع 1,927.000 الى : سمارت هورايزون للتجاره

 TRADIWG

29 -  فى تاريخ    22-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   385371 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-09-2007  برقم ايداع 14,467.000 الى : هيرو للتصدير

30 -  فى تاريخ    22-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   435365 وتم ايداعه 

بتاريخ   22-12-2022  برقم ايداع 28,417.000 الى : هاني ناجي عياد عطيه

31 -  فى تاريخ    25-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   425811 وتم ايداعه 

بتاريخ   10-01-2019  برقم ايداع 546.000 الى : مؤسسة سيتى للتجارة

32 -  فى تاريخ    25-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   435367 وتم ايداعه 

بتاريخ   25-12-2022  برقم ايداع 28,466.000 الى : مؤسسة حسين حسين صرموح للستيراد و التصدير 

و تجارة الخامات المعدنيه

33 -  فى تاريخ    26-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   417192 وتم ايداعه 

HAZNETZ بتاريخ   18-10-2017  برقم ايداع 19,881.000 الى : هازنتز

34 -  فى تاريخ    27-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   334138 وتم ايداعه 

بتاريخ   17-09-2000  برقم ايداع 17,012.000 الى : العاصمه للستشارات الهندسية والمقاولت

35 -  فى تاريخ    27-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   412756 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-02-2017  برقم ايداع 3,028.000 الى : سويدكو مصر

36 -  فى تاريخ    28-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   349797 وتم ايداعه 

بتاريخ   11-11-2002  برقم ايداع 19,715.000 الى : اراس ميديكال

37 -  فى تاريخ    28-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   435382 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-12-2022  برقم ايداع 28,901.000 الى : محمود عزت ابراهيم المتولى

38 -  فى تاريخ    28-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   435382 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-12-2022  برقم ايداع 28,901.000 الى : ليوجد

39 -  فى تاريخ    29-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   433678 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-07-2021  برقم ايداع 5,534.000 الى : المصرية للتجارة

40 -  فى تاريخ    29-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   435382 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-12-2022  برقم ايداع 29,083.000 الى : محمود عزت ابراهيم المتولى

41 -  فى تاريخ    29-12-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   435382 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-12-2022  برقم ايداع 29,083.000 الى : ل يوجد
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الشخاص

1 - محمد على احمد عوض  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   350603 وتم ايداعه بتاريخ  2002-12-30 

برقم ايداع    22290تم التأشير فى تاريخ   30-12-2002   بــ  تصحيح الرقم القومي ) 

26604140101037 ( في السجل التجاري و تاريخ الميلد 1966/4/14

2 - احمد عبد الحليم متولي عبد الحميد خطاب  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   394418 وتم ايداعه بتاريخ  

09-01-2012 برقم ايداع    274تم التأشير فى تاريخ   09-01-2012   بــ  الغاء الوكيل المفوض

3 - محمد سليمان سادات شلبى  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   414165 وتم ايداعه بتاريخ  2017-04-24 

برقم ايداع    8064تم التأشير فى تاريخ   24-04-2017   بــ  حذف الوكيل المفوض من السجل

4 - ماهر موريس لبيب جرجس  مدير فرع المقيد برقم قيد   435309 وتم ايداعه بتاريخ  01-12-2022 برقم 

ايداع    26102تم التأشير فى تاريخ   01-12-2022   بــ  

5 - هانى ناجى عياد عطية  مدير عام المقيد برقم قيد   435365 وتم ايداعه بتاريخ  22-12-2022 برقم ايداع    

28417تم التأشير فى تاريخ   22-12-2022   بــ  

6 - حسين حسين ابراهيم الجوهرى صرموح  مدير فرع المقيد برقم قيد   435367 وتم ايداعه بتاريخ  

25-12-2022 برقم ايداع    28466تم التأشير فى تاريخ   25-12-2022   بــ  

7 - محمود عزت ابراهيم المتولى  مدير فرع المقيد برقم قيد   435382 وتم ايداعه بتاريخ  2022-12-28 

برقم ايداع    28901تم التأشير فى تاريخ   28-12-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - عصام ابراهيم الطحان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    374454 قيدت فى 25-01-2006 برقم ايداع   

1294 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافه حقوقه وبذلك 

يمحي قيد الشركة من السجل التجارى

2 - القاهرة للمقاولت تامر محمد وجيه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    311574 قيدت فى 1998-02-15 

برقم ايداع   2387 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه  واستلم كل شريك كافة 

حقوقه

3 - احمد عبد الراضى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    385693 قيدت فى 08-11-2007 برقم ايداع   

17127 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافه حقوقه 

وبذلك يمحي قيد الشركة من السجل التجارى

4 - احمد عبد الراضى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    385693 قيدت فى 08-11-2007 برقم ايداع   

17128 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

5 - الثلثية لتشغيل المعادن  احمد على السيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    285736 قيدت فى 

08-11-1994 برقم ايداع   16622 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة 

واستلم كل شريك كافه حقوقه وبذلك يمحي قيد الشركة من السجل التجارى

6 - عمرو محمد حسنى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    435277 قيدت فى 29-05-2019 برقم ايداع   

1827674 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

7 - كاتس وناتس CUTS & NUTS   شركة سبق قيدها برقم    435277 قيدت فى 29-05-2019 برقم 

ايداع   1827674 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

8 - رفعت هنرى يس وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    299418 قيدت فى 05-11-1996 برقم ايداع   

19664 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

9 - محمود حنفى محمود مبروك وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم    435168 قيدت فى 20-12-2020 برقم 

ايداع   1506367 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

10 - نرمين عبدالمعطي اسماعيل وشركاه ) سكره (   شركة سبق قيدها برقم    255941 قيدت فى 

22-02-1989 برقم ايداع   2636 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة 

واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجاري

11 - بهاء محمد عبد الخالق واولده   شركة سبق قيدها برقم    368702 قيدت فى 01-06-2005 برقم ايداع   

10369 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه 

وبذلك يمحى القيد من السجل التجاري

12 - عبدالحميد حسن وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    431340 قيدت فى 10-02-2021 برقم ايداع   

2035 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك 

يمحى القيد من السجل التجاري

13 - احمد جابر شحاته وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    432313 قيدت فى 25-09-2022 برقم ايداع   

19985 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

14 - محمد عبد السلم و شريكة   شركة سبق قيدها برقم    399209 قيدت فى 24-06-2014 برقم ايداع   

8054 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه وبذلك 

يلغي القيد من السجل التجاري

15 - شركه محمد ابوالسعود ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    271148 قيدت فى 1992-02-17 

برقم ايداع   2699 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه 

حقوقه وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري
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16 - احمد عبدالمنعم عبد الحميد بحيري وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    332896 قيدت فى 2000-07-19 

برقم ايداع   13462 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك 

كافه حقوقه وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري

17 - فالكون سيل للكيماويات المتخصصة وائل عبده بركات وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    372704 

قيدت فى 18-09-2022 برقم ايداع   19504 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو 

الغاء الفرع

18 - اولد ابواسماعيل   شركة سبق قيدها برقم    399893 قيدت فى 10-11-2014 برقم ايداع   13527 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

19 - الفا جروب   شركة سبق قيدها برقم    425303 قيدت فى 13-12-2018 برقم ايداع   22254 وفى 

تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه حقوقه وبذلك يمحي القيد 

من السجل التجاري

20 - محمد منصور عبد الحليم وشركاة   شركة سبق قيدها برقم    425303 قيدت فى 13-12-2018 برقم 

ايداع   22254 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافه 

حقوقه وبذلك يمحي القيد من السجل التجاري

21 - ميلد الهامى فريد حبيب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    290853 قيدت فى 28-08-1995 برقم 

ايداع   12565 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة 

حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجاري

22 - ميلد الهامى فريد حبيب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    290853 قيدت فى 11-05-2015 برقم 

ايداع   6800 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

23 - شركه محمود ابو السعود ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    300421 قيدت فى 1996-12-07 

برقم ايداع   22528 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك 

كافه حقوقه وبذلك يمحي قيد الشركه من السجل التجاري القاهره

24 - الشركة المتحدة لتجارة السيارات   شركة سبق قيدها برقم    393660 قيدت فى 22-09-2011 برقم ايداع   

13221 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

25 - محمد صلح على نويري ومحمود سعيد عبداللة ابراهم   شركة سبق قيدها برقم    399639 قيدت فى 

21-09-2014 برقم ايداع   11460 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة 

واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجاري

26 - على رضا وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    420254 قيدت فى 06-03-2018 برقم ايداع   4846 

وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك يمحى 

القيد من السجل التجارى

27 - حسام محمد على عبدالله وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    426292 قيدت فى 06-02-2019 برقم 

ايداع   2226 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة 

حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجاري

28 - العالميه للملبس الجاهزه ومستلزمات انتاجها   شركة سبق قيدها برقم    433282 قيدت فى 

20-10-2021 برقم ايداع   17094 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

29 - شركه احمد رامز اسماعيل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    433282 قيدت فى 20-10-2021 برقم 

ايداع   17094 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

30 - ساميه محمد سعد الدين وشركائها   شركة سبق قيدها برقم    245821 قيدت فى 12-03-1987 برقم 

ايداع   4864 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الفسخ

31 - حنفى محمود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    349465 قيدت فى 26-10-2002 برقم ايداع   

18691 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه 

وبذلك يمحى القيد من السجل التجاري

32 - محمد حسين محمد وشركاة   شركة سبق قيدها برقم    353110 قيدت فى 17-05-2003 برقم ايداع   

8048 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة و استلم كل شريك كافة حقوقه 

وبذلك يمحى القيد من السجل التجاري
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33 - رجائى ميخائيل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    431690 قيدت فى 08-04-2021 برقم ايداع   

5809 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك 

يمحى القيد من السجل التجاري

34 - مارى عزيز زغيب وشركاها   شركة سبق قيدها برقم    260482 قيدت فى 20-05-2021 برقم ايداع   

7448 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقةو بذلك 

يمحى القيد من السجل التجارى

35 - مارى عزيز زغيب وشركاها   شركة سبق قيدها برقم    260482 قيدت فى 08-01-1990 برقم ايداع   

443 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك 

يمحى القيد من السجل التجارى

36 - محمد رضا افضلى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    261726 قيدت فى 28-03-1990 برقم ايداع   

4529 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك 

يمحى القيد من السجل التجاري

37 - ماجد فؤاد و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    344554 قيدت فى 05-03-2002 برقم ايداع   3619 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك يمحى 

القيد من السجل التجاري

38 - ماجد فؤاد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    344554 قيدت فى 25-11-2008 برقم ايداع   16786 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

39 - ماجيك تك   شركة سبق قيدها برقم    344554 قيدت فى 25-11-2008 برقم ايداع   16786 وفى 

تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

40 - مجدى جرجس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    385639 قيدت فى 04-11-2007 برقم ايداع   

16719 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم جميع الشركاء كافة 

حقوقهم وبذلك يمحى قيد الشركة من السجل التجاري

41 - ميدى ميكس   شركة سبق قيدها برقم    351059 قيدت فى 21-01-2003 برقم ايداع   1267 وفى 

تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك يمحى القيد 

من السجل التجاري

42 - مجدي مرقص بخيت وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    364985 قيدت فى 26-12-2004 برقم ايداع   

22382 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافة حقوقه 

وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

43 - ملك جرجس شكري عطا ا وشركائه   شركة سبق قيدها برقم    407658 قيدت فى 2016-05-10 

برقم ايداع   9282 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

44 - نسرين سعود وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    423186 قيدت فى 26-08-2018 برقم ايداع   

15048 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافة حقوقه 

وبذلك يمحى من السجل التجارى

45 - احمد سمير محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    425374 قيدت فى 16-12-2018 برقم ايداع   

22499 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافة حقوقه 

وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

46 - ايمن فؤاد عبدالعزيز وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    433949 قيدت فى 11-01-2022 برقم ايداع   

531 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك 

يمحى القيد من السجل التجاري

47 - الشركة العامة للعمال الهندسية ش .ت.م.م   شركة سبق قيدها برقم    113059 قيدت فى 1962-11-19 

برقم ايداع   6821 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل مد تصفية للشركة العامة للعمال 

الهندسية ) تحت التصفية ( من 31 / 12 / 2022 او انعقاد الجمعية العامة ايهما اقرب استمرار السيد الستاذ / 

عبد ا مرسى عبد ا الهوارى للشركة العامة للعمال الهندسية تحت التصفية
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48 - مسعود اخوان   شركة سبق قيدها برقم    274168 قيدت فى 11-10-1992 برقم ايداع   12848 وفى 

تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة و استلم كل شريك كافة حقوقة و بذلك يمحى 

القيد من السجل التجارى

49 - سيد احمد حنفي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    294230 قيدت فى 03-03-1996 برقم ايداع   

2983 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك 

يمحى القيد من السجل التجاري

50 - محمد علي عباس الجمال واحمد علي عباس الجمال   شركة سبق قيدها برقم    305690 قيدت فى 

29-06-1997 برقم ايداع   12741 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة و 

استلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجاري

51 - اشرف السيد رشاد حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    318594 قيدت فى 25-11-1998 برقم 

ايداع   21563 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

52 - ورثه خالد فاروق ) مصطفى خالد فاروق وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم    333022 قيدت فى 

29-07-2000 برقم ايداع   13892 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة 

واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجاري

53 - مرقص عزيز سعد جرجس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    367562 قيدت فى 13-04-2005 برقم 

ايداع   7211 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة 

حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجاري

54 - احمد محمود محمد حجازى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    397728 قيدت فى 11-09-2013 برقم 

ايداع   10013 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة 

حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجاري

55 - ميديا مود للملبس بطرس متري وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    305362 قيدت فى 1997-06-17 

برقم ايداع   11895 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم جميع الشركاء 

كافه حقوقهم وذلك يمحي قيد الشركه في السجل التجاري

56 - ) شركه التوحيد ( عطيه حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    316455 قيدت فى 1998-09-03 

برقم ايداع   15479 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك 

كافة حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجاري

57 - ايمن عبد المنعم محمد رياض وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    397795 قيدت فى 29-09-2013 برقم 

ايداع   10786 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركه واستلم كل شريك كافة 

حقوقه

58 - ايهاب سعيد محمد وشركائه   شركة سبق قيدها برقم    408362 قيدت فى 13-06-2016 برقم ايداع   

11702 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه 

وبذلك يمحى القيد من السجل التجاري

59 - عبد الرحمن مصطفى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    432330 قيدت فى 17-06-2021 برقم ايداع   

9412 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوفه وبذلك 

يمحى القيد من السجل التجاري

60 - شركه عادل ذكرى مجلع وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    155239 قيدت فى 29-03-1973 برقم 

ايداع   3131 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة 

حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجاري

61 - هبة عمر محمد قابل وشركاهما   شركة سبق قيدها برقم    186452 قيدت فى 01-01-1978 برقم ايداع   

50 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل فسخت الشركة بتاريخ 2022/11/1 واستلم كل شريك 

حصته وحقوقه المالية في الشركة وبذلك يمحى قيد الشركة من السجل التجاري

62 - وليد محمد و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    430101 قيدت فى 22-09-2020 برقم ايداع   10139 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الفسخ واستلم كل شريك كافة حقوقة
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63 - شركة التوريدات العموميه العالميه - جيسكو - ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم    90682 قيدت فى 

14-08-1955 برقم ايداع   2879 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل مد مده التصفيه لمده 

تبدا من انتهاء المده السابقه حتي 31 مايو 2023 -استمرار تعيين السيد / ياسر عبد الفتاح طاهر القاضي مصفي 

للشركه

64 - الشركة العامة للعمال الهندسية ش .ت.م.م   شركة سبق قيدها برقم    113059 قيدت فى 1962-11-19 

برقم ايداع   6821 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل مد اعمال تصفيه الشلركه العامه 

للعمال الهندسيه )تحت التصفيه ( حتي 2023/6/30 او انعقاد الجمعيه العامه ايهما اقرب - استمرار السيد 

الستاذ / عبد ا الهواري مصفيا للشركه

65 - شركه سعد المغلوي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    269004 قيدت فى 02-10-1991 برقم ايداع   

13325 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقة 

وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

66 - عماد جوزيف و شريكه   شركة سبق قيدها برقم    313317 قيدت فى 05-05-1998 برقم ايداع   

7199 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقة وبذلك 

يمحى القيد من السجل التجارى

67 - محمد احمد محمود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    398709 قيدت فى 01-04-2014 برقم ايداع   

4147 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الفسخ

68 - عمرو عبدالفتاح طه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    434220 قيدت فى 17-02-2022 برقم ايداع   

3251 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك 

يمحى القيد من السجل التجارى

69 - نقل تبعيه شركه مصر للستيراد والتصدير الي الشركه القابضه للسياحه والفنادق اعتبارا من 2021/7/1   

شركة سبق قيدها برقم    131724 قيدت فى 21-04-1966 برقم ايداع   987 وفى تاريخ  2022-12-26   

تم محو - شطب السجل امر محو لندماج الشركة فى شركة النصر للتصدير والستيراد

70 - فؤاد شلباية وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    285777 قيدت فى 10-11-1994 برقم ايداع   16738 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك يمحى 

القيد من السجل التجارى

71 - شنوده سعيد حنا وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    311115 قيدت فى 20-01-1998 برقم ايداع   

1128 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه

72 - هاله جمال وشركاها   شركة سبق قيدها برقم    321072 قيدت فى 13-03-1999 برقم ايداع   4333 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك يمحى 

القيد من السجل التجارى

73 - مصطفي وايمن اسماعيل عبده   شركة سبق قيدها برقم    337408 قيدت فى 11-03-2001 برقم ايداع   

3662 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة  بموجب المذكرة المرسلة الينا من 

الدارة ورد الشئون القانونية

74 - اسرار حسن عبد اللطيف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    361320 قيدت فى 03-07-2004 برقم 

ايداع   11492 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة 

حقوقة وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

75 - ميراج لتداول الوراق المالية   شركة سبق قيدها برقم    387203 قيدت فى 28-07-2008 برقم ايداع   

11164 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

76 - فهيم فاروق مسعد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    407238 قيدت فى 18-04-2016 برقم ايداع   

7948 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقة وبذلك 

يمحى القيد من السجل التجارى

77 - شركة اراب اكسبريس للملحة ) ش0م0م (   شركة سبق قيدها برقم    419255 قيدت فى 

22-01-2018 برقم ايداع   1344 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع
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78 - كنزى للكهرباء ) اولد محمد جمعة محمد كنزى (   شركة سبق قيدها برقم    222647 قيدت فى 

01-01-1983 برقم ايداع   732 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم 

كل شريك كافة حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجاري

79 - فايف ستارز الكتروسنتر لعمال الكمبيوتر والمقاولت العموميه   شركة سبق قيدها برقم    272639 

قيدت فى 23-06-1992 برقم ايداع   8059 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل الموافقه 

بالجماع علي تحديد اجل التصفيه سته اشهر في تاريخ التاشير بوضع الشركه تحت التصفيه في السجل التجاري -

بيع مال الشركه منقول او عقارابالمزاد العلني او بايه طريقه اخري ما لم ينص في وثيقه تعيين المصفي علي 

اجراء البيع

80 - بيتا اكسبورت - كميل وديع وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    298484 قيدت فى 05-10-1996 برقم 

ايداع   16855 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة 

حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

81 - حمزه محمد زعزوع سعبد و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    369967 قيدت فى 19-07-2005 برقم 

ايداع   13955 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الفسخ

82 - محمد حسن محمد - حسن محمد حسن - حسام الدين محمد حسن   شركة سبق قيدها برقم    372905 

قيدت فى 20-11-2005 برقم ايداع   21956 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ 

الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقة وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

83 - نبيل حسن محمود وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    383676 قيدت فى 15-01-2007 برقم ايداع   

499 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك 

يمحى القيد من السجل التجاري

84 - خالد شحاته وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    391718 قيدت فى 06-12-2010 برقم ايداع   18315 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك يمحى 

القيد من السجل التجارى

85 - اشرف فهمى جندى و شريكة   شركة سبق قيدها برقم    400219 قيدت فى 02-12-2014 برقم ايداع   

14801 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

86 - شيماء محمد جمال الدين و شريكتها   شركة سبق قيدها برقم    422028 قيدت فى 06-06-2018 برقم 

ايداع   10667 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة 

حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

87 - بيشوي نبيل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    434565 قيدت فى 11-05-2022 برقم ايداع   8847 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافة حقوقه بذلك يمحى 

القيد من السجل التجارى

88 - المكتب المصري للتجاره والمقاولت 0 عبدالحليم السيد عبدالحميد عبدالحليم وشركاه   شركة سبق قيدها 

برقم    200776 قيدت فى 06-01-1980 برقم ايداع   342 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب 

السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافه حقوقه وبذلك يمحي قيد الشركة من السجل التجارى

89 - د . عبد ا محمود عبد المنعم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    295301 قيدت فى 04-05-1996 برقم 

ايداع   6467 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

90 - محمد عبد االمجيد عبد الصبور وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    321681 قيدت فى 1999-04-13 

برقم ايداع   6004 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافه 

حقوقه وبذلك يمحي قيد الشركة من السجل التجارى

91 - ورثه عبد الغني توفيق محمد عبد الغني توفيق وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    329374 قيدت فى 

20-02-2000 برقم ايداع   3105 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة

92 - محمد عبدالعظيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    337782 قيدت فى 28-03-2001 برقم ايداع   

4732 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة بموجب حكم محكمة

93 - نرمين نبيل صليب و شريكها   شركة سبق قيدها برقم    346747 قيدت فى 18-06-2002 برقم ايداع   

10364 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم الفسخ
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94 - احمد كمال احمد عمر وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    348722 قيدت فى 18-09-2002 برقم ايداع   

16363 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافه حقوقه 

وبذلك يمحي قيد الشركة من السجل التجارى

95 - حورس للتجاره ) هاني مكرم لطيف معوض و شريكه (   شركة سبق قيدها برقم    371987 قيدت فى 

04-10-2005 برقم ايداع   19456 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة 

واستلم كل شريك كافه حقوقه وبذلك يمحي قيد الشركة من السجل التجارى

96 - هشام هانئ صالح وابراهيم محمد ابراهيم الدكماوى   شركة سبق قيدها برقم    394194 قيدت فى 

20-12-2011 برقم ايداع   17380 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة 

واستلم كل شريك كافة حقوقه وبذلك يمحى القيد من السجل التجارى

97 - محمد وسامى للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم    395056 قيدت فى 29-03-2012 برقم 

ايداع   5053 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافه 

حقوقه وبذلك يمحي قيد الشركة من السجل التجارى

98 - محمد حسن الجندى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    399358 قيدت فى 24-07-2014 برقم ايداع   

9092 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافه حقوقه وبذلك 

يمحي قيد الشركة من السجل التجارى

99 - حنان عزت و شريكتها   شركة سبق قيدها برقم    423987 قيدت فى 10-10-2018 برقم ايداع   

17901 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافه حقوقه 

وبذلك يمحي قيد الشركة من السجل التجارى

100 - عدلي ونجيب عزيز بقطر وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم    233224 قيدت فى 11-10-1984 برقم 

ايداع   13448 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافه 

حقوقه وبذلك يمحي قيد الشركة من السجل التجارى

101 - طارق موتورز وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    271691 قيدت فى 28-03-1992 برقم ايداع   

4612 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافه حقوقه وبذلك 

يمحي قيد الشركة من السجل التجارى

102 - محمد عبدالعزيز سيد عثمان وشركاه عميركو للستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه   شركة سبق 

قيدها برقم    323487 قيدت فى 16-06-1999 برقم ايداع   10783 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - 

شطب السجل تم فسخ الشركة واستلم كل شريك كافه حقوقه وبذلك يمحي قيد الشركة من السجل التجارى
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رأس المال

1 - شركة القصبجى لتجارة وتصنيع المهمات والملبس العسكرية حسن داود وشريكه شركة سبق قيدها برقم     

136885 قيدت فى 18-11-1968 برقم ايداع    5733وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  200,000.000

2 - شركة بودى موتورز بنى عديات شركة سبق قيدها برقم     391885 قيدت فى 26-12-2010 برقم ايداع    

19468وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  60,000.000

3 - صباح حسن محمد ابراهيم وشركاها شركة سبق قيدها برقم     391885 قيدت فى 26-12-2010 برقم 

ايداع    19468وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  60,000.000

4 - طارق توفيق وماهر عبد السميع وشركاهم شركة سبق قيدها برقم     422295 قيدت فى 2018-06-26 

برقم ايداع    11129وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  5,000,000.000

5 - شركة خطاب الستيراد وتجاره الزجاج والبللور ) خلفاء حسن السيد خطاب ( شركة سبق قيدها برقم     

97385 قيدت فى 25-03-1958 برقم ايداع    1103وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  30,000.000

6 - شور فارما سوتيكا شكرى عطا ا وشريكه شركة سبق قيدها برقم     341524 قيدت فى 2001-09-18 

برقم ايداع    16855وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

7 - علء الدين على سيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     367805 قيدت فى 26-04-2005 برقم ايداع    

7916وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  3,000,000.000

8 - وليد محمود توفيق لهيطةو شريكة شركة سبق قيدها برقم     403110 قيدت فى 13-10-2015 برقم ايداع    

13647وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

 INDUSTRIES COMPANY E.S.I.I.C 9 - شركة السكر والصناعات التكامليه المصريه ش م ت م

شركة سبق قيدها برقم     93114 قيدت فى 27-09-1956 برقم ايداع    3160وفى تاريخ  2022-12-08   

تم تعديل رأس المال رأس مالها  3,000,000,000.000

10 - عايده فارس متري وشريكها شركة سبق قيدها برقم     375924 قيدت فى 21-03-2006 برقم ايداع    

5592وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

11 - شركه احمد ابوسريع علي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     168872 قيدت فى 18-02-1975 برقم 

ايداع    2644وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,300.000

12 - شركه الفتح للتجاره شركة سبق قيدها برقم     168872 قيدت فى 18-02-1975 برقم ايداع    2644وفى 

تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,300.000

13 - احمد محمد محمد فهمى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     343950 قيدت فى 28-01-2002 برقم ايداع    

1648وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  10,000,000.000

14 - محمود السيد محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     405307 قيدت فى 24-01-2016 برقم ايداع    

1408وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,500,000.000

15 - طاهر احمد محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     411018 قيدت فى 13-11-2016 برقم ايداع    

22058وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  3,000,000.000
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16 - الصديق للمقاولت محمود عبدا صديق وشريكه شركة سبق قيدها برقم     269633 قيدت فى 

07-11-1991 برقم ايداع    15597وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

3,000,000.000

17 - احمد محمد خلف غازى و شركاه شركة سبق قيدها برقم     433027 قيدت فى 20-09-2021 برقم ايداع    

15143وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  20,000.000

18 - شركة مصطفى محمد احمد حنفي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     433884 قيدت فى 2021-12-30 

برقم ايداع    21707وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

19 - محمود عبدالتواب كامل وشركاؤه شركة سبق قيدها برقم     434730 قيدت فى 19-04-2010 برقم ايداع    

1671وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  3,000,000.000

20 - عبدالرحمن العواد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     91399 قيدت فى 01-01-1956 برقم ايداع    7

وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  3,000,000.000

21 - فريد وليم بخيت وشركاة شركة سبق قيدها برقم     295425 قيدت فى 11-05-1996 برقم ايداع    

6877وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  10,000,000.000

22 - سهر غنيم سيد غنيم وشركائها شركة سبق قيدها برقم     397264 قيدت فى 12-05-2013 برقم ايداع    

5752وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

23 - دكتور محب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     259538 قيدت فى 08-11-1989 برقم ايداع    14025

وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  3,000,000.000

24 - احمد ابراهيم الدسوقى وشركاه )ايتا للمقاولت الهندسية( شركة سبق قيدها برقم     345926 قيدت فى 

13-05-2002 برقم ايداع    7965وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

500,000.000

25 - وائل يحيي حسين لبيب وشريكه شركة سبق قيدها برقم     381493 قيدت فى 20-09-2006 برقم ايداع    

20720وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

26 - السراء للضاءه الحديثه  السيد عبدا الليثى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     344186 قيدت فى 

09-02-2002 برقم ايداع    2453وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

100,000.000

27 - كينج كنترول للتطهير وخدمات النظافه محمد فتحى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     351061 قيدت فى 

21-01-2003 برقم ايداع    1275وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

300,000.000

28 - وائل ابو الرى شحاته دياب وشريكه شركة سبق قيدها برقم     410958 قيدت فى 09-11-2016 برقم 

ايداع    21845وفى تاريخ  16-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

29 - محمد نوح وشركاءه شركة سبق قيدها برقم     302017 قيدت فى 05-02-1997 برقم ايداع    2367

وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  3,500,000.000

30 - حسن حسين حسن وشركاه شركة سبق قيدها برقم     433591 قيدت فى 25-11-2021 برقم ايداع    

19546وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

31 - ممدوح عمران وشركاه شركة سبق قيدها برقم     241724 قيدت فى 28-07-1986 برقم ايداع    8846

وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

32 - نورهان ابو الحسن رمضان وشركاؤها شركة سبق قيدها برقم     365416 قيدت فى 05-01-2005 برقم 

ايداع    949وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  10,000,000.000
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33 - احمد نجاح حنفى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     365517 قيدت فى 18-01-2005 برقم ايداع    

1223وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000,000.000

34 - محمد احمد احمد عبد الوهاب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     210711 قيدت فى 23-04-1981 برقم 

ايداع    6793وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  900,000.000

35 - جندي وشركاه ورثه جندي شنوده موسي شركة سبق قيدها برقم     278672 قيدت فى 1993-09-05 

برقم ايداع    11455وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  270,000.000

36 - صن اكسبريس لخدمات الشحن )عيد رشاد وشركاه( شركة سبق قيدها برقم     285828 قيدت فى 

13-11-1994 برقم ايداع    16929وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

1,000,000.000

37 - شركة كارجو بلن للشحن الجوى و البحرى احمد مصطفى وشريكة شركة سبق قيدها برقم     342292 

قيدت فى 24-10-2001 برقم ايداع    19333وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

1,000,000.000

38 - طارق السيد المصيلحى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     393167 قيدت فى 15-06-2011 برقم ايداع    

8719وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

39 - ريموند موريس وشركاة شركة سبق قيدها برقم     412167 قيدت فى 12-01-2017 برقم ايداع    800

وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

40 - محمد عبد ا عبد العلي وشريكه شركة سبق قيدها برقم     373526 قيدت فى 14-12-2005 برقم ايداع    

23831وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  15,000,000.000

41 - الفا كارجو )اشرف اشير انور وشركاءه ( شركة سبق قيدها برقم     229117 قيدت فى 1983-11-23 

برقم ايداع    20787وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

42 - نالكومصر)ش0ذ0م0م( شركة سبق قيدها برقم     274373 قيدت فى 26-10-1992 برقم ايداع    

13532وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  389,055,000.000

43 - سعد الدين رشاد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     368490 قيدت فى 24-05-2005 برقم ايداع    

9833وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

44 - نورا طلل صبحى محمد الجمال وشريكها شركة سبق قيدها برقم     402352 قيدت فى 2015-08-18 

برقم ايداع    10918وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  30,000.000
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العناوين

1 - توينكى روز )احمد حسن الحداد وشركاه( شركة سبق قيدها برقم     238010 قيدت فى 1985-10-30 

برقم ايداع    12499وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محل تجارى بالدور 

الرضى بالعقار رقم 53-55 ش ترسا اسباتس

2 - ضياء الدين محمد جوده وشريكه شركة سبق قيدها برقم     373144 قيدت فى 29-11-2005 برقم ايداع    

22726وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 5 شارع 

كمال الدين عثمان متفرع من ترعة القبة

3 - اشرف عادل نصيف جرجس و شريكته شركة سبق قيدها برقم     402138 قيدت فى 02-07-2015 برقم 

ايداع    1195وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة داخل جامعه المعرفه 

الدوليه ويقع مقرها فى الحى السكنى السابع العاصمه الدارية

4 - اشرف عادل نصيف جرجس و شريكته شركة سبق قيدها برقم     402138 قيدت فى 02-07-2015 برقم 

ايداع    1195وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان المركز 

الرئيسي للشركة ليصبح / الكائن في ابراج البافارية ) ابراج المرشدي ( الطريق الدائري - المعادي الجديدة

5 - حسام خيرى على محمد الحمامى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     434495 قيدت فى 2022-04-13 

برقم ايداع    7191وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 68 شارع الكابلت

6 - المصريه للغذيه -بسكو مصر ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     94463 قيدت فى 20-03-1957 برقم 

ايداع    1405وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع الكائن في 

المصنع المصري للورق شارع محطه السوق

7 - المصريه للغذيه -بسكو مصر ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     94463 قيدت فى 20-03-1957 برقم 

ايداع    1405وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع الكائن في 

مسجد  العطارين رقم 10

8 - المصريه للغذيه -بسكو مصر ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     94463 قيدت فى 20-03-1957 برقم 

ايداع    1405وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع الكائن في 

شارع محطه السوق - مصنع ايكا يوسف دمروس وشركاهما سابقا

9 - عبد السلم حامد كامل وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     133238 قيدت فى 14-06-1967 برقم ايداع    

1538وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل فرع الشركه الكائن في شقه 

)5( بالعماره رقم 2-6 جمعيه الساحه مصر الجديده -قاهره ليصبح / بالعنوان شقه رقم 1 بالدور الرضي عقار 

رقم 59 ش ايران قسم الدقي

10 - الشركه المتحده للخدمات - دوس وشركاه شركة سبق قيدها برقم     133238 قيدت فى 1997-01-20 

برقم ايداع    1327وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل فرع الشركه 

الكائن في شقه )5( بالعماره رقم 2-6 جمعيه الساحه مصر الجديده -قاهره ليصبح / بالعنوان شقه رقم 1 بالدور 

الرضي عقار رقم 59 ش ايران قسم الدقي

11 - بشاير تورز شركة سبق قيدها برقم     375209 قيدت فى 23-02-2006 برقم ايداع    3505وفى تاريخ  

04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الدور الرضى بالعقار رقم 44 حارة الطرابيشى من 

ش البكرى

12 - شركه تامر عادل محمد ابوغبن و شريكه احمد ابراهيم شركة سبق قيدها برقم     402459 قيدت فى 

02-09-2015 برقم ايداع    11614وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل الشركة لتصبح / 8 شارع زكريا عثمان المنطقة الثامنة
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13 - شركة سكاى فاينانس للتمويل الستهلكى )ش0م0م() skYFINANCE) S.A.E طبقا لحكام القانون 

رقم 18 لسنة 2020 ولئحته التنفيذيه شركة سبق قيدها برقم     430664 قيدت فى 02-12-2020 برقم ايداع    

14343وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 33 حى الملتقى العربي مساكن 

شيراتون

14 - عبد السلم حامد كامل وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     133238 قيدت فى 14-06-1967 برقم ايداع    

1538وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شقه رقم 1 بالدور الرضي عقار 

رقم 59 ش ايران

15 - مهندس  محي الدين يونس احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     272674 قيدت فى 1992-06-27 

برقم ايداع    8174وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الوحدة رقم 602 

عمارة رقم 1 بالدور السادس علوى مشروع دلتا ستارز بالقطعة رقم 5أ ضمن D تقسيم بشارع طريق النصر 

تقاطع شارع النصر

16 - شركة بودى موتورز بنى عديات شركة سبق قيدها برقم     391885 قيدت فى 26-12-2010 برقم ايداع    

19468وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط بنى عديات القبلية بمنطقه مسجد 

الرضوان بملك احمد عرفه منصور عرفه مساحه 238م

17 - صباح حسن محمد ابراهيم وشركاها شركة سبق قيدها برقم     391885 قيدت فى 26-12-2010 برقم 

ايداع    19468وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط بنى عديات القبلية بمنطقه 

مسجد الرضوان بملك احمد عرفه منصور عرفه مساحه 238م

18 - شركة جمعه سيد عبد الخالق وشركاه شركة سبق قيدها برقم     396230 قيدت فى 18-10-2012 برقم 

ايداع    13992وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المقر الرئيسي 

للشركه ليصبح بالعنوان / شقه 32بالدور الثالث بالعقار رقم 14 شارع مكرم عبيد

19 - ندى اندريه زكى اسطفانوس وشركاها شركة سبق قيدها برقم     429598 قيدت فى 29-06-2020 برقم 

ايداع    6017وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المقر الرئيسى 

بالعنوان / المقر الرئيسى داخل حديقة مربع جوهر ) مربع تيفولى ( بجوار مستشفى جوهر

20 - عمرو محمد حسنى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     435277 قيدت فى 29-05-2019 برقم ايداع    

1827674وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن بالعنوان / 

قصر النيل رقم 4 عماره 177 شارع 26 يوليو

21 - كاتس وناتس CUTS & NUTS شركة سبق قيدها برقم     435277 قيدت فى 29-05-2019 برقم 

ايداع    1827674وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن 

بالعنوان / قصر النيل رقم 4 عماره 177 شارع 26 يوليو

22 - حنان عبد الفتاح علي الكمار وشركائها شركة سبق قيدها برقم     326385 قيدت فى 10-10-1999 برقم 

ايداع    718747وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 15ش. بستان الدكه 

برج العماد الدور السابع

23 - خالد عبد المجيد محمد سيف وشركاه شركة سبق قيدها برقم     326385 قيدت فى 11-10-1999 برقم 

ايداع    790وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 13 ش  بستان الدكه برج 

الفاروق عمادالدين

24 - خالد عبد المجيد محمد سيف وشركاه شركة سبق قيدها برقم     326385 قيدت فى 11-10-1999 برقم 

ايداع    790وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 15ش. بستان الدكه برج 

العماد الدور السابع
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25 - شركة احمد سيد منصور وشريكه هانى جويد شركة سبق قيدها برقم     427745 قيدت فى 

07-07-2019 برقم ايداع    9683وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر 

الحمر افتتاح الفرع / الوحدة رقم open A  المركز التجاري سينزو مول

26 - شركة احمد سيد منصور وشريكه هانى جويد شركة سبق قيدها برقم     427745 قيدت فى 

07-07-2019 برقم ايداع    9683وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 

افتتاح فرع / المحل التجاري بالعقار رقم 23 شارع عاطف السادات

27 - شركة احمد سيد منصور وشريكه هانى جويد شركة سبق قيدها برقم     427745 قيدت فى 

07-07-2019 برقم ايداع    9683وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 

افتتاح فرع / المحل رقم 38 الكائن في مول مركز شباب قويسنا الدور الول المكون من دورين بالسوق التجاري

28 - شركة احمد سيد منصور وشريكه هانى جويد شركة سبق قيدها برقم     427745 قيدت فى 

07-07-2019 برقم ايداع    9683وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

افتتاح فرع / المحل رقم 1 مكرر بالدور الرضي الكائن بالمركز التجاري جولف سيتي مول

29 - شركة احمد سيد منصور وشريكه هانى جويد شركة سبق قيدها برقم     427745 قيدت فى 

07-07-2019 برقم ايداع    9683وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط افتتاح 

فرع الكائن في / المحل رقم 3+4 بالدور الرضي ودور الميزانين كامل بشارع الكفراوي بقطعة رقم 30 / 33 

المجاورة 3 الحي الثاني

30 - محمود حنفى محمود مبروك وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     435168 قيدت فى 20-12-2020 برقم 

ايداع    1506367وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن فى 

/شقه رقم 1 بالعقار رقم 1 مدينه الزهور بجوار كارفور المعادي الطريق الدائري قسم البساتين

31 - شركه النيل للتوريدات المعماريه ) ش. م . م ( شركة سبق قيدها برقم     239253 قيدت فى 

26-01-1986 برقم ايداع    1108وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 6ش 

صلح الدين الجبلية

32 - حورس لتجارة المعدات والجهزة الطبية)س.م.م( شركة سبق قيدها برقم     346064 قيدت فى 

20-05-2002 برقم ايداع    8323وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل عنوان المركز الرئيسي ليصبح/ ق 22 بلوك 16 ش اللواء محمود البناني

33 - جوزيف سمير صديق وشريكته شركة سبق قيدها برقم     401354 قيدت فى 11-03-2015 برقم ايداع    

3668وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد افتتاح فرع / الكائن في شقه رقم 

)303( الدور الثالث بالعقار رقم ) 54 أ ( برج الخليل من شارع سعد غلول

34 - احمد جابر شحاته وشركاه شركة سبق قيدها برقم     432313 قيدت فى 16-06-2021 برقم ايداع    

9290وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع 12 ش عبد المنعم 

حافظ -ارض الجولف

35 - احمد جابر شحاته وشركاه شركة سبق قيدها برقم     432313 قيدت فى 16-06-2021 برقم ايداع    

9290وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسي ليصبح 12 

ش عبد المنعم حافظ الدور الرضي- ارض الجولف

36 - شركه السويدي للدوات والكابلت الكهربائيه شركة سبق قيدها برقم     245257 قيدت فى 

12-02-1987 برقم ايداع    2891وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد 

المحل رقم 30/54 مدخل 3 برج السلم ش 26 يوليو الجيش

37 - شركه السويدي للدوات والكابلت الكهربائيه شركة سبق قيدها برقم     245257 قيدت فى 

12-02-1987 برقم ايداع    2891وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف 

المحل بالعقار رقم 12 ش رقم 4 ناصية ش الهدى فى ش سعد زغلول
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38 - عادل فرج منصور وشريكته شركة سبق قيدها برقم     370989 قيدت فى 28-08-2005 برقم ايداع    

16709وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية الغاء الفرع الكائن فى / 22 ش 

منار السلم من ش الترعه ساميه الجمل

39 - عادل فرج منصور وشريكته شركة سبق قيدها برقم     370989 قيدت فى 28-08-2005 برقم ايداع    

16709وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية العقار رقم 17 ش محمد الزناتى 

من ش د/ زكى شبانة

40 - عادل فرج منصور وشريكته شركة سبق قيدها برقم     370989 قيدت فى 28-08-2005 برقم ايداع    

16709وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية العقار رقم 1 شارع 17 من 

شارع 45 العصافرة

41 - عادل فرج منصور وشريكته شركة سبق قيدها برقم     370989 قيدت فى 28-08-2005 برقم ايداع    

16709وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / عمارة 

195- شقة 2- اسكان مبارك 70 متر

42 - عادل فرج منصور وشريكته شركة سبق قيدها برقم     370989 قيدت فى 28-08-2005 برقم ايداع    

16709وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع بالعنوان / برج 

بسنت رقم 41 ش جمال عبد الناصر خلف 309 للصف الصحى

43 - عادل فرج منصور وشريكته شركة سبق قيدها برقم     370989 قيدت فى 28-08-2005 برقم ايداع    

16709وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط مركز القوصية بشارع الجلء برج 

خالد بن الوليد شقة 14 بالدور الرابع

44 - الشركه الدوليه للتجاره والتسويق والتوكيلت التجاريه ايمانكو ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     393124 

قيدت فى 18-07-2012 برقم ايداع    10284وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة الغاء فرع للشركه كائن بالمحلت ارقام 4,3,2,1 بالدور الرضى بالعقار رقم 16 شارع حدائق رامو - 

طريق النصر

45 - احمد محمد سعيد بحيرى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     426174 قيدت فى 29-01-2019 برقم ايداع    

1837وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان المركز الرئيسى 

ليصبح / 20 شارع احمد الشاطورى الدقى الجيزة وبذلك يتم نقل القيد الى مكتب سجل تجارى الجيزة

46 - شركه الفتح للتجاره شركة سبق قيدها برقم     168872 قيدت فى 18-02-1975 برقم ايداع    2644

وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن / 62 ش الزهر

47 - شركه الفتح للتجاره شركة سبق قيدها برقم     168872 قيدت فى 18-02-1975 برقم ايداع    2644

وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز العام ليصبح / 62 ش 

الزهر مع الغاءه كفرع

48 - شركه الفتح للتجاره شركة سبق قيدها برقم     168872 قيدت فى 18-02-1975 برقم ايداع    2644

وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة السمه التجاريه للفرع الكائن / 3 

حمام الثلث جوهر القائد برقم 18 باسم ) شركة الفتح للتجارة (

49 - شركه احمد ابوسريع علي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     168872 قيدت فى 18-02-1975 برقم 

ايداع    2644وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز العام ليصبح 

/ 62 ش الزهر مع الغاءه كفرع

50 - شركه احمد ابوسريع علي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     168872 قيدت فى 18-02-1975 برقم 

ايداع    2644وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن / 62 

ش الزهر
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51 - شركه احمد ابوسريع علي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     168872 قيدت فى 18-02-1975 برقم 

ايداع    2644وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة السمه التجاريه 

للفرع الكائن / 3 حمام الثلث جوهر القائد برقم 18 باسم ) شركة الفتح للتجارة (

52 - ايجي بات لبيع لوازم وغذاء للقطط والكلب شركة سبق قيدها برقم     305460 قيدت فى 1997-06-21 

برقم ايداع    12100وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن 

بالعقار رقم 40 ش الصلح

53 - فالكون سيل للكيماويات المتخصصة وائل عبده بركات وشريكته شركة سبق قيدها برقم     372704 قيدت 

فى 13-11-2005 برقم ايداع    21423وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل عنوان المركز الرئيسي ليصبح /3 شارع المدينه المنوره

54 - محمود على صبح المدنى وشريكته شركة سبق قيدها برقم     192139 قيدت فى 30-10-1978 برقم 

ايداع    15507وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح فرع بالعنوان / 

المنطقة الصناعية المطورين الجنوبية مربع قطعة رقم 276 منطقة جنوب العاشر نموذج / ب

55 - محمد فوزى عبد الرحمن وشريكه شركة سبق قيدها برقم     396600 قيدت فى 30-12-2012 برقم 

ايداع    16954وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 

وحده )N1( في العقار 53 كابيتال مول الدور التاني -التجمع الخامس

56 - محمد سيد محمد عبدا وشركاه شركة سبق قيدها برقم     432873 قيدت فى 02-09-2021 برقم ايداع    

14065وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 1 ب ش سليمان الطماوي - 

مساكن شيراتون

57 - شركه مصر كافيه شركة مساهمة مصرية شركة سبق قيدها برقم     230306 قيدت فى 1984-02-02 

برقم ايداع    1880وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح فرع بالعنوان / 

قطعة رقم 62 بالمنطقة الصناعية ا/5-

58 - فريد وليم بخيت وشركاة شركة سبق قيدها برقم     295425 قيدت فى 11-05-1996 برقم ايداع    

6877وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع/ الكائن بالقطع 53 - 

54 - 55 - 56 - 57 - 58 بالمنطقة الصناعية قلب الصناعية

59 - فريد وليم بخيت وشركاة شركة سبق قيدها برقم     295425 قيدت فى 11-05-1996 برقم ايداع    

6877وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / قطعه رقم 

47 في قطعه 19 نمره 4 النزهه سابقا بنطاق الكيلو 36 طريق مصر السماعيليه الصحراوي -ادارايا مدينه 

الشروق حاليا

60 - محمد بدر الدين مصطفى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     339030 قيدت فى 31-05-2001 برقم ايداع    

8751وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع قطعة رقم 22 ض 5 

المنطقة الصناعية الستثمارية

61 - سهر غنيم سيد غنيم وشركائها شركة سبق قيدها برقم     397264 قيدت فى 12-05-2013 برقم ايداع    

5752وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الشركة ليصبح / 5 أ 

شارع البوصيرى

62 - عبد الحميد صبرى وشركاة شركة سبق قيدها برقم     417281 قيدت فى 23-10-2017 برقم ايداع    

20234وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسي ليصبح / 

وحده رقم 8-9 بالدور الرضي المنخفض الكائنه في فيل 186 بنفسج 10- التجمع الول

63 - شمس راجى شمس المكاوى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     428422 قيدت فى 20-10-2019 برقم 

ايداع    14116وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية اضافة فرع بالعنوان / 

ش الترعة - بجوار البنك الزراعي المصري بالبدروم والدور الرضي والدور الول و الدور الثاني ببرج اولد 

شمس

Page 56 of 184 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

64 - دمج بنك التجاره والتنميه التجاريون فى البنك الهلى المصرى شركة سبق قيدها برقم     1 قيدت فى 

07-02-1935 برقم ايداع    1وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج اضافة 

فرع في جامعة سوهاج بالعنوان شارع كورنيش النيل مبني النشطة الطلبية

65 - دمج بنك التجاره والتنميه التجاريون فى البنك الهلى المصرى شركة سبق قيدها برقم     1 قيدت فى 

07-02-1935 برقم ايداع    1وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ اضافة 

فرع / مبنى عمر افندي شارع العاشر من رمضان

66 - دمج بنك التجاره والتنميه التجاريون فى البنك الهلى المصرى شركة سبق قيدها برقم     1 قيدت فى 

07-02-1935 برقم ايداع    1وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط اضافة 

فرع / شارع البحر العظم امام مجلس مدينة ديروط

67 - دمج بنك التجاره والتنميه التجاريون فى البنك الهلى المصرى شركة سبق قيدها برقم     1 قيدت فى 

07-02-1935 برقم ايداع    1وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الوادى الجديد 

اضافة فرع بالعنوان الكائن في طريق الدائري رقم 1

68 - دمج بنك التجاره والتنميه التجاريون فى البنك الهلى المصرى شركة سبق قيدها برقم     1 قيدت فى 

07-02-1935 برقم ايداع    1وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس تعديل 

مقر فرع الصباح بالسويس بالمقر الحالي الي مقره الجديد الكائن في النادي الجتماعي بطريق ناصر بجوار ابراج 

الشرطه بمنطقه الصباح حي

69 - سامى احمد بطران وشركاه شركة سبق قيدها برقم     233639 قيدت فى 14-11-1984 برقم ايداع    

14675وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح المبني 

المكون من بدروم وست ادوار وميزانين بالعقار الكائن 2 ش البطران -المنطقه الصناعيه قطعه 13 -العباسيه

70 - اشرف كمال صليب وشريكة شركة سبق قيدها برقم     350279 قيدت فى 11-12-2002 برقم ايداع    

21154وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسي ليصبح 

16 مكرر الدور الثاني سوق السمك -الخرنفش

71 - ماجد شحاته بصخى عبيد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     423814 قيدت فى 30-09-2018 برقم 

ايداع    17256وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  ليصبح / 

23 شارع محمد نجيب متفرع من شارع طومان باي

72 - المصريه للغذيه -بسكو مصر ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     94463 قيدت فى 20-03-1957 برقم 

ايداع    1405وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا الغاء الفرع بالعنوان ربع 

بنواه مركز المنيا الجديده بالسوق التجارى

73 - المصريه للغذيه -بسكو مصر ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     94463 قيدت فى 20-03-1957 برقم 

ايداع    1405وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج الغاء الفرع للشركة 

بالعنوان / الوحدات ارقام 81-92 عنبر رقم )16( بمنطقة الكوثر نموذج ب

74 - المصريه للغذيه -بسكو مصر ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     94463 قيدت فى 20-03-1957 برقم 

ايداع    1405وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر الغاء الفرع بيع وتخزين 

بالدور الرضى بالعقار الكائن / شارع النزهة السلخانة سلبقا

75 - المصريه للغذيه -بسكو مصر ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     94463 قيدت فى 20-03-1957 برقم 

ايداع    1405وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان الغاء الفرع الكائن فى / 

شارع المطار خلف المعهد الدينى اسوان المدينة وذلك لخدمات البيع والتوزيع بالمحافظة

76 - جمال احمد درويش وشركاه للستيراد شركة سبق قيدها برقم     327605 قيدت فى 27-11-1999 برقم 

ايداع    22269وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان مقر الشركة 

ليصبح / القطعة رقم 20 بلوك رقم 19 تقسيم جمعية 6 أكتوبر التعاونى حى السلم ثان
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77 - الرؤى للستيراد و التصدير شركة سبق قيدها برقم     363096 قيدت فى 25-09-2004 برقم ايداع    

16711وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع / المحل رقم 16 

الكائن بالدور الول فوق الرضي بالعقار رقم 8 مكسر الخشب - ح اليهود

78 - الرؤى للستيراد و التصدير شركة سبق قيدها برقم     363096 قيدت فى 25-09-2004 برقم ايداع    

16711وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع/ محل رقم 13 وكذلك 

الفاترينتين رقمي 5 و 6 الكائن بالدور الول فوق الرضي بالعقار رقم 8 مكسر الخشب حارة اليهود

79 - الرؤى للستيراد و التصدير شركة سبق قيدها برقم     363096 قيدت فى 25-09-2004 برقم ايداع    

16711وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع / المحل رقم 15 

الكائن بالدور الول فوق الرضي بالعقار رقم 8 مكسر الخشب - ح اليهود

80 - محمد رشدى سليمان وشركاة شركة سبق قيدها برقم     363096 قيدت فى 25-09-2004 برقم ايداع    

16711وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع / المحل رقم 16 

الكائن بالدور الول فوق الرضي بالعقار رقم 8 مكسر الخشب - ح اليهود

81 - محمد رشدى سليمان وشركاة شركة سبق قيدها برقم     363096 قيدت فى 25-09-2004 برقم ايداع    

16711وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع / المحل رقم 15 

الكائن بالدور الول فوق الرضي بالعقار رقم 8 مكسر الخشب - ح اليهود

82 - محمد رشدى سليمان وشركاة شركة سبق قيدها برقم     363096 قيدت فى 25-09-2004 برقم ايداع    

16711وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع/ محل رقم 13 وكذلك 

الفاترينتين رقمي 5 و 6 الكائن بالدور الول فوق الرضي بالعقار رقم 8 مكسر الخشب حارة اليهود

83 - مراد وناجى شركة سبق قيدها برقم     410189 قيدت فى 04-10-2016 برقم ايداع    19108وفى 

تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شقة رقم 8 الكائنة بالدور الرابع علوى بتالعقار 

رقم 5 شارع عبد الرحمن الرافعى

84 - محمد حلمي عبد الجواد حسن وشريكته شركة سبق قيدها برقم     412234 قيدت فى 16-01-2017 برقم 

ايداع    1025وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  ليصبح / 

13 ش احمد فهيم بيومي

85 - مطاحن البن اليمني والبرازيلي -محمد مصطفي محمود عامر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     273342 

قيدت فى 16-08-1992 برقم ايداع    10263وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة اضافة فرع بالعنوان / محل رقم 3 بالعقار رقم 17 ب - المجاورة الثالثة - التجمع الول

86 - شركه المركز الدولي للشحن والنقل  ) شركة مساهمة مصرية خاضعة لحكام القانون 159لسنة1981 

ولئحتة التنفيذية ( شركة سبق قيدها برقم     284276 قيدت فى 24-08-1994 برقم ايداع    11943وفى 

تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل عنوان الفرع الكائن بالعنوان / 90 

طريق 26 يوليو - ناصيه شارع الحزاب -الزراطيه العطارين الي 8 شارع كليه الطب ومحمد رافت -محطه 

الرمل

87 - محمد مرزوق وشريكه شركة سبق قيدها برقم     399078 قيدت فى 02-06-2014 برقم ايداع    6952

وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / عقار رقم 2 

عمارات العبور شقة رقم 34 الدور الثالث صلح سالم

88 - بنك مصر ش م م شركة سبق قيدها برقم     2 قيدت فى 04-02-1935 برقم ايداع    2وفى تاريخ  

20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / مبنى برج بنك مصر الكائن 

بالعنوان / 153 شارع محمد فريد
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89 - الشركة المصرية للسيارات ) محمد ريان وشركاه ( شركة سبق قيدها برقم     398293 قيدت فى 

02-01-2014 برقم ايداع    115وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة 

فرع بالعنوان / الدور الرضي على يسار مدخل العقار وكذا كامل مسطح الميزانين العقار رقم 264 شارع جمال 

عبد الناصر حاليا البحر العظم سابقا

90 - الشركة المصرية للسيارات ) محمد ريان وشركاه ( شركة سبق قيدها برقم     398293 قيدت فى 

02-01-2014 برقم ايداع    115وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر 

اضافة فرع بالعنوان / معرض السيارات ومركز خدمة وصيانة السيارات المقامين على قطعتي الرض ارقام 

197,198 بتقسيم الحرفين - النجدة

91 - الشركة المصرية للسيارات ) محمد ريان وشركاه ( شركة سبق قيدها برقم     398293 قيدت فى 

02-01-2014 برقم ايداع    115وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر 

الغاء الفرع الكائن بالعنوان / المبني رقم 19 تقسيم محلت الستاد - الدهار

92 - الشركة المصرية للسيارات ) محمد ريان وشركاه ( شركة سبق قيدها برقم     398293 قيدت فى 

02-01-2014 برقم ايداع    115وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية الغاء 

الفرع الكائن بالعنوان / لدور الرضي بالعقار الكائن بشارع الحياء رقم تقسيم البراهيميه - بزمام محافه - حوض 

البستان رقم 35

93 - الشركة المصرية للسيارات ) محمد ريان وشركاه ( شركة سبق قيدها برقم     398293 قيدت فى 

02-01-2014 برقم ايداع    115وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

الغاء الفرع الكائن بالعنوان / بمعرض السيارات الكائن بمشروع جزين بلزا موصه

94 - الشركة المصرية للسيارات ) محمد ريان وشركاه ( شركة سبق قيدها برقم     398293 قيدت فى 

02-01-2014 برقم ايداع    115وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء 

الفرع الكائن بالعنوان / الدور الرضي بالعقار 144 شارع 26 يوليو -خلف مسرح البالون

95 - الشركة المصرية للسيارات ) محمد ريان وشركاه ( شركة سبق قيدها برقم     398293 قيدت فى 

02-01-2014 برقم ايداع    115وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة جنوب سيناء 

الغاء الفرع الكائن بالعنوان / الفيل رقم 1 بمنطقه الموتيلت بمدينه

96 - الشركة المصرية للسيارات ) محمد ريان وشركاه ( شركة سبق قيدها برقم     398293 قيدت فى 

02-01-2014 برقم ايداع    115وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر 

الغاء الفرع الكائن بالعنوان / المبني رقم 21 تقسيم محلت الستاد - الدهار

97 - الشركة المصرية للسيارات ) محمد ريان وشركاه ( شركة سبق قيدها برقم     398293 قيدت فى 

02-01-2014 برقم ايداع    115وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط الغاء 

الفرع الكائن بالدور الرضي والحرم الخارجي للعقار الكائن طريق دمياط -راس البر الساحلي قسم ثان بندر دمياط

98 - عاطف حنا ابراهيم وشريكته شركة سبق قيدها برقم     383537 قيدت فى 28-12-2006 برقم ايداع    

27988وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان / الي شقه الكائنه 

بالدور الخامس والخير بالعقار رقم 33 ش نخله المطيعي

99 - عاطف حنا ابراهيم وشريكته شركة سبق قيدها برقم     383537 قيدت فى 28-12-2006 برقم ايداع    

27988وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان / الي شقه الكائنه 

بالدور الخامس والخير بالعقار رقم 33 ش نخله المطيعي

100 - جمال مهدي سويدان وشريكه شركة سبق قيدها برقم     215331 قيدت فى 10-12-1981 برقم ايداع    

25198وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المقر الرئيسي ليصبح 86 

عباس العقاد الدور السابع شقه 71
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101 - شركه محمد صابر احمد محمود وشركاه للمقاولت شركة سبق قيدها برقم     310640 قيدت فى 

29-12-1997 برقم ايداع    26299وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل مقر الشركه ليصبح / 73 شارع عياد واصف

102 - شركه محمد صابر احمد محمود وشركاه للمقاولت شركة سبق قيدها برقم     310640 قيدت فى 

29-12-1997 برقم ايداع    26299وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

اضافة فرع بالعنوان / 15 أ شارع ميدان سراي القبة شقة 9

103 - شريف حسان على سالم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     424264 قيدت فى 23-10-2018 برقم 

ايداع    18806وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسي 

للشركه ليصبح / شقه رقم 2 دور كامل بالعقار رقم 13 / ب المجاوره الرابعه -المنطقه التاسعه -مدينه الشروق - 

قسم الشروق

104 - اندرسن كوربوريت فينانس ش 0 م 0 م Andersen Corporate Finance شركة سبق قيدها برقم     

431727 قيدت فى 15-03-2021 برقم ايداع    4038وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة اضافة فرع الشركة الكائن في / الشقق ارقام 401 - 403 - 503 بالعقار رقم 46 شارع الثورة

105 - حسام خيرى على محمد الحمامى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     434495 قيدت فى 2022-04-13 

برقم ايداع    7191وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 

ش جمال عيسوي متفرع من ش بورسعيد بنشاط بيع البيض والمواد الغذائية

106 - شركه اولد نبيل نونو شركة سبق قيدها برقم     362962 قيدت فى 15-09-2004 برقم ايداع    

16234وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة القطعة رقم )3/594( المنطقة 

الصناعية - 800 فدان

107 - شركة ناجى نبيل سمعان وشركاة شركة سبق قيدها برقم     428245 قيدت فى 29-09-2019 برقم 

ايداع    13355وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح/ 8 

ش احمد ندا

108 - دمج بنك التجاره والتنميه التجاريون فى البنك الهلى المصرى شركة سبق قيدها برقم     1 قيدت فى 

07-02-1935 برقم ايداع    1وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 161 

شارع المان - القبارى

109 - دمج بنك التجاره والتنميه التجاريون فى البنك الهلى المصرى شركة سبق قيدها برقم     1 قيدت فى 

07-02-1935 برقم ايداع    1وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية شارع 

هانوفيل الرئيسى ) مربع ذهبى ( بنك مصر العجمى

110 - دمج بنك التجاره والتنميه التجاريون فى البنك الهلى المصرى شركة سبق قيدها برقم     1 قيدت فى 

07-02-1935 برقم ايداع    1وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا ميدان 

الشرقى - بميدان عبد المنعم الشرقى

111 - شريف عبد المنعم رمضان علي وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     160602 قيدت فى 1974-01-23 

برقم ايداع    691وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المقر الرئيسي  

للشركه ليصبح / شقه رقم 3 بالدور الول فوق الرضي بالعقار رقم 5 شارع حسن مامون قسم اول

112 - اشرف قمر الدوله وشركاة شركة سبق قيدها برقم     387353 قيدت فى 18-08-2008 برقم ايداع    

12229وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 34مكرم عبيد الدور )8( شقة 13

113 - شركه حسام الدين حاتم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     427774 قيدت فى 10-07-2019 برقم ايداع    

9820وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية كوم النور شارع المعاهده طريق 

السنبلوين بملك على احمد صابر على
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114 - مصطفى توفيق مصطفى وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     428676 قيدت فى 25-11-2019 برقم 

ايداع    16599وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل مقر الشركه 

ليصبح / شقه رقم 2 بالدور الول - بالعقار رقم 45 - ش احمد قاسم جوده -قسم اول

115 - ابراهيم السيد عبدالقادر وشريكه شركة سبق قيدها برقم     434949 قيدت فى 29-08-2022 برقم ايداع    

17958وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع بالعنوان / 4 ش الرى 

البحرى - اغاخان

116 - خالد خشالة للصناعة والتجارة - شركة مساهمة مصرية خاضعة لحكام القانون 159 لسنة 1981 ولئحتة 

التنفيذية شركة سبق قيدها برقم     289069 قيدت فى 20-05-1995 برقم ايداع    7035وفى تاريخ  

28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح مقر الشركه بالعنوان / الوحده الداريه نموذج 

L 201 بالدور الثانى بالمركز الدارى والطبى الكائن بالقطعه 3أ مركز مدينه التجمع الخامس ش عمر عبدالعزيز 

من ش التسعين الجندى

117 - شركه الرملوي للغذيه ش0م0م شركة سبق قيدها برقم     300457 قيدت فى 08-12-1996 برقم 

ايداع    22655وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم 21 بالعقار رقم 

73 ب بالمول التجارى طيبة مول 2000 ش انور المفتى

118 - شركه الرملوي للغذيه ش0م0م شركة سبق قيدها برقم     300457 قيدت فى 08-12-1996 برقم 

ايداع    22655وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم c15 بوابة 

دخول 22 السوق الشرقى

119 - نورهان عبدالرؤف امين محمد وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     393902 قيدت فى 2011-10-25 

برقم ايداع    14988وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة العقار رقم 10ش 

حسن المام شقة رقم 2 بالدور الول فوق الرضى - بلوك رقم 69 بناحية

120 - محمد احمد احمد ومنسى احمد منسى وشريكهما شركة سبق قيدها برقم     397860 قيدت فى 

20-10-2013 برقم ايداع    11312وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل المقر الرئيسي ليصبح / رقم 19 شارع المداد والتموين شقه 11

121 - محمد احمد احمد ومنسى احمد منسى وشريكهما شركة سبق قيدها برقم     397860 قيدت فى 

20-10-2013 برقم ايداع    11312وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء الفرع الكائن بالعنوان / ب 19 شارع المداد والتموين شقه 11

122 - حسين احمد حسين علي وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     426932 قيدت فى 25-03-2019 برقم 

ايداع    5200وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المقر 

الرئيسي ليصبح شقه بالدور الرضي عقا رقم 24 ا ش الدويدار قسم

123 - شركة محمود صلح الدين مرسى ابو سيف وشريكية شركة سبق قيدها برقم     432163 قيدت فى 

31-05-2021 برقم ايداع    8051وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل المركز الرئيسى ليصبح / شقة رقم 47 بالدور الرابع بالعقار 14 عمارات العبور

124 - ضياء محمد منير وشريكه شركة سبق قيدها برقم     424743 قيدت فى 15-11-2018 برقم ايداع    

20436وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المركز الرئيسي 

ليصبح/ فيل بالدور الول والثاني بالعقار رقم )88( ش عبدالشافي محمد مربع )7( ق )91(
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النشاط

1 - الشركة المصرية للتعدين وادارة واستغلل المحاجر والملحات شركة سبق قيدها برقم     433234 قيدت فى 

14-10-2021 برقم ايداع    16798 وفى تاريخ  01-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 1- اداره واستغلل 

المحاجر والملحات علي مستوي الجمهوريه بما فيها شبه جزيره سيناء 2-انتاج خام اللبايت  3- استخراج خام 

الفوسفات 4- تصنيع المواد المحجريه والتعدينيه )البايت -الرخام-الجرانيت-الكوارتز المطحون-الواح الكوارتز - 

الفوسفات ....وغيرها(5-تصدير الخامات المحجريه والتعدينيه بعد اجراء العمليات التصنيعيه عليها من خلل 

المصانع والوحدات النتاجيه التابعه للشركه )عدد 6 مصنع رخام وجرانيت - مجمع انتاج الكوارتز - عدد 3 

وحدات انتاجيه(6- استيراد المعدات وقطع الغيار والخامات والمستهلكات اللزمه لجراء عمليات التشغيل للمصانع 

والوحدات التابعه للشركه 7- تنفيذ اعمال البحث والستكشاف عن الخامات التعدينيه

2 - الدولية للستيراد والتصدير وتوزيع الكتاب شركة سبق قيدها برقم     349364 قيدت فى 2002-10-21 

برقم ايداع    18381 وفى تاريخ  04-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط / توزيع الكتاب ليصبح 

النشاط / استيراد وتصدير )فيما عدا الفقره 36 من المجموعه )19-6(

3 - احمد سامر محمد دسوقى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     395664 قيدت فى 03-07-2012 برقم ايداع    

9557 وفى تاريخ  04-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط /الحاق العماله بالداخل ليصبح النشاط /

تدريب وتنميه الموارد البشريه والستشارات في مجال برامج الكمبيوتر والبرمجيات )فيما عدا المن والحراسه 

وتوريد العماله والكاميرات اللسيلكيه واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمه مزافقه امنيه رقم 2022-513

4 - باسم لبيب غبر وشريكه شركة سبق قيدها برقم     396696 قيدت فى 14-01-2013 برقم ايداع    554 

وفى تاريخ  04-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / المقاولت العمومية

5 - شركه تامر عادل محمد ابوغبن و شريكه احمد ابراهيم شركة سبق قيدها برقم     402459 قيدت فى 

02-09-2015 برقم ايداع    11614 وفى تاريخ  04-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط 

ليصبح / تجميع و تقطيع و تصنيع التند و الخيام و الهياكل المعدنية فقط

6 - العين المصرية القابضة للستثمارات المالية شركة سبق قيدها برقم     435059 قيدت فى 2022-09-25 

برقم ايداع    20009 وفى تاريخ  04-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح نشاط الشركه يصبح / الشتراك في 

تاسيس الشركات التي تصدر اوراقا ماليه او زياده رؤوس اموالها مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع شركات الموال التي تزاول 

اعمال شبيه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضه في مصر او الخارج كما يجوز له ان تندمج في هذه 

الشركات او تشتريه او تلحق به وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه

7 - طارق توفيق وماهر عبد السميع وشركاهم شركة سبق قيدها برقم     422295 قيدت فى 2018-06-26 

برقم ايداع    11129 وفى تاريخ  05-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح / 

تجاره الحبوب توريد وتشغيل وتركيب وتصنيع صوامع الغلل والخزانات الغذائيه المعدنيه وعلب حفظ الغذيه 

المعدنيه والتانكات المعدنيه وشكاير التعبئه توريدات عموميه ) فيما عدا الدعايه والعلن والكمبيوتر ومستلزماته 

ودون توريد العماله(  انتاج وتصنيع علف الدواجن وكذلك انتاج كافه العلف وتصنيعها الستيراد والتصدير ) 

فيما عدا الفقرة 36 من المجموعة 6 والمجموعة 19 ( والتوكيلت التجارية

8 - شور فارما سوتيكا شكرى عطا ا وشريكه شركة سبق قيدها برقم     341524 قيدت فى 2001-09-18 

برقم ايداع    16855 وفى تاريخ  06-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط الستيراد فيما عدا 

الفقره 36 في المجموعه والمجموعه 19

9 - اشرف مرسى عبد الرحمن السيد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     402004 قيدت فى 2015-06-10 

برقم ايداع    8289 وفى تاريخ  06-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط /الستيراد
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10 - شركة احمد سيد منصور وشريكه هانى جويد شركة سبق قيدها برقم     427745 قيدت فى 2019-07-07 

برقم ايداع    9683 وفى تاريخ  06-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / التصنيع لدي الغير

11 - وليد محمود توفيق لهيطةو شريكة شركة سبق قيدها برقم     403110 قيدت فى 13-10-2015 برقم ايداع    

13647 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / تصنيع الملبس الجاهزة لدى الغير 

وتجارة الحذية

12 - عادل فرج منصور وشريكته شركة سبق قيدها برقم     370989 قيدت فى 28-08-2005 برقم ايداع    

16709 وفى تاريخ  08-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/ تجميع اجهزة مبردات المياه 

وصناعة المنتجات الورقية موافقة امنية 636 لسنه 2022

13 - عايده فارس متري وشريكها شركة سبق قيدها برقم     375924 قيدت فى 21-03-2006 برقم ايداع    

5592 وفى تاريخ  08-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح / تصدير فقط

14 - فالكون سيل للكيماويات المتخصصة وائل عبده بركات وشريكته شركة سبق قيدها برقم     372704 قيدت 

فى 13-11-2005 برقم ايداع    21423 وفى تاريخ  11-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط / 

التصدير

15 - محمود السيد محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     405307 قيدت فى 24-01-2016 برقم ايداع    

1408 وفى تاريخ  11-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط / استيراد وتصدير فيما عدا الفقره 36 

من المجموعه) 6 -19( عموما وتوكيلت تجاريه وتوريدات عموميه فيما عدا مجالت الدعايه والكومبيوتر 

ومستلزماته ودون توريد العماله ( ومقاولت عموميه متكامله  والمحال متكامله وتجاره مواد البناء بانواعها وانشاء 

واقامه مصنع لتصنيع كيماويات حديثه

16 - عمر محمد على خليفه وشركاه شركة سبق قيدها برقم     414427 قيدت فى 10-05-2017 برقم ايداع    

9039 وفى تاريخ  11-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط / تجارة وتوزيع الجهزه 

والمستلزمات الطبيه وتجهيز المستشفيات والمراكز الطبيه وتوريد كل مستلزمات المستحضرات الطبيه وتصدير 

المنتجات الصناعية والزراعية والمنسوجات

17 - محمود على صبح المدنى وشريكته شركة سبق قيدها برقم     192139 قيدت فى 30-10-1978 برقم 

ايداع    15507 وفى تاريخ  12-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط / الكتب الدينيه والثقافيه 

والعربيه )فيما عدا اصدار الصحف والمجلت بعد الحصول علي التراخيص اللزمه (-موافقه امنيه 2022-19

51 - طارق محمد مصيلحي محمد وشريكه للمقاولت والتوريدات العمومية شركة سبق قيدها برقم     393361 

قيدت فى 19-07-2011 برقم ايداع    10593 وفى تاريخ  26-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح استبعاد 

نشاط /الستثمار العقاري والتوكيلت التجارية من غرض الشركة

18 - لينك 2000 انور وشركاه شركة سبق قيدها برقم     279782 قيدت فى 15-11-1993 برقم ايداع    

15111 وفى تاريخ  12-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / النتاج السينمائى والمقاولت 

العامة ومنها انظمة المن والمراقبة وتسجيل الدخول والخروج وكاميرات المراقبة لتليفونات وانذار الحريق 

والذاعة الداخلية والصوتيات واستدعاء الممرضات اليربال المركزى والساعه المركزيه والمنازل الذكيه واعمال 

التيار الخفيف

19 - محمد خالد شوقى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     288197 قيدت فى 28-03-1995 برقم ايداع    

4422 وفى تاريخ  12-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح / مقاولت عموميه ومتكامله 

وتوريدات عمومية ) فيما عدا توريدات العماله والكمبيوتر ومستلزماته والدعايه والعلن ( وتوريدات هندسية 

وتصميمات هندسية واشراف هندسى
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20 - عبدالرحمن العواد وشريكته شركة سبق قيدها برقم     91399 قيدت فى 01-01-1956 برقم ايداع    7 

وفى تاريخ  13-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط / متخصص في انتاج مسحوق عظم حيواني 

لتغذيه الحيوانات وحوافير وقرون مجروشه سماد طبيعي من اصل حيواني والشحم الحيواني وانتاج الوسين 

وبروتين الحماض المينيه والمنظفات الصناعيه والخزف الصيني وثنائي فوسفات الكاليسوم ) من حجر الفزسفات 

( او اي داي كاليسوم فوسفات )من حجر الفوسفات (وعجينه الخزف والصيني

21 - فريد وليم بخيت وشركاة شركة سبق قيدها برقم     295425 قيدت فى 11-05-1996 برقم ايداع    

6877 وفى تاريخ  13-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط / مصنع لصنيع اكياس وشنط 

البلستيك وكافه منتجات البلستيك بكافه انواعه واشكاله

22 - سهر غنيم سيد غنيم وشركائها شركة سبق قيدها برقم     397264 قيدت فى 12-05-2013 برقم ايداع    

5752 وفى تاريخ  13-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / تسويق عقارى

23 - اشرف كمال صليب وشريكة شركة سبق قيدها برقم     350279 قيدت فى 11-12-2002 برقم ايداع    

21154 وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه ليصبح / مصنع تشغيل 

مصوغات

24 - وائل يحيي حسين لبيب وشريكه شركة سبق قيدها برقم     381493 قيدت فى 20-09-2006 برقم ايداع    

20720 وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / الستيراد والتصدير ) فيما عدا 

الفقرة 36 من المجموعة 6 والمجموعة 19 (

25 - عدنان طه محمد تمراز وشريكه شركة سبق قيدها برقم     380802 قيدت فى 23-08-2006 برقم ايداع    

18605 وفى تاريخ  15-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط الستثمار العقاري من الشركه

26 - شركة اسماعيل يس وشركاه للرخام والجرانيت شركة سبق قيدها برقم     298486 قيدت فى 

05-10-1996 برقم ايداع    16857 وفى تاريخ  18-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط 

ليصبح/ اعمال الرخام والجرانيت

27 - محمد نوح وشركاءه شركة سبق قيدها برقم     302017 قيدت فى 05-02-1997 برقم ايداع    2367 

وفى تاريخ  18-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط التسويق والعمال التجاريه من غرض الشركه 

البند الخامس ليصبح/  غرض الشركه مايلي القيام باعمال التصميمات الهندسيه والشراف علي التنفيذ والمقاولت 

العموميه والتوريدات المعماريه والهندسيه واداره المشروعات الهندسيه والقيام باعمال دراسات الجدوي الهندسيه 

والتجاريه وتقديم الستشارات الهندسيه والقيام باعمال المتابعه والتقييم ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول اعمال شبيه باعمالها التي تعاونها علي تحقيق غرضها في 

مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذيه

28 - حامد جلل ابو السعادات وشريكته شركة سبق قيدها برقم     418031 قيدت فى 26-11-2017 برقم 

ايداع    229413 وفى تاريخ  18-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه ليصبح توريدات 

عموميه فيما عدا )توريد العماله والدعايه والعلن والكومبيوتر ومستلزماته (

29 - احمد تقى عبد المنعم بديع احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     430733 قيدت فى 09-12-2020 برقم 

ايداع    14856 وفى تاريخ  18-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/ اعمال المناجم والمحاجر 

فقط

30 - حسن حسين حسن وشركاه شركة سبق قيدها برقم     433591 قيدت فى 25-11-2021 برقم ايداع    

19546 وفى تاريخ  18-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط / الخدمات البترولية والمقاولت 

البترولية

31 - شركه رضوان موتورز و شريكه شركة سبق قيدها برقم     345847 قيدت فى 11-05-2002 برقم ايداع    

7754 وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط/ تأجير السيارات لحساب الغير بالعمولة
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32 - سفنكس انترناشيونال تريد ) شركه مساهه مصريه( خاضعه لحكام القانون 159 لسنه 1981 ولئحته 

التنفيذيه شركة سبق قيدها برقم     336648 قيدت فى 29-01-2001 برقم ايداع    1411 وفى تاريخ  

20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تم تعديل نشاط الشركة ليصبح /  1  الستيراد والتصدير والتوكيلت 

التجارية والتوريدات العمومية والتجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  2  توريد وتسويق وتجارة 

السمدة والكيماويات .  3  الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق 

خارج الوادى القديم فيما شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا .  4  تصنيع السمدة والكيماويات لدى الغير . 

مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 

356 لسنة 2008  تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن 

سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية , ولينشئ تاسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذ 

الغرض مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة , ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج 

فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية .

33 - البنك العقاري المصري العربي شركة سبق قيدها برقم     363034 قيدت فى 20-09-2004 برقم ايداع    

16482 وفى تاريخ  20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح القيام بجميع العمال المصرفيه الخاصه بالبنوك 

وعلى وجه الخصوص مايلى )أ( قبول الودائع وفتح الحسابات الجاريه الحصول على التمويل من الداخل والخارج 

بكافه اشكاله وتقديم التمويل والتسهيلت الئتمانيه مختلفه الجل مقابل مختلفه انواع الضمانات او بدونها وفقا للوائح 

الداخليه للبنك والضوابط التى يصفها البنك المركزى المصرى )ب( فتح وتفريز و تبليغ العتمادات السنديه بكافه 

انواعها واصدار كافه انواع خطابات الضمانات والكفالت )ج( القيام بتلقى الكتتابات العامه وقبولها والقيام بترويج 

وتغطيه الكتتاب فى الوراق الماليه بعد الحصول على ترخيص مزاوله هذا النشاط من الهيئه العامه للرقابه الماليه 

وموافقه البنك المركزى ووفقا لحكام القوانين الساريه فى هذا الشأن )د( تحصيل ودفع الوامر واذون الصرف 

وغيرها من الوراق ذات )ه( اصدار السندات والكمبيالت والشيكات والذون سواء كانت ندفع فى مصر او فى 

خارج فيما عدا الذون القابله للدفع لحاملها وفق الطلب وكذلك خصم وتداول الكمبيالت والشيكات والسندات الذنيه 

من اى نوع مما يدفع فى مصر او الخارج اجراء وقبول التحويلت داخل مصر وخارجها شراء وبيع الوراق 

الماليه تسوق الوراق الماليه لحسابه او لحساب الغير بناء على توكيلت من العملء ومباشرة نشاط وامناء الحفظ 

بجميع اشكاله والقيام بكافه العمال المتعلقه بالوارق الماليه بعد الحصول على ترخيص من الهيئه العامه للرقابه 

الماليه وفقا للقانون رقم 95 لسنه 1992ولئحته التنفيذيه والموافقه البنك المركزى استثمار الموال فى روؤس 

اموال الشركات والمساهمه فى انشاء شركات الستثمار والموال بمراعاه احكام القوانين واللوائح الساريه وفقا 

للضوابط المقررة فى هذا الشان من قبل البنك المركزى مباشرة اعمال المشتقات الماليه بغرض تامين البنك عملئه 

من مخاطر تقلبات اسعار الصرف والفائده والطاقه وفقا للوضاع والقواعد التى يقرها البنك المركزى وبعد 

الحصول على موافقه الجهات المختصه القيام باعمال تاجير الخزائن القيام بوظائف امناء الستثمار ونيابه من الغير 

تمثيل الهيئات المصرفيه المختلفه مباشرة اعمال الصرف الجنبى مباشره نشاط صناديق الستثمار والتمويل 

العقاري والتوريق والصكوك ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا الماليه وفقا للقواعد الصادره من البنك المركزي 

والهيئه العامه للرقابه الماليه مباشرة العمليات الخرى التى تستلزمها اعمال البنك وعلى وجه العموم مباشرة جميع 

العمال المصرفيه لحساب البنك او لحساب الغير او بالشتراك مع الغير وفضل عن ذلك كل ما يجرى الصرف 

المصرفى على اعتباره من اعمال البنوك وفقا للضوابط المقررة فى هذا ا لشان من البنك المركزى ويجوز ان يكون 

للبنك مصلحه او ان يشترك باى وجه من الوجوه مع البنوك او الشركات او الهيئات او الجهات التى تزاول اعمال 

شبيهه باعمالها او التى تعاونه على تحقيق اغراضه فى مصر او فى خارجها او تندمج فيها او يشتريها او يلحقها به 

او يدمجها فيه

34 - عبد الفتاح فرغلي ومحمد عبد الفتاح شركة سبق قيدها برقم     363427 قيدت فى 09-10-2004 برقم 

ايداع    17669 وفى تاريخ  20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط / استثمار عقاري في نشاط 

الشركه
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52 - ابو باشا وشركاة شركة سبق قيدها برقم     417363 قيدت فى 26-10-2017 برقم ايداع    20535 وفى 

تاريخ  26-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط / )خدمات النقل والشحن(/ الغاء نشاط / )التسويق 

العقاري(/ اضافه نشاط/ )تجاره الخرده(

53 - مصطفى توفيق مصطفى وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     428676 قيدت فى 25-11-2019 برقم 

ايداع    16599 وفى تاريخ  26-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشرركه لتصبح السياحه 

العامه فقره )أ( - تنظيم رحلت سياحيه جماعيه ا فرديه داخل جمهوريه مصر العربيه او خارجها وفقا لبرنامج 

معينه وتنفيذها ما يتصل بها من نقل واقامه ومايلحق بها من خدمات بيع وصرف تذاكر السفر وتيسير نقل المتعه 

وحجز الماكن علي وسائل النقل المختفه وكذلك الوكاله علي شركات الطيران والملحه وشركات النقل الخري /

تشغيل وسائل النقل من بريه وبحريه ونهريه وسيارات الليموزين لنقل السائحين وكذلك تشغيل اتوبيسات الرحلت 

الداخليه وذلك وفقا لحكام القانون رقم 38 لسنه 1977 وتعديلته واخرها القانون رقم 125 لسنه 2008 ولئحته 

التنفيذيه الصادر بالقرار الوزاري رقم 209 لسنه 2009

54 - هيثم عاطف محمد كامل حسنين وشريكته شركة سبق قيدها برقم     161034 قيدت فى 1974-02-12 

برقم ايداع    1464 وفى تاريخ  27-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط / التصميمات الكهربايه 

والبرمجيات من غرض الشركه

35 - البنك العقاري المصري العربي شركة سبق قيدها برقم     363532 قيدت فى 12-10-2004 برقم ايداع    

17999 وفى تاريخ  20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح القيام بجميع العمال المصرفيه الخاصه بالبنوك 

وعلى وجه الخصوص مايلى )أ( قبول الودائع وفتح الحسابات الجاريه الحصول على التمويل من الداخل والخارج 

بكافه اشكاله وتقديم التمويل والتسهيلت الئتمانيه مختلفه الجل مقابل مختلفه انواع الضمانات او بدونها وفقا للوائح 

الداخليه للبنك والضوابط التى يصفها البنك المركزى المصرى )ب( فتح وتفريز و تبليغ العتمادات السنديه بكافه 

انواعها واصدار كافه انواع خطابات الضمانات والكفالت )ج( القيام بتلقى الكتتابات العامه وقبولها والقيام بترويج 

وتغطيه الكتتاب فى الوراق الماليه بعد الحصول على ترخيص مزاوله هذا النشاط من الهيئه العامه للرقابه الماليه 

وموافقه البنك المركزى ووفقا لحكام القوانين الساريه فى هذا الشأن )د( تحصيل ودفع الوامر واذون الصرف 

وغيرها من الوراق ذات )ه( اصدار السندات والكمبيالت والشيكات والذون سواء كانت ندفع فى مصر او فى 

خارج فيما عدا الذون القابله للدفع لحاملها وفق الطلب وكذلك خصم وتداول الكمبيالت والشيكات والسندات الذنيه 

من اى نوع مما يدفع فى مصر او الخارج اجراء وقبول التحويلت داخل مصر وخارجها شراء وبيع الوراق 

الماليه تسوق الوراق الماليه لحسابه او لحساب الغير بناء على توكيلت من العملء ومباشرة نشاط وامناء الحفظ 

بجميع اشكاله والقيام بكافه العمال المتعلقه بالوارق الماليه بعد الحصول على ترخيص من الهيئه العامه للرقابه 

الماليه وفقا للقانون رقم 95 لسنه 1992ولئحته التنفيذيه والموافقه البنك المركزى استثمار الموال فى روؤس 

اموال الشركات والمساهمه فى انشاء شركات الستثمار والموال بمراعاه احكام القوانين واللوائح الساريه وفقا 

للضوابط المقررة فى هذا الشان من قبل البنك المركزى مباشرة اعمال المشتقات الماليه بغرض تامين البنك عملئه 

من مخاطر تقلبات اسعار الصرف والفائده والطاقه وفقا للوضاع والقواعد التى يقرها البنك المركزى وبعد 

الحصول على موافقه الجهات المختصه القيام باعمال تاجير الخزائن القيام بوظائف امناء الستثمار ونيابه من الغير 

تمثيل الهيئات المصرفيه المختلفه مباشرة اعمال الصرف الجنبى مباشره نشاط صناديق الستثمار والتمويل 

العقاري والتوريق والصكوك ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا الماليه وفقا للقواعد الصادره من البنك المركزي 

والهيئه العامه للرقابه الماليه مباشرة العمليات الخرى التى تستلزمها اعمال البنك وعلى وجه العموم مباشرة جميع 

العمال المصرفيه لحساب البنك او لحساب الغير او بالشتراك مع الغير وفضل عن ذلك كل ما يجرى الصرف 

المصرفى على اعتباره من اعمال البنوك وفقا للضوابط المقررة فى هذا ا لشان من البنك المركزى ويجوز ان يكون 

للبنك مصلحه او ان يشترك باى وجه من الوجوه مع البنوك او الشركات او الهيئات او الجهات التى تزاول اعمال 

شبيهه باعمالها او التى تعاونه على تحقيق اغراضه فى مصر او فى خارجها او تندمج فيها او يشتريها او يلحقها به 

او يدمجها فيه
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36 - البنك العقارى المصرى العربى ) ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     394987 قيدت فى 2012-03-20 

برقم ايداع    4500 وفى تاريخ  20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح القيام بجميع العمال المصرفيه 

الخاصه بالبنوك وعلى وجه الخصوص مايلى )أ( قبول الودائع وفتح الحسابات الجاريه الحصول على التمويل من 

الداخل والخارج بكافه اشكاله وتقديم التمويل والتسهيلت الئتمانيه مختلفه الجل مقابل مختلفه انواع الضمانات او 

بدونها وفقا للوائح الداخليه للبنك والضوابط التى يصفها البنك المركزى المصرى )ب( فتح وتفريز و تبليغ 

العتمادات السنديه بكافه انواعها واصدار كافه انواع خطابات الضمانات والكفالت )ج( القيام بتلقى الكتتابات 

العامه وقبولها والقيام بترويج وتغطيه الكتتاب فى الوراق الماليه بعد الحصول على ترخيص مزاوله هذا النشاط 

من الهيئه العامه للرقابه الماليه وموافقه البنك المركزى ووفقا لحكام القوانين الساريه فى هذا الشأن )د( تحصيل 

ودفع الوامر واذون الصرف وغيرها من الوراق ذات )ه( اصدار السندات والكمبيالت والشيكات والذون سواء 

كانت ندفع فى مصر او فى خارج فيما عدا الذون القابله للدفع لحاملها وفق الطلب وكذلك خصم وتداول الكمبيالت 

والشيكات والسندات الذنيه من اى نوع مما يدفع فى مصر او الخارج اجراء وقبول التحويلت داخل مصر 

وخارجها شراء وبيع الوراق الماليه تسوق الوراق الماليه لحسابه او لحساب الغير بناء على توكيلت من العملء 

ومباشرة نشاط وامناء الحفظ بجميع اشكاله والقيام بكافه العمال المتعلقه بالوارق الماليه بعد الحصول على 

ترخيص من الهيئه العامه للرقابه الماليه وفقا للقانون رقم 95 لسنه 1992ولئحته التنفيذيه والموافقه البنك 

المركزى استثمار الموال فى روؤس اموال الشركات والمساهمه فى انشاء شركات الستثمار والموال بمراعاه 

احكام القوانين واللوائح الساريه وفقا للضوابط المقررة فى هذا الشان من قبل البنك المركزى مباشرة اعمال 

المشتقات الماليه بغرض تامين البنك عملئه من مخاطر تقلبات اسعار الصرف والفائده والطاقه وفقا للوضاع 

والقواعد التى يقرها البنك المركزى وبعد الحصول على موافقه الجهات المختصه القيام باعمال تاجير الخزائن القيام 

بوظائف امناء الستثمار ونيابه من الغير تمثيل الهيئات المصرفيه المختلفه مباشرة اعمال الصرف الجنبى مباشره 

نشاط صناديق الستثمار والتمويل العقاري والتوريق والصكوك ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا الماليه وفقا 

للقواعد الصادره من البنك المركزي والهيئه العامه للرقابه الماليه مباشرة العمليات الخرى التى تستلزمها اعمال 

البنك وعلى وجه العموم مباشرة جميع العمال المصرفيه لحساب البنك او لحساب الغير او بالشتراك مع الغير 

وفضل عن ذلك كل ما يجرى الصرف المصرفى على اعتباره من اعمال البنوك وفقا للضوابط المقررة فى هذا ا 

لشان من البنك المركزى ويجوز ان يكون للبنك مصلحه او ان يشترك باى وجه من الوجوه مع البنوك او الشركات 

او الهيئات او الجهات التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى تعاونه على تحقيق اغراضه فى مصر او فى 

خارجها او تندمج فيها او يشتريها او يلحقها به او يدمجها فيه

37 - شركه عمر محمد طه وشريكه شركة سبق قيدها برقم     434421 قيدت فى 23-03-2022 برقم ايداع    

5752 وفى تاريخ  20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/ تجارة وتوزيع وتصنيع وتعبئة 

المكملت الغذائية ومستحضرات التجميل والغذية الطبية والبيطرية والمطهرات والتصنيع لدى الغير للمكملت 

الغذائية ومستحضرات التجميل والغذية الطبية والبيطرية والمطهرات.
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38 - شركة الزراعه الحديثه -بيكو ش0م0م شركة سبق قيدها برقم     218757 قيدت فى 12-05-1982 برقم 

ايداع    8627 وفى تاريخ  21-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح/ اقامه 

مزرعه نموذجيه لنتاج الخضر والفاكهه والنباتات الطبيه وتربيه عجول التسمين والنتاج الحيوانى   توفير 

مستلزمات الزراع من الت  ومهمات  وعدد زراعيه ومبيدات حشريه وفطريه ومبيدات  الحشائش والسمده 

الكيماويه والتجار فى كل ما تقدم  استيراد او توزيع استصلح واستزراع الراضى فى جميع انحاء الجمهوريه 

والتصرف بالبيع او التجار لهذه الراضى سواء بعد الستصلح او بعد استزراعها كما لها الحق فى تقديم المشورة   

ودراسات الجدوى وادارة مزارع الغير او مشاركتهم وتصدير كافة المنتجات الزراعيه من انتاج الشركه  استيراد 

مستلزمات النتاج الزراعى للستخدام الخاص لمزارع الشركه من اللت ومهمات وعدد زراعيه ومبيدات حشريه 

وفطريه ومبيدات الحشائش والسمده الكيماويه كذا تصدير الحاصلت ومنتجات الحاصلت النباتيه والزراعيه 

لمزارع الشركه استراد وتصدير التجارة في كافة انواع الخضر والفاكهه , التجارة اللكترونية والبيع اللكتروني 

والتوصيل لكل ماسبق وكذلك التجارة والبيع اللكتروني والتوصيل للمواد الغذائية المصنعة مع مراعاه احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوة مع الشركات وغيرهاا التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي 

قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلحق بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية

39 - شركة حلوان لمحركات الديزل مصنع 909 الحربى سابقا شركة مساهمة متمتعة بجنسية ج. ع.م شركة سبق 

قيدها برقم     121307 قيدت فى 31-08-1964 برقم ايداع    5162 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل 

النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح / انتاج وتصنيع وتجميع محركات الديزل وتصنيع جميع انواع سبائك كراسي 

المحاور وتصنيع كافة قطع الغيار لمحركات الديزل  وبناء اللوحات الكهربية للستخدامات الصناعية المختلفة لتلبية 

احتياجات القوات المسلحة من المحركات والوحدات المختلفة مثل وحدات توليد الكهرباء والنارة واللحام وشحن 

البطاريات وبناء كبائن وحدات توليد الكهرباء .القيام بالتوريدات والعمرات والصلحات للمحركات والمولدات 

ووحدات توليد الكهرباء والطلمبات والمعدات الثقيلة واللت الميكانيكية واستيراد مستلزمات النتاج لهذه 

الصناعات من اللت ومعدات وخامات واجزاء وخلفة وكذلك استيراد الوحدات المتكاملة للوفاء باحتياجات القوات 

المسلحة والسوق والتجار فيها وتسوقيها في الداخل والتصدير . اضافة نشاط تصنيع وتجميع وتجهيز وصيانة 

الجرارات الزراعية بقدرات مختلفة وقطع غيارها وكذا التجار فيها واستيراد المكونات اللزمة لهذه الصناعة وذلك 

للوفاء باحتياجات السوق المحلي والقوات المسلحة بالضافة الى تسوقيها في الداخل والخارج والتصدير والقبول 

التوكيلت لها وبناء وحدات التوليد ذات القدرات المختلفة حتى قدرة 3000 كيلو فولت امبير ووحدات  التوليد ذات 

الجهد المتوسط حتي 11 كيلو فولت بنسبة تصنيع محلي للمكونات تزيد عن 45 %. إضافة نشاط تجميع وحدات 

رفع المياه والصرف ووحدات اطفاء الحريق وجميع الطلمبات للغراض الخري والبلورات التي تعمل بمحرك 

ديزل وكهرباء , تطوير وإنشاء مزلقانات السكة الحديد , تصنيع مجففات الذرة , تجهيز اللت الزراعية اضافة 

نشاط القيام بأعمال المقاولت العامة للمشروعات للعمال المدنية والكهروميكانيكية ومشروعات الصرف الصحي 

والمياه والطرق والكباري والبناء ......الخ

40 - حمادة فهمى عبدالسلم وشريكة شركة سبق قيدها برقم     310692 قيدت فى 01-01-1998 برقم ايداع    

42 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح الغاء نشاط / بيع الكتب السياحيه وادوات المكتبيه 

السياحيه وتوزيع وبيع شرائط الكاسيت والمنتجات السمعيه والمرئيه والورقيه من نشاط الشركه /اضافه نشاط /

استيراد سيارات لصالح الغير الي نشاط الشركه
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

GHATATY FOR COMMERCIAL  41 - غطاطي للستثمارات التجاريه والهندسيه

ENGINEERING INVESTMENTS ش.م.م. شركة سبق قيدها برقم     382082 قيدت فى 

19-10-2006 برقم ايداع    2635 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح التجاره العامه فيما 

هو مسموح به قانونا - التوريدات العموميه - الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه - تلتزم الشركه باحكام 

القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله 

التجاريه ول ينشئ تاسيس الشركه اي حق في مزاوله غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمه لمزاوله 

غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض - المقاولت العامه - الستثمار 

العقاري - اعداد التصميمات الهندسيه -تصميم وتنفيذ اعمال تنسيق الحدائق والنباتات واللند سكيب - اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع الزيوت الصناعيه والمنتجات البتروليه -التصنيع لدي الغير - اقامه وتشغيل واداره مراكز صيانه 

لتبديل الطارات والبطاريات وخدمات ما بعد البيع ) الترصيص - ضبط الزوايا - صيانه اطارات - صيانه 

البطاريات - صيانه الجنوط( - تجاره المعادن النقسيه بكافه انواعها - اقامه وتشغيل واداره مراكز لخدمه وصيانه 

السيارات ووسائل النقل المخنلفه وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها لتي 

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

تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

GHATATY FOR COMMERCIAL  42 - غطاطي للستثمارات التجاريه والهندسيه

ENGINEERING INVESTMENTS ش.م.م. شركة سبق قيدها برقم     382082 قيدت فى 

29-08-2019 برقم ايداع    11786 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح التجاره العامه فيما 

هو مسموح به قانونا   التوريدات العموميه   الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه   تلتزم الشركه باحكام 

القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله 

التجاريه ول ينشئ تاسيس الشركه اي حق في مزاوله غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمه لمزاوله 

غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض   المقاولت العامه   الستثمار 

العقاري   اعداد التصميمات الهندسيه  تصميم وتنفيذ اعمال تنسيق الحدائق والنباتات واللند سكيب   اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع الزيوت الصناعيه والمنتجات البتروليه  التصنيع لدي الغير   اقامه وتشغيل واداره مراكز صيانه 

لتبديل الطارات والبطاريات وخدمات ما بعد البيع ) الترصيص   ضبط الزوايا   صيانه اطارات   صيانه 

البطاريات   صيانه الجنوط(   تجاره المعادن النقسيه بكافه انواعها   اقامه وتشغيل واداره مراكز لخدمه وصيانه 

السيارات ووسائل النقل المخنلفه وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها لتي 

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

تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

GHATATY FOR COMMERCIAL  43 - غطاطي للستثمارات التجاريه والهندسيه

ENGINEERING INVESTMENTS ش.م.م. شركة سبق قيدها برقم     382082 قيدت فى 

11-11-2012 برقم ايداع    14738 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح التجاره العامه فيما 

هو مسموح به قانونا   التوريدات العموميه   الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه   تلتزم الشركه باحكام 

القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله 

التجاريه ول ينشئ تاسيس الشركه اي حق في مزاوله غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمه لمزاوله 

غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض   المقاولت العامه   الستثمار 

العقاري   اعداد التصميمات الهندسيه  تصميم وتنفيذ اعمال تنسيق الحدائق والنباتات واللند سكيب   اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع الزيوت الصناعيه والمنتجات البتروليه  التصنيع لدي الغير   اقامه وتشغيل واداره مراكز صيانه 

لتبديل الطارات والبطاريات وخدمات ما بعد البيع ) الترصيص   ضبط الزوايا   صيانه اطارات   صيانه 

البطاريات   صيانه الجنوط(   تجاره المعادن النقسيه بكافه انواعها   اقامه وتشغيل واداره مراكز لخدمه وصيانه 

السيارات ووسائل النقل المخنلفه وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها لتي 

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

تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

GHATATY FOR COMMERCIAL  44 - غطاطي للستثمارات التجاريه والهندسيه

ENGINEERING INVESTMENTS ش.م.م. شركة سبق قيدها برقم     382082 قيدت فى 

21-04-2021 برقم ايداع    6454 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح التجاره العامه فيما 

هو مسموح به قانونا   التوريدات العموميه   الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه   تلتزم الشركه باحكام 

القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله 

التجاريه ول ينشئ تاسيس الشركه اي حق في مزاوله غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمه لمزاوله 

غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض   المقاولت العامه   الستثمار 

العقاري   اعداد التصميمات الهندسيه  تصميم وتنفيذ اعمال تنسيق الحدائق والنباتات واللند سكيب   اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع الزيوت الصناعيه والمنتجات البتروليه  التصنيع لدي الغير   اقامه وتشغيل واداره مراكز صيانه 

لتبديل الطارات والبطاريات وخدمات ما بعد البيع ) الترصيص   ضبط الزوايا   صيانه اطارات   صيانه 

البطاريات   صيانه الجنوط(   تجاره المعادن النقسيه بكافه انواعها   اقامه وتشغيل واداره مراكز لخدمه وصيانه 

السيارات ووسائل النقل المخنلفه وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها لتي 

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

تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

GHATATY FOR COMMERCIAL  45 - غطاطي للستثمارات التجاريه والهندسيه

ENGINEERING INVESTMENTS ش.م.م. شركة سبق قيدها برقم     396843 قيدت فى 

10-02-2013 برقم ايداع    1759 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح التجاره العامه فيما 

هو مسموح به قانونا   التوريدات العموميه   الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه   تلتزم الشركه باحكام 

القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله 

التجاريه ول ينشئ تاسيس الشركه اي حق في مزاوله غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمه لمزاوله 

غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض   المقاولت العامه   الستثمار 

العقاري   اعداد التصميمات الهندسيه  تصميم وتنفيذ اعمال تنسيق الحدائق والنباتات واللند سكيب   اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع الزيوت الصناعيه والمنتجات البتروليه  التصنيع لدي الغير   اقامه وتشغيل واداره مراكز صيانه 

لتبديل الطارات والبطاريات وخدمات ما بعد البيع ) الترصيص   ضبط الزوايا   صيانه اطارات   صيانه 

البطاريات   صيانه الجنوط(   تجاره المعادن النقسيه بكافه انواعها   اقامه وتشغيل واداره مراكز لخدمه وصيانه 

السيارات ووسائل النقل المخنلفه وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها لتي 

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

تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

46 - احمد تقى عبد المنعم بديع احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     430733 قيدت فى 09-12-2020 برقم 

ايداع    14856 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/ تنقيب واستخراج معادن 

واعمال المناجم والمحاجر

47 - شركه اولد نبيل نونو شركة سبق قيدها برقم     362962 قيدت فى 15-09-2004 برقم ايداع    16234 

وفى تاريخ  25-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه ورول شاش طبي مغسول )غسيل ولف فقط( الي 

نشاط الشركه

48 - طارق السيد المصيلحى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     393167 قيدت فى 15-06-2011 برقم ايداع    

8719 وفى تاريخ  25-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط ليصبح توريدات عموميه فيما ع دا ) 

توريد العماله والدعايه والعلن والكومبيوتر ومستلزماته ( والتصدير

49 - هشام نصحى عبدالوهاب اسماعيل وشركاه شركة سبق قيدها برقم     402751 قيدت فى 2015-09-16 

برقم ايداع    12555 وفى تاريخ  25-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة ليصبح / 

التصدير تصنيع مكسبات الطعم والرائحة والمكونات الخاصة بها والمركبات العطرية الطبيعية والكيماوية تصنيع 

وتعبئة الصابون والعطور والمنظفات ومستحضرات التجميل والكيماويات والزيوت العطرية تعبئة وخلط 

الكيماويات والزيوت العطرية تجارة وتوريد مكسبات الطعم والرائحة والمركبات العطرية والمنظفات 

ومستحضرات التجميل والعطور وملحقاتها وزيوت وبذور النباتات الطبية والعطرية والمواد الغذائية بكافة انواعها 

تقطير البذور والنباتات الطبية والعطرية

50 - راتوماج للتجاره والهندسه ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     173185 قيدت فى 08-11-1975 برقم 

ايداع    12942 وفى تاريخ  26-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح مزاولة العمال التجارية من استيراد 

وتوزيع وتصدير والمقاولت والوكالت التجارية مع مراعاه القانون رقم120 لسنة1983 والقانون رقم121 لسنة 

1983 بشأن القيد بسجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية, واعداد رسومات تصميم المطابخ والمغاسل 

وكذلك اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع معدات المطابخ لزوم استخدام المطاعم والفنادق والماكن الكبري وذلك دون 

الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة
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55 - الشركه المصريه لعمال النقل البحرى )مارترانس ( ش م م شركة سبق قيدها برقم     115126 قيدت فى 

11-05-1963 برقم ايداع    3018 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :  

القيام بجميع أعمال النقل البحري الداخلي والدولي متعدد الوسائط وكل ما يتصل بهذا الغرض .. وتشمل :-  1-

مباشرة كافة أعمال النقل متعدد الوسائط الدولي والداخلي البحرى والبرى والنهرى والجوى والسكك الحديدية 

للبضائع لحساب الشركة والغير .  2-مزاولة أعمال الوكالة الملحية والتخليص الجمركي والشحن والتفريغ.  3-

مزاولة أعمال الوكالة التجارية أو الوساطة التجارية والستيراد والتصدير والتوريدات العمومية.  4-إدارة وتشغيل 

الموانئ النهرية والبرية والجافة  والمناطق اللوجيستية والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.  5-إنشاء وإدارة 

وتشغيل المستودعات الجمركية والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.  6-إنشاء وادارة وتشغيل محطات الحاويات 

والبضائع العامة والصب بجميع أنواعها.  7-تملك وشراء وبيع وإستئجار وتأجير وتشغيل السفن بجميع أنواعها 

لعالي البحار والوسائط العائمة ووسائل النقل الخرى.  8-إعداد الدراسات والبحوث الفنية والقتصادية ودراسات 

الجدوى في مجال أغراض الشركة.   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط 

إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوة مع الجهات 

التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها 

أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.

56 - الفا كارجو )اشرف اشير انور وشركاءه ( شركة سبق قيدها برقم     229117 قيدت فى 1983-11-23 

برقم ايداع    20787 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط الى / الشحن البرى 

والبحرى فقط

57 - سعد الدين رشاد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     368490 قيدت فى 24-05-2005 برقم ايداع    

9833 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط / الستيراد والتصدير وتجارة كافه 

انواع المعادن وبحسب الموافقة المنية 769 لسنة 2021

58 - نورا طلل صبحى محمد الجمال وشريكها شركة سبق قيدها برقم     402352 قيدت فى 2015-08-18 

برقم ايداع    10918 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة / القيام باعمال 

الترجمة والتدريب على الترجمة

59 - محمد عبدالقادر وشريكه شركة سبق قيدها برقم     413049 قيدت فى 27-02-2017 برقم ايداع    

4024 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط / الدعايه والعلن الي نشاط الصلي

60 - المصرية اليطالية لدارة المطاعم والتوكيلت التجارية )بيسترو _ وسام وهيب وشركاة( شركة سبق قيدها 

برقم     323060 قيدت فى 01-06-1999 برقم ايداع    9636 وفى تاريخ  29-12-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح اضافة نشاط / مصنفات موسيقية وغنائية ودى جى ومصنفات سمعية وبصرية عن طريق الدش والكمبيوتر 

والروجيكتور ) فيما عدا خدمات النترنت واصدار الصحف والمجلت والكتب الدينية والمصاحف بعد الحصول 

على التراخيص اللزمة ( موافقة امنية رقم 327 لسنة 2022

61 - ضياء محمد منير وشريكه شركة سبق قيدها برقم     424743 قيدت فى 15-11-2018 برقم ايداع    

20436 وفى تاريخ  29-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط/ توريدات عمومية
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الكيان القانونى

1 - عبدالحميد حسن وشريكته شركة سبق قيدها برقم     431340 قيدت فى 10-02-2021 برقم ايداع    

2035 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

2 - سفنكس انترناشيونال تريد ) شركه مساهه مصريه( خاضعه لحكام القانون 159 لسنه 1981 ولئحته 

التنفيذيه شركة سبق قيدها برقم     336648 قيدت فى 29-01-2001 برقم ايداع    1411 وفى تاريخ  

20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة مساهمة

3 - المتحدون للتجاره والمقاولت - احمد عبد الرحمن احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     383972 قيدت 

فى 06-02-2007 برقم ايداع    1970 وفى تاريخ  20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

4 - محمد احمد احمد عبد الوهاب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     210711 قيدت فى 23-04-1981 برقم 

ايداع    6793 وفى تاريخ  21-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

5 - محمد صبحي الحسيني يسن وشريكه شركة سبق قيدها برقم     222646 قيدت فى 01-01-1983 برقم 

ايداع    30 وفى تاريخ  21-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

6 - صن اكسبريس لخدمات الشحن )عيد رشاد وشركاه( شركة سبق قيدها برقم     285828 قيدت فى 

13-11-1994 برقم ايداع    16929 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

7 - شريف محمد لطفى ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     394507 قيدت فى 12-01-2012 برقم ايداع    

764 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

8 - دعاء محمد ماهر عبد الغفار وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     337984 قيدت فى 08-04-2001 برقم 

ايداع    5366 وفى تاريخ  25-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

9 - سامح عبد ا باهي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     346232 قيدت فى 27-05-2002 برقم ايداع    

8809 وفى تاريخ  25-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

10 - طارق السيد المصيلحى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     393167 قيدت فى 15-06-2011 برقم ايداع    

8719 وفى تاريخ  25-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

11 - ابو السعود  عبدا عبدالرحمن مشهور وشركاه شركة سبق قيدها برقم     189537 قيدت فى 

30-05-1978 برقم ايداع    8393 وفى تاريخ  27-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :01-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 429301   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-02-2020 برقم ايداع    3049 الى   فؤاد محمد عبدالرحمن وشريكه

2 -  فى تاريج :01-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 435312   وتم 

ايداعه بتاريخ 01-12-2022 برقم ايداع    26164 الى   ايمن شوقى عتريس حسن وشريكه

3 -  فى تاريج :05-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 422295   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-06-2018 برقم ايداع    11129 الى   طارق توفيق وماهر عبد السميع وشركاهم

4 -  فى تاريج :06-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 347501   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-07-2002 برقم ايداع    12595 الى   وليد عبدالكريم احمد عبدالكريم وشركاؤه

5 -  فى تاريج :06-12-2022  تم التأشير بتعديل   السمه التجاريه للفرع المقيدة برقم قيد  , 435312   وتم 

pyramids Gold ايداعه بتاريخ 06-12-2022 برقم ايداع    26610 الى   شركه بيراميدز جولد

6 -  فى تاريج :06-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 435312   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-12-2022 برقم ايداع    26610 الى   ايمن شوقى عتريس وشريكه

7 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 165281   وتم 

ايداعه بتاريخ 01-08-1974 برقم ايداع    8847 الى   حسين السيد حسين عبد المجيد وشريكيه

8 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 400777   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-01-2015 برقم ايداع    217 الى   محمد الخضر محمد وشركاه

9 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 411988   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-01-2017 برقم ايداع    90 الى   عمرو علي حسن عطيه وشركاه

10 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 431340   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-02-2021 برقم ايداع    2035 الى   عبدالحميد حسن وشريكته

11 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 151952   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-08-1972 برقم ايداع    5382 الى   خالد محمود شعبان وشريكه

12 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 366849   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-03-2005 برقم ايداع    5118 الى   شركة وائل سيد وهيثم سيد على عباس وشركائهم

13 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 396273   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-10-2012 برقم ايداع    14279 الى   محمد رجب محمد محمد سيد احمد وشركاه

14 -  فى تاريج :11-12-2022  تم التأشير بتعديل   السمه التجاريه للفرع المقيدة برقم قيد  , 168872   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-02-1975 برقم ايداع    2644 الى   شركه الفتح للتجاره

15 -  فى تاريج :11-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 238697   وتم 

ايداعه بتاريخ 17-12-1985 برقم ايداع    14282 الى   هاني عبدا نجيب سلم وشريكيه

16 -  فى تاريج :11-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 305460   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-06-1997 برقم ايداع    12100 الى   ايجي بات لبيع لوازم وغذاء للقطط والكلب

17 -  فى تاريج :11-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 435330   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-12-2022 برقم ايداع    27126 الى   رامى فتحى ابراهيم على ابراهيم وشركاه

18 -  فى تاريج :12-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 319960   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-01-1999 برقم ايداع    1214 الى   احمد طه وشركاه
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19 -  فى تاريج :12-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 432873   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-09-2021 برقم ايداع    14065 الى   محمد سيد محمد عبدا وشركاه

20 -  فى تاريج :13-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 397264   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-05-2013 برقم ايداع    5752 الى   سهر غنيم سيد غنيم وشركائها

21 -  فى تاريج :14-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 245821   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-03-1987 برقم ايداع    4864 الى   ساميه محمد سعد الدين وشركائها

22 -  فى تاريج :15-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 349009   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-10-2002 برقم ايداع    17248 الى   شايه حسين محمود سليمان وشركاءها

23 -  فى تاريج :15-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 380802   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-08-2006 برقم ايداع    18605 الى   عدنان طه محمد تمراز وشريكه

24 -  فى تاريج :18-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 209827   وتم 

ايداعه بتاريخ 17-03-1981 برقم ايداع    4471 الى   اماني ومحمد فاروق حسن شكري

25 -  فى تاريج :18-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 298486   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-10-1996 برقم ايداع    16857 الى   شركة اسماعيل يس وشركاه للرخام والجرانيت

26 -  فى تاريج :18-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 412234   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-01-2017 برقم ايداع    1025 الى   محمد حلمي عبد الجواد حسن وشريكته

27 -  فى تاريج :18-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 433591   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-11-2021 برقم ايداع    19546 الى   حسن حسين حسن وشركاه

28 -  فى تاريج :19-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 328681   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-01-2000 برقم ايداع    959 الى   سامح عبد المنعم عبد العاطي حسين وشركاه

29 -  فى تاريج :19-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 377653   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-07-2006 برقم ايداع    10368 الى   طارق صبحي محمد وشريكه

30 -  فى تاريج :20-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 336648   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-01-2001 برقم ايداع    1411 الى   سفنكس انترناشيونال تريد ) شركه مساهه مصريه( 

خاضعه لحكام القانون 159 لسنه 1981 ولئحته التنفيذيه

31 -  فى تاريج :20-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 365416   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-01-2005 برقم ايداع    949 الى   نورهان ابو الحسن رمضان وشركاؤها

32 -  فى تاريج :20-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 383972   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-02-2007 برقم ايداع    1970 الى   المتحدون للتجاره والمقاولت - احمد عبد الرحمن احمد 

وشركاه

33 -  فى تاريج :21-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 210711   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-04-1981 برقم ايداع    6793 الى   محمد احمد احمد عبد الوهاب وشركاه

34 -  فى تاريج :21-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 222646   وتم 

ايداعه بتاريخ 01-01-1983 برقم ايداع    30 الى   محمد صبحي الحسيني يسن وشريكه

35 -  فى تاريج :21-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 309569   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-11-1997 برقم ايداع    23415 الى   محمد رشاد وشريكه

36 -  فى تاريج :21-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 388939   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-12-2022 برقم ايداع    28278 الى   نشات مرقص وشركاه
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37 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 215331   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-12-1981 برقم ايداع    25198 الى   جمال مهدي سويدان وشريكه

38 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 285828   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-11-1994 برقم ايداع    16929 الى   صن اكسبريس لخدمات الشحن )عيد رشاد وشركاه(

39 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 310640   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-12-1997 برقم ايداع    26299 الى   شركه محمد صابر احمد محمود وشركاه للمقاولت

40 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 382082   وتم 

GHATATY ايداعه بتاريخ 19-10-2006 برقم ايداع    2635 الى   غطاطي للستثمارات التجاريه والهندسيه

FOR COMMERCIAL ENGINEERING INVESTMENTS  ش.م.م.

41 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 382082   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-08-2019 برقم ايداع    11786 الى   غطاطي للستثمارات التجاريه والهندسيه 

GHATATY FOR COMMERCIAL ENGINEERING INVESTMENTS ش.م.م.

42 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 382082   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-11-2012 برقم ايداع    14738 الى   غطاطي للستثمارات التجاريه والهندسيه 

GHATATY FOR COMMERCIAL ENGINEERING INVESTMENTS ش.م.م.

43 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 382082   وتم 

GHATATY ايداعه بتاريخ 21-04-2021 برقم ايداع    6454 الى   غطاطي للستثمارات التجاريه والهندسيه

FOR COMMERCIAL ENGINEERING INVESTMENTS  ش.م.م.

44 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 396843   وتم 

GHATATY ايداعه بتاريخ 10-02-2013 برقم ايداع    1759 الى   غطاطي للستثمارات التجاريه والهندسيه

FOR COMMERCIAL ENGINEERING INVESTMENTS  ش.م.م.

45 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 431727   وتم 

Andersen  ايداعه بتاريخ 15-03-2021 برقم ايداع    4038 الى   اندرسن كوربوريت فينانس ش 0 م 0 م

Corporate Finance

46 -  فى تاريج :25-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 287281   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-01-1995 برقم ايداع    1581 الى   سمير رضا كمال وشريكه

47 -  فى تاريج :25-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 337984   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-04-2001 برقم ايداع    5366 الى   دعاء محمد ماهر عبد الغفار وشريكتها

48 -  فى تاريج :25-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 419167   وتم 

ايداعه بتاريخ 17-01-2018 برقم ايداع    1060 الى   بيتر زكي جورج زكي وشريكته

49 -  فى تاريج :25-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 435368   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-12-2022 برقم ايداع    28504 الى   ايمن محمد حسن حسين وشركاه

50 -  فى تاريج :26-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 131724   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-04-1966 برقم ايداع    987 الى   نقل تبعيه شركه مصر للستيراد والتصدير الي الشركه 

القابضه للسياحه والفنادق اعتبارا من 2021/7/1

51 -  فى تاريج :26-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 160602   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-01-1974 برقم ايداع    691 الى   شريف عبد المنعم رمضان علي وشريكيه

52 -  فى تاريج :26-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 374848   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-02-2006 برقم ايداع    2400 الى   حامد عبد السميع الدسوقي وشركاه
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53 -  فى تاريج :26-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 393361   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-07-2011 برقم ايداع    10593 الى   طارق محمد مصيلحي محمد وشريكه للمقاولت 

والتوريدات العمومية

54 -  فى تاريج :26-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 413694   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-03-2017 برقم ايداع    6286 الى   باهي عماد الدين حسن المناوي وشريكه

55 -  فى تاريج :26-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 435373   وتم 

ايداعه بتاريخ 26-12-2022 برقم ايداع    28586 الى   شركة /حسن عبدالستار عبدالظاهر احمد وشريكه

56 -  فى تاريج :27-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 161034   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-02-1974 برقم ايداع    1464 الى   هيثم عاطف محمد كامل حسنين وشريكته

57 -  فى تاريج :27-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 189537   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-05-1978 برقم ايداع    8393 الى   ابو السعود  عبدا عبدالرحمن مشهور وشركاه

58 -  فى تاريج :27-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 280807   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-01-1994 برقم ايداع    244 الى   حسام الدين عبدالفتاح مصطفي وشريكته

59 -  فى تاريج :27-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 385739   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-12-2022 برقم ايداع    28876 الى   محمد احمد احمد جاد ا وشركاه

60 -  فى تاريج :27-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 408218   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-06-2016 برقم ايداع    11258 الى   خالد حسن علي وشركاه

61 -  فى تاريج :28-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 368490   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-05-2005 برقم ايداع    9833 الى   سعد الدين رشاد وشريكه

62 -  فى تاريج :28-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 402352   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-08-2015 برقم ايداع    10918 الى   نورا طلل صبحى محمد الجمال وشريكها

63 -  فى تاريج :28-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 426932   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-03-2019 برقم ايداع    5200 الى   حسين احمد حسين علي وشريكيه

64 -  فى تاريج :29-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 363755   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-10-2004 برقم ايداع    18625 الى   شركه المشروعات وانظمه الصيانه عليه عبد العزيز 

احمد غنيم وشركاها

65 -  فى تاريج :29-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 426609   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-02-2019 برقم ايداع    3371 الى   محمد بيومي حسن وشريكه

Page 77 of 184 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

الشخاص

1 - غاده محمد عبدا محمد منير عبدا صالح  مدير فرع   المقيد برقم قيد    2   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-1935 برقم ايداع   2 تم التأشير فى تاريخ 04-02-1935  بــ :  تعيين السيده / غاده محمد عبدا 

محمد منير عبدا صالح مديرا للفرع ) فرع بنك مصر للمعاملت الدوليه(

2 - بدوي عبدالفتاح احمد ابراهيم  تحميل   المقيد برقم قيد    121307   وتم ايداعه بتاريخ    1964-08-31 

برقم ايداع   5162 تم التأشير فى تاريخ 03-01-1965  بــ :  فني ممتاز قياس وتفتيش

3 - حسام الدين مصطفي عبدالسلم ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    121307   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-1964 برقم ايداع   5162 تم التأشير فى تاريخ 03-01-1965  بــ :  مدير الكليه التكنولوجيه العسكريه

4 - امين محمد امين محمد  تحميل   المقيد برقم قيد    121307   وتم ايداعه بتاريخ    31-08-1964 برقم 

ايداع   5162 تم التأشير فى تاريخ 03-01-1965  بــ :  رئيس شعبه تسليح الدفاع الجوي

5 - تامر حداد قطب حداد  تحميل   المقيد برقم قيد    121307   وتم ايداعه بتاريخ    31-08-1964 برقم 

ايداع   5162 تم التأشير فى تاريخ 03-01-1965  بــ :  قائد الورش المركزيه لمحطات القدره / اداره السلحه 

والزخيره

6 - احمد محمد ابراهيم سالم  رئيس قطاع   المقيد برقم قيد    121307   وتم ايداعه بتاريخ    1964-08-31 

برقم ايداع   5162 تم التأشير فى تاريخ 03-01-1965  بــ :  

7 - بدر محمد بدر شعبان  تحميل   المقيد برقم قيد    121307   وتم ايداعه بتاريخ    31-08-1964 برقم 

ايداع   5162 تم التأشير فى تاريخ 03-01-1965  بــ :  اخصائي اول

8 - خالد  محمد سليمان دهب  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    121307   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-1964 برقم ايداع   5162 تم التأشير فى تاريخ 03-01-1965  بــ :  

9 - طارق السيد محمد بخيت  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    121307   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-1964 برقم ايداع   5162 تم التأشير فى تاريخ 03-01-1965  بــ :  

10 - ماهر مقار تاوضروس مقار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    122406   وتم ايداعه بتاريخ    

07-11-1964 برقم ايداع   7168 تم التأشير فى تاريخ 05-12-1972  بــ :  ممثل عن المساهمين

11 - نيفين رأفت عبد ا جابر  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    122406   وتم ايداعه بتاريخ    

07-11-1964 برقم ايداع   7168 تم التأشير فى تاريخ 05-12-1972  بــ :  

12 - محمد حميدة يونس بريك  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    122406   وتم ايداعه بتاريخ    

07-11-1964 برقم ايداع   7168 تم التأشير فى تاريخ 05-12-1972  بــ :  ممثل عن اتحاد العاملين 

المساهمين

13 - دعاء  محمد عبيد احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    122406   وتم ايداعه بتاريخ    

07-11-1964 برقم ايداع   7168 تم التأشير فى تاريخ 05-12-1972  بــ :  بصفتها رئيس اللجنة الدارية 

المعاونة

14 - هاله محمد يحيى زويل  امين سر   المقيد برقم قيد    122406   وتم ايداعه بتاريخ    1964-11-07 

برقم ايداع   7168 تم التأشير فى تاريخ 05-12-1972  بــ :  مجلس الدارة

20 - امل سيد محمد احمد ابوسريع  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    168872   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-1975 برقم ايداع   2644 تم التأشير فى تاريخ 18-02-1975  بــ :  

21 - حميده محمد مهني  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    168872   وتم ايداعه بتاريخ    1975-02-18 

برقم ايداع   2644 تم التأشير فى تاريخ 18-02-1975  بــ :  

22 - كرم عطا ابو سريع احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    168872   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-1975 برقم ايداع   2644 تم التأشير فى تاريخ 18-02-1975  بــ :  

23 - مؤمن عطا ابوسريع احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    168872   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-1975 برقم ايداع   2644 تم التأشير فى تاريخ 18-02-1975  بــ :  
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24 - خالد عطا ابو سريع احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    168872   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-1975 برقم ايداع   2644 تم التأشير فى تاريخ 18-02-1975  بــ :  

25 - ناصر عطا ابو سريع احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    168872   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-1975 برقم ايداع   2644 تم التأشير فى تاريخ 18-02-1975  بــ :  

26 - محمد عطا ابو سريع احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    168872   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-1975 برقم ايداع   2644 تم التأشير فى تاريخ 18-02-1975  بــ :  

27 - مرفت عطا  ابوسريع احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    168872   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-1975 برقم ايداع   2644 تم التأشير فى تاريخ 18-02-1975  بــ :  

28 - محمد سيد محمد احمد ابوسريع  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    168872   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-1975 برقم ايداع   2644 تم التأشير فى تاريخ 18-02-1975  بــ :  

29 - سيد محمد احمد ابوسريع  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    168872   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-1975 برقم ايداع   2644 تم التأشير فى تاريخ 18-02-1975  بــ :  خرج للوفاه

30 - وفقيه مهران عبدالرحيم مهران  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    168872   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-1975 برقم ايداع   2644 تم التأشير فى تاريخ 18-02-1975  بــ :  

31 - السعودي سيد محمد احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    168872   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-1975 برقم ايداع   2644 تم التأشير فى تاريخ 18-02-1975  بــ :  

32 - يوسف سيد محمد احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    168872   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-1975 برقم ايداع   2644 تم التأشير فى تاريخ 18-02-1975  بــ :  

33 - عطيات سيد محمد احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    168872   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-1975 برقم ايداع   2644 تم التأشير فى تاريخ 18-02-1975  بــ :  

34 - فاطمة سيد محمد احمد ابوسريع  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    168872   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-1975 برقم ايداع   2644 تم التأشير فى تاريخ 18-02-1975  بــ :  

35 - محمود سيد محمد احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    168872   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-1975 برقم ايداع   2644 تم التأشير فى تاريخ 18-02-1975  بــ :  

36 - عاصم عطا ابو سريع احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    168872   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-1975 برقم ايداع   2644 تم التأشير فى تاريخ 18-02-1975  بــ :  

37 - اشرف سيد محمد احمد علي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    168872   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-1975 برقم ايداع   2644 تم التأشير فى تاريخ 18-02-1975  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع 

ليصبح للشريك / اشرف سيد محمد احمد ابو سريع والشريك/ كرم عطا ابو سريع احمد مجتمعين

38 - عطا ابوسريع احمد على  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    168872   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-1975 برقم ايداع   2644 تم التأشير فى تاريخ 18-02-1975  بــ :  خرج للوفاه

39 - عماد فوزى فرج محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    121340   وتم ايداعه بتاريخ    

02-09-1964 برقم ايداع   5228 تم التأشير فى تاريخ 28-06-1975  بــ :  رئيس مجلس ادارة لمدة عام

62 - حسين عبدالرحمن درويش علي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    275677   وتم ايداعه بتاريخ    

20-01-1993 برقم ايداع   891 تم التأشير فى تاريخ 20-01-1993  بــ :  
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63 - سها عبد المقصود ابراهيم  مدير عام   المقيد برقم قيد    277768   وتم ايداعه بتاريخ    1993-07-03 

برقم ايداع   8404 تم التأشير فى تاريخ 03-07-1993  بــ :  يمثل المديران الشركه في علقتها مع الغير ولهما 

مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه 

عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم 

الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وغلقها وكافه 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه 

ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود الشركاء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه 

والراضي والسيارات ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك 

باسم الشركه ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه 

وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ماذكر

64 - رانده مقبل محمد قدري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    278589   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-1993 برقم ايداع   11188 تم التأشير فى تاريخ 30-08-1993  بــ :  عضو مجلس ادارة )غير 

تنفيذي( )مستقل(
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15 - تامر محمد احمد الحسيني  تحميل   المقيد برقم قيد    122406   وتم ايداعه بتاريخ    1964-11-07 

برقم ايداع   7168 تم التأشير فى تاريخ 05-12-1972  بــ :  الرئيس التنفيذى ممثل عن الشركة القابضة 

للدوية / وافق مجلس الدارة على اعتماد اضافه  اختصاصات للرئيس التنفيذى للتوافق مع القانون 159 لسنه 

1981  حتى يتسنى للقطاع القانونى التعامل مع كافه الجهات الخارجيه المختلفه )المحاكم – وزارة الصحة – هيئه 

الدويه – شركات المياة والكهرباء والغاز – البنوك – السجل الصناعى – الدفاع المدنى – هيئه الستثمار – 

سجل المصدرين والمستوردين (  على ان تكون وفقأ للتالى :   - تمثيل الشركة فى جميع القضايا التى ترفع منه او 

عليه بشخصه و بصفته امام جميع المحاكم على اختلف انواعها ودرجاتها وفى المرافعه واستلم كافه الوراق 

والعلنات واوامر الداء والحكام من والى اقلم الكتاب والمحضرين وتنفيذها والتخالص والتصالح فى الجنح 

المرفوعه من الشركة امام كافة المحاكم  والقرار والبراء وقبض واستلم المبالغ المحصلة لصالح الشركة من 

جميع الجهات والقرار بالتخالص فى الجنح امام المحامى العام كل حسب اختصاصة المحلى وترك الخصومه 

والتنازل عن الدعاوى المدنيه والطعن بالتزوير وطلب حلف اليمين الحاسمة و ردها والطعن فى تقرير الخبراء 

المحكمين  وردهم واستبدالهم وفى طلب تعيين الخبراء والحضور امامهم وفى اتخاذ اجراءات رد القضاه والتقرير 

بفقد القسائم وفى التقرير بعمل المعارضات واللتماسات والشكالت والستئناف والنقض وفى الحضور امام جميع 

الجهات بالقضايا المدنيه والتجاريه والعماليه والجنائيه والداريه والطعون وتقديم المذكرات واتخاذ جميع اجراءات 

التقاضى المطلوبه وفى الحضور امام جميع الجهات الداريه ايا كانت والمصالح الحكوميه وفى بيع وشراء 

المحجوزات خصما من مطلوب الشركة 0  - التعامل مع وزارة الصحة ومايتبعها من ادارات والدارة المركزيه 

لشئون الصيدله والدارت التابعه لها بالمحافظات وهيئه الدواء المصرية وغرفة صناعة الدواء .  -التعامل مع 

مكاتب الشهر العقارى ومامورياتها وتوثيق المخالصات والعقود بها وعمل التوكيلت لكافه الوكلء خارج البلد 

لعمال التصدير الخاصه بالشركة وكذا عمل التفويضات  الخاصه بهم للتعامل مع كافه الجهات والموانى وتقديم 

واستلم كافه الوراق والشهادات والمستندات الرسميه والعقود وخلفه وفى الحضور امام مصلحة الضرائب 

ولجان الطعن والتصالح واستلم وتسليم المذكرات والتقارير والتقديرات المناقضات وقبول استلم المبالغ المحصلة 

لصالح الشركة وفى صرف الودائع ورفض مايرى رفضه وفى التوقيع على المحاضر المختلفه .  -الحضور امام 

محاكم مجلس الدولة والقضاء الدارى وفى التعامل مع ادارات المرور المختصة واستلم سيارات الشركة من 

اقسام الشرطة وفى بيع وشراء السيارات المملوكة للشركة وعمل كافه المحاضر اللزمه فى اقسام الشرطة فى كافه 

انحاء الجمهوريه كل حسب اختصاصه المحلى .  -التعامل مع كل من الشركة القابضه للمياة والصرف الصحى 

وشركة الغاز وكافه الشركات التابعه لهما فى كافه الجراءات وكذا التعامل مع شركة الكهرباء بشأن تركيب 

والتنازل عن العدادات للشركات المذكورة   -التعامل مع البنوك بكافه انواعها وفى جميع انحاء الجمهوريه وفى 

التوقيع على عقود القروض وفى صرف واستلم الشيكات المحرره او المحصلة لصالح الشركة وفى صرف 

الودائع والحولت من كافه الشركات ومكاتب البريد وفى الحضور والمدافعه امام اللجان القضائيه والطعن عليها .  

-التعامل مع هيئه التنميه الصناعيه بكافه ادارتها فى كل ما يخص الشركة من اجراءات فيما يخص رخصه الشركة 

والسجل الصناعى من تجديد وتعديل وعمل مستخرجات ومع هيئه الدفاع المدنى .  - التعامل مع هيئه الستثمار 

فى اعتماد الجمعيات العاديه والغير عاديه ومحاضر مجلس الدارة والنشر فى صحيفه الستثمار واستلم كافه 

الوراق الخاصة بتلك التعاملت والتعامل مع السجل التجارى فى انهاء كافه الجراءات الخاصه بسجل الشركة من 

تاشير وتعديل وتجديد واضافه واستخراج اى شهادات او مستخرجات من السجل والتعامل مع الغرفه التجاريه فى 

كافه الجراءات من استخراج شهادات المزاوله وتجديد القيد وسداد الرسوم السنويه .  - التعامل مع اتحاد 

الصناعات والهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات بكافه اداراتها من سجل مصدرين ومستوردين وسجل 

مستلزمات النتاج من تجديد لهذه السجلت وتعديل واستلم.  - التعامل مع  مكاتب البريد فى تسليم واستلم 

الوراق الخاصه بالشركة .  - للرئيس التنفيذى توكيل الجهات المختصه  فى كل او بعض ماذكر .

16 - احمد حمدى عباس العوضى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    122406   وتم ايداعه بتاريخ    

07-11-1964 برقم ايداع   7168 تم التأشير فى تاريخ 05-12-1972  بــ :  ممثل عن الشركة القابضة

17 - محمود عباس حمدي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    122406   وتم ايداعه بتاريخ    

07-11-1964 برقم ايداع   7168 تم التأشير فى تاريخ 05-12-1972  بــ :  غير تنفيذى ممثل عن الشركة 

القابضة

18 - رشا سيد محمد احمد ابوسريع  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    168872   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-1975 برقم ايداع   2644 تم التأشير فى تاريخ 18-02-1975  بــ :  
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19 - سناء سيد محمد احمد ابوسريع  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    168872   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-1975 برقم ايداع   2644 تم التأشير فى تاريخ 18-02-1975  بــ :  

40 - ايمن احمد محمد حلمى عبد الوهاب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    196748   وتم ايداعه بتاريخ    

13-06-1979 برقم ايداع   8855 تم التأشير فى تاريخ 13-06-1979  بــ :  بموجب محضر اجتماع مجلس 

إدارة المنعقد فى تاريخ13/10/2022 والمعتمد من الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 

16/11/2022 أول : أصبح تشكيل مجلس الدارة على النحو التالى 1- السيد/ أيمن أحمد محمد حلمى عبد الوهاب 

رئيس مجلس الدارة ممثل  عن الشركة المصرية للمشروعات الستثمارية   2-السيد/مجدى جلل محمود السباعى 

العضو المنتدب ممثل  عن الشركة المصرية للمشروعات الستثمارية   3- السيد/ أحمد وجيه محمد عبد القادر 

عضو مجلس الدارة ممثل  عن البنك الهلى المصرى رقم قومى 28009020100233   4- السيد/ طه فكرى 

طه عبد الوهاب عضو مجلس الدارة ممثل  عن الشركة المصرية للمشروعات الستثمارية  5- السيد/ عمرو 

محمد عباس خليل عضو مجلس الدارة ممثل  عن الشركة المصرية للمشروعات الستثمارية  6-السيد/ أشرف 

محمود أحمد محمود عضو مجلس الدارة ممثل  عن الشركة المصرية للمشروعات الستثمارية  7- السيد/ أشرف 

ممدوح مصطفى أبو علم عضو مجلس الدارة ممثل  عن الشركة المصرية للمشروعات الستثمارية   ثانيا : تعديل 

حق التوقيع عن الشركة لدى البنوك والتوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية ليصبح كالتالى:  1- حق التوقيع عن 

الشركة لدى البنوك بتوقيعان مجتمعان من السادة التى أسمائهم السيد/ أيمن أحمد محمد حلمى )رئيس مجلس 

الدارة ( والسيد/ أشرف محمود أحمد )عضو مجلس الدارة( والسيد/ إبراهيم محمد إبراهيم خليل البداوى )رئيس 

القطاع المالى(  2- حق التوقيع عن الشركة على عقود التسهيلت الئتمانية للسيد/ أيمن أحمد محمد حلمى )رئيس 

مجلس الدارة(

41 - ايمن محمد محمد مهنا  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    177244   وتم ايداعه بتاريخ    1976-06-16 

برقم ايداع   5886 تم التأشير فى تاريخ 05-07-1980  بــ :  عضو منتدب تنفيذي

42 - ناجي عبدالمؤمن محمد حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    177244   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-1976 برقم ايداع   5886 تم التأشير فى تاريخ 05-07-1980  بــ :  عضو مجلس اداره ممثل للشركه 

القابضه

43 - احمد السيد محمد بكر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    177244   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-1976 برقم ايداع   5886 تم التأشير فى تاريخ 05-07-1980  بــ :  عضو مجلس اداره ممثل للشركه 

القابضه

44 - طارق شحته عبدا السيد  عضو منتخب   المقيد برقم قيد    177244   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-1976 برقم ايداع   5886 تم التأشير فى تاريخ 05-07-1980  بــ :  عضو منتخب ممثل عن العاملين

45 - حافظ كامل حافظ الغندور  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    177244   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-1976 برقم ايداع   5886 تم التأشير فى تاريخ 05-07-1980  بــ :  رئيس مجلس اداره غير تنفيذي

46 - كريم ايهاب انطون سيدهم الجندى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    230306   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-1984 برقم ايداع   1880 تم التأشير فى تاريخ 02-02-1984  بــ :  قطعة رقم 62 بالمنطقة 

الصناعية ا/5 العاشر من رمضان الشرقية / تعيين السيد / كريم ايهاب انطون سيدهم مديرا للفرع رقم 100 

بالمنطقة الصناعية أ / 6 مدينة العاشر من رمضان الشرقية وتعيين السيد / كريم ايهاب انطون سيدهم مديرا لفرع 

لقطعتى 11 / 4  ,12 / 4 المنطقة الصناعية الولى A 1 مدينة العاشر من رمضان الشرقية بدل من السيد / 

ايهاب انطون سيدهم - تعيين السيد / كريم ايهاب انطون سيدهم مديرا للفرع رقم 99 بالمنطقة الصناعية أ / 6 

مدينة العاشر من رمضان الشرقية بدل من السيد / ايهاب انطون سيدهم - تعيين السيد / كريم ايهاب انطون سيدهم 

مديرا للفرع القطعة ارقام 14 , 15 ,16 , 30 , 31 ,32 / 120 بالمنطقة أ / 6 تشوينات مدينة العاشر من 

رمضان الشرقية بدل من السيد / ايهاب انطون سيدهم

47 - مى السيد على  محمد شحاته  مدير فرع   المقيد برقم قيد    230306   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-1984 برقم ايداع   1880 تم التأشير فى تاريخ 02-02-1984  بــ :  تعيين السيدة / مى السيد على 

محمد شحاته  مصريه مديرا لفرع مبنى كونكورد الدارى 13 شارع البيارى منفرع من شارع الغرفه التجاريه 

الدور الحادى عشر العطارين السكندرية بدل من السيدة / ساميه صلح الدين السيد

48 - عدلى عزيز بقطر  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    233224   وتم ايداعه بتاريخ    1984-10-11 

برقم ايداع   13448 تم التأشير فى تاريخ 11-10-1984  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه
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49 - نجيب عزيز بقطر  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    233224   وتم ايداعه بتاريخ    1984-10-11 

برقم ايداع   13448 تم التأشير فى تاريخ 11-10-1984  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

50 - ناديه ابراهيم عبدالحفيظ  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    239253   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-1986 برقم ايداع   1108 تم التأشير فى تاريخ 26-01-1986  بــ :  تجديد تعيين مجلس الدارة لمدة 

ثلث سنوات تبدأ من تاريخ 2022/11/20 مع البقاء على تشكيل مجلس الداره كما هو وكافة الختصاصات 

والصلحيات الممنوحه له والمؤشر بها فى السجل التجارى دون اى تعديل

51 - احمد ممدوح عمران احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    241724   وتم ايداعه بتاريخ    

28-07-1986 برقم ايداع   8846 تم التأشير فى تاريخ 28-07-1986  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

ليصبح لكل من الطرف الول والطرف الثالث مجتمعين او منفردين

52 - باسم احمد عبد ا محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    243979   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-1986 برقم ايداع   17195 تم التأشير فى تاريخ 09-12-1986  بــ :  

53 - عفت كمال عبدالشهيد نخلة  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    243979   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-1986 برقم ايداع   17195 تم التأشير فى تاريخ 09-12-1986  بــ :  

91 - سهام على حافظ  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    344186   وتم ايداعه بتاريخ    2002-02-09 

برقم ايداع   2453 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2002  بــ :  خرجت للوفاة ودخول الورثة الشرعيين

92 - مروى السيد عبدا الليثى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    344186   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2002 برقم ايداع   2453 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2002  بــ :  

93 - اسراء السيد عبدا الليثي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    344186   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2002 برقم ايداع   2453 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2002  بــ :  

94 - محمد السيد عبدا الليثي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    344186   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2002 برقم ايداع   2453 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2002  بــ :  

54 - خالد زكريا حنفى السحار  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    243979   وتم ايداعه 

بتاريخ    09-12-1986 برقم ايداع   17195 تم التأشير فى تاريخ 09-12-1986  بــ :  بموجب محضر 

اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 15/3/2022 و المعتمدة بتاريخ 5/12/2022 من هيئة الستثمار 

تم التي :-          استعرض السيد رئيس الجمعية الخطاب الوارد من الشركة المصرية  للمشروعــــات 

الستثماريــــة بشــــأن تعديـــــل أوضــــاع ممثليهــــا فـــى مجـــلس الدارة  ليصبح علي النحو التالي : -       1 

– السيد / خالد زكريا حنفي السحار                                                   رئيسا  وعضوا  منتدبا                                                                                                 

2 - السيد / عفت كمال عبد الشهيد نخله                                    عضــــوا  منتدبـــــــــا        3 – 

السيد / باسم احمد عبد ا                                          عضو مجلس ادارة  ليصبح تشكيل مجلس 

الدارة للشركة علي النحو التالي : -   1 – السيد / خالد زكريا حنفي السحار                    رئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب ممثل                                                                                 للشركة 

المصرية للمشروعات الستثمارية   2 - السيد / عفت كمال عبد الشهيد نخله                                     

العضو المنتدب                                                                         ممثـل   للشركــة المصريــة 

للمشروعات الستثمارية   3 – السيد / باسم احمد عبد ا                عضو مجلس الدارة ممثل  

للشركة المصريــة                                                                                             للمشروعات 

الستثمارية  4 - الستاذ / هشام مصطفي سيد احمد                    ممثل عن شركة تريد زون للستثمارات و 

التجارية ) ش.ذ.م.م (.    5 – الستاذ / يارا عمرو محمد عباس                    ممثل عن شركة فلذ للتشييد و 

البناء ) ش.ذ.م.م (    و تحديد حق التوقيع عن الشركة و لدي البنوك ليصبح علي النحو التالي : -   1 – السيد / 

خالد زكريا حنفي السحار                                                    2 - السيد / عفت كمال عبد الشهيد نخله  

3 – السيد رجائي سعيد سيد    علي ان يكون التوقيع علي الشيكات بموجب توقيعين مجتمعين من الثلثة الذين لهم 

حق التوقيع مع اخطار البنوك التي تتعامل معها الشركة بهذا التعديل مع تفويض السيد / خالد زكريا حنفي السحار  

في شراء و بيع اصول و منقولت و سيارات الشركة بكافة انواعها و اتخاذ الجراءات القانونية امام جميع ادارات 

المرور و السجل التجاري و كذلك له حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر .
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55 - حمدى مصطفى عبدة عثمان  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    251689   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-1988 برقم ايداع   6280 تم التأشير فى تاريخ 13-01-1991  بــ :  الدارة و التوقيع موكله الى 

الشريكيين المتضامنين مجتمعين او منفردين و هما الممثلن القانونيان للشركة امام جميع الوزارات و المؤسسات 

و الهيئات العامة و الخاصة و الجهات الحكومية و الشركات و البنوك العامة و الخاصة و مصلحة الشهر العقارى 

و التوثيق و المحاكم بجميع انواعها و درجاتها و اختصاصتها ومجلس الدولة والوكلء التجارين و السجل التجارى 

و سجل الوكلء التجاريين و المصدرين و المستورين وصلحة الضرائب و مصلحة الجمارك والهيئة العامة على 

الصادرات والواردات والغرفة التجارية  و الجهات الرسمية و التوقيع نيابة عن الشركة فى جميع المعاملت و 

الوراق التجارية والهيئات الرسمية والقتراض من البنوك العامة و الخاصة المصرية و الجنبية من الفراد و 

المؤسسات العامة و الخاصة و غيرها باسم الشركة و لحسابها ولكل شريك له الحق في توكيل الغير او تفويضة في 

بعض او كل ماذكر

56 - امير سدراك دوس  مصفى   المقيد برقم قيد    272639   وتم ايداعه بتاريخ    23-06-1992 برقم ايداع   

8059 تم التأشير فى تاريخ 23-06-1992  بــ :  تعيين السيد /امير سدراك دوس سدراك مصفي قانوني

294 - سناء سيد محمد احمد ابوسريع  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    168872   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-1975 برقم ايداع   2644 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  

295 - خالد عطا ابو سريع احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    168872   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-1975 برقم ايداع   2644 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  

296 - مؤمن عطا ابوسريع احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    168872   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-1975 برقم ايداع   2644 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  

297 - كرم عطا ابو سريع احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    168872   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-1975 برقم ايداع   2644 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  

298 - حميده محمد مهني  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    168872   وتم ايداعه بتاريخ    1975-02-18 

برقم ايداع   2644 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  

369 - عصام الدين عبد السميع دسوقي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    374848   وتم ايداعه بتاريخ    

12-02-2006 برقم ايداع   2400 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  خرج واستلم كافه حقوقه

370 - احمد حامد عبدالسميع الدسوقي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    374848   وتم ايداعه بتاريخ    

12-02-2006 برقم ايداع   2400 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  

371 - حامد عبد السميع الدسوقي  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    374848   وتم ايداعه بتاريخ    

12-02-2006 برقم ايداع   2400 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  تعديل الداره والتوقيع ليصبح 

للشريك الول المهندس / حامد عبد السميع الدسوقي وله كافه الصلحيات في تحقيق غرض الشركه والتعامل مع 

البنوك
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57 -  محمد ماجد بخيت عبداللطيف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    124921   وتم ايداعه بتاريخ    

01-01-1993 برقم ايداع   1650445 تم التأشير فى تاريخ 01-01-1993  بــ :  تكليف السيد المهندس / 

محمد ماجد بخيت عبداللطيف محمد للقيام باعمال وظيفه رئيس مجلس اداره الشركه / تفويض السيد المهندس /

رئيس مجلس الداره بعض السلطات التيه أ- التوقيع علي كافه العقود سواء كانت رسميه او عرفيه التي تبرمها 

الشركه بما في ذلك عقود البيع والشراء والرهن والستئجار من عقار ومنقول ووحدات بحريه ووسائل النقل 

والتوقيع علي كافه العقود المقرره للحقوق العينيه والخاصه بشطب هذه الحقوق واتخاذ الجراءات اللزمه لتنفيذ ما 

تقدم بما فيها القرار بقبض او سداد الثمن وذلك طبقا لنظام المشتريات والعمال المعمول بها بالهيئه المصريه 

العامه للبترول وكذلك طبقا للئحه السلطات الماليه /ب- اتخاذ كافه اجراءات التقاضي والطعن وتنفيذ الحكام 

واجراءات الصلح والتنازل عن الدعاوي امام كافه الجهات القضائيه والداريه والضريبيه /ج- القرار بمكاتب 

الشهر العقاري بان الراضي ملك الشركه الفضاء او المقام عليها منشات خاليه من العمال وذلك بمناسبه قرارات 

هدم او بناء واستخراج تصاريح الهدم او البناء من الجهات المعنيه /د- التعامل مع المرور واستخراج التراخيص 

للسيارات ملك الشركه واعمال للماده الثالثه من لئحه المشريات والعمال لشركات القطاع العام للبترول والتي 

تنص علي ان لمجلس اداره الشركه باعتباره السلطه المختصه في تنفيذ هذه اللئحه ان يفوض في اختصاصاته 

المنصوص عليها غيها لرئيس المجلس فقط فوض مجلس اداره الشركه اختصاصاته فيما يتعلق بالموافقه علي 

الطرح وفقا لطرق الطرح الوارده بالماده 15 من اللئحه المذكوره فقط للسيد / رئيس مجلس الداره ولسيادته 

تفويض وتوكيل الغير في كل او بعض ماتقدم

58 - اميمه احمد على محمد  مدير عام   المقيد برقم قيد    124921   وتم ايداعه بتاريخ    1993-01-01 

برقم ايداع   1650445 تم التأشير فى تاريخ 01-01-1993  بــ :  شغل السيده /اميمه احمد علي محمد ابوزيد 

وظيفه مدير عام الشئون الماليه بمستوي الوظائف العليا وعضوا بمجلس الداره بالشركه

59 - جمال جابر محمد سعدا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    124921   وتم ايداعه بتاريخ    1993-01-01 

برقم ايداع   1650445 تم التأشير فى تاريخ 01-01-1993  بــ :  انهاء خدمه السيد/ جمال جابر محمد سعدا 

للتقاعد القانوني اعتبارا من 2019/11/27
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60 - محمد رؤوف عبد الرحمن درويش  مدير فرع   المقيد برقم قيد    275677   وتم ايداعه بتاريخ    

20-01-1993 برقم ايداع   891 تم التأشير فى تاريخ 20-01-1993  بــ :  المادة )11( بعد التعديل:  يتولي 

ادارة الشركة مدير او مديرون تعينهم الجمعية العامة من بين الشركاء او من غيرهم واستثناء من طريقة التعيين 

سالف الذكر عين الشركاء :   السيد المهندس/ محمد رءوف  عبد الرحمن درويش – الجنسية  - مصر – والمقيم 

في 5 ش حبيب – مصر الجديده القاهرة .  السيده المهندسه / انجي محمد رءوف عبدالرحمن درويش  الجنسيه – 

مصريه – والمقيمه في – برج 2 – أبراج المروه – مصر الجديده – القاهره ,  وتحمل رقم قومي / 

27708300100281 .    السيد المهندس / حسين عبد الرحمن درويش علي   - الجنسية – مصر- والمقيم في : 

27 ش نزيه خليفه – مصر الجديدة- القاهرة , ويحمل رقم قومي / 25805060102034 .    ويباشر المديرون 

وظيفتهم لمدة غير محددة ,   ويقر المديرون  بانهم لم يسبق صدور احكام قضائية ضدهم بعقوبة جناية او جنحة 

مخلة بالشرف او بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد )89(,)162(,)163(,)164( من القانون رقم 

159 لسنة 1981 وذلك خلل الخمس سنوات السابقة علي تعيينهم ) مالم يكن قد رد اليه اعتباره ( وبانهم ل 

يعملون بالحكومة او بالقطاع العام او بقطاع العمال العام .  المادة )12( بعد التعديل:  يمثل المديرون السيد 

المهندس / محمد رءوف  عبد الرحمن درويش و السيده المهندسه / انجي محمد رءوف عبدالرحمن درويش  

والسيد المهندس / حسين عبد الرحمن درويش  مجتمعين او منفردين الشركة في علقتها مع الغير ولهما مجتمعين 

او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد 

الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  ولهم مجتمعين او منفردين الحق في 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 والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 

ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل وتفويض الغير في كل او 

بعض ما ذكر.  ولهم مجتمعين فقط  حق القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضي 

والسيارات والمنقولت باسم الشركة .

61 - انجي محمد رءوف عبدالرحمن درويش  مدير فرع   المقيد برقم قيد    275677   وتم ايداعه بتاريخ    

20-01-1993 برقم ايداع   891 تم التأشير فى تاريخ 20-01-1993  بــ :  

65 - امانى محمد حامد محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    278589   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-1993 برقم ايداع   11188 تم التأشير فى تاريخ 30-08-1993  بــ :  قبول تعيين السيدة/ رانده مقبل 

محمد قدري - عضو مجلس ادارة غير تنفيذي مستقل  وتحديد صلحياتهم كالتالى :  ـ يمتلك حق التوقيع عن 

الشركه منفردا كل من  السيدة /  امانى محمد حامد ـ رئيس مجلس الداره والسيد /  حامد محمد حامد  ـ  عضو 

مجلس الداره المنتدب علي التوقيع  نيابة عن الشركة في مواجه الغير و التوقيع علي كافة أنواع العقود والمصالح 

الحكومية والغير حكومية وكافة أعمال التصرفات والبنوك والشيكات وعلى جميع المعاملت البنكيه وصندوق 

ضمان التسويات وكذالك التوقيع بالسحب من الحسابات المدينه ) السحب على المكشوف (ولهم كافه الصلحيات 

فى التعامل على حسابات الشركه بالبنوك وادارتها .والتوقيع عن الشركه امام البورصه المصريه والهيئه العامه 

للرقابه الماليه وشركه مصر للمقاصه واليداع والقيد المركزى .وبيع وشراء السيارات والعقارات والمنقولت 

المملوكة للشركة والتوقيع علي كافة العقود أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكافة الجهات الحكومية والغير 

حكومية ولهم الحق في كافة أعمال الدارة وأعمال التصرفات مهما كانت .وتعيين المديرين أو وكلء مفوضين 

للقيام باى عمل يخول لهم  .ولهم الحق في توكيل الغير أمام مصلحة الشهر العقاري في اى أو بعض 

الختصاصات المفوضة لهم منفردين او مجتمعين  ويكون لهم حق التوقيع مجتمعين على القتراض من البنوك 

والحصول علي التسهيلت البنكية والرهن .  * ويمتلك حق التوقيع مجتمعين اى اثنين  من السيد/  محمد كامل 

محمود فهمى لبن  ـ عضو مجلس الداره  , و السيد / محمد محمود محمد السيد   ـ المدير المالى والسيد / 

تامرشعبان محمد عبد الحميد ـ مدير اداره العمليات  ـ على جميع المعاملت البنكيه بما فيها الشيكات والمراسلت 

الخاصه بالبنوك و البورصه المصريه والهيئه العامه للرقابه الماليه وشركه مصر للمقاصه واليداع والقيد 

المركزى وصندوق ضمان التسويات وكذالك التوقيع بالسحب من الحسابات المدينه ) السحب على المكشوف ( 

ولهم كافه الصلحيات فى التعامل على حسابات الشركه بالبنوك وادارتها .
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66 - حامد محمد حامد محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    278589   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-1993 برقم ايداع   11188 تم التأشير فى تاريخ 30-08-1993  بــ :  المنتدب - تنفيذى

67 - محمد كامل محمود فهمى لبن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    278589   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-1993 برقم ايداع   11188 تم التأشير فى تاريخ 30-08-1993  بــ :  تنفيذى

68 - راندا محمد حامد محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    278589   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-1993 برقم ايداع   11188 تم التأشير فى تاريخ 30-08-1993  بــ :  غير تنفيذى

69 - شرين محمد حامد محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    278589   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-1993 برقم ايداع   11188 تم التأشير فى تاريخ 30-08-1993  بــ :  غير تنفيذى

70 - عمر كمال صلح الخشن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    278589   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-1993 برقم ايداع   11188 تم التأشير فى تاريخ 30-08-1993  بــ :  غير تنفيذى - مستقل

71 - نبيله عبدالفتاح ابراهيم عطيه  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    280863   وتم ايداعه بتاريخ    

08-01-1994 برقم ايداع   384 تم التأشير فى تاريخ 08-01-1994  بــ :  تعديل بند الداره والتوقيع ليكون 

للطرف الول السيده/ نبيله عبد الفتاح ابراهيم منفرده ولها اوسع السلطات في التعامل باسم الشركه مع الغير من 

الجهات الحكوميه وشركات قطاع العمال العام والخاص والبنوك المحليه والجنبيه وفتح العتمادات المستنديه 

وفتح الحسابات الجاريه بالبنوك واليداع والسحب فيها نقدا وشيكات والتوقيع علي جميع العقود والمحررات وذلك 

كله بشرط ان تكون التصرفات الصادره منها باسم الشركه وفي حدود غرضها وكذلك لها الحق في التصرف في 

اصول الشركه وممتلكاتها الثابته والمنقوله وبيعها ورهنها والقتراض بضمانها

72 - حسام احمد لطفى ابراهيم هيبه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    114118   وتم ايداعه بتاريخ    

10-02-1963 برقم ايداع   1047 تم التأشير فى تاريخ 20-03-1994  بــ :  تعيين السيد الدكتور / حسام احمد 

لطفي ابراهيم هيبه )عضو مجلس اداره ( بدل من السيد الدكتور /خالد شعبان منصور

73 - علي بهاء علي علي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    114118   وتم ايداعه بتاريخ    

10-02-1963 برقم ايداع   1047 تم التأشير فى تاريخ 20-03-1994  بــ :  تعيين السيد المهندس / علي بهاء 

علي علي ) عضو مجلس اداره ( بدل من السيد الدكتور / احمد سعد الدين سيد جلل

74 - احمد على حلمى محمد عبدالهادى  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    282523   

وتم ايداعه بتاريخ    03-05-1994 برقم ايداع   6000 تم التأشير فى تاريخ 03-05-1994  بــ :  خرج للوفاه

75 - عمر علءالدين محمد عبدالحميد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    226017   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-1983 برقم ايداع   10574 تم التأشير فى تاريخ 30-04-1995  بــ :  

76 - هويدا محمد عادل عبد اللطيف بكر السيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    226017   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-1983 برقم ايداع   10574 تم التأشير فى تاريخ 30-04-1995  بــ :  

77 - محرم فؤاد محمود احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    292590   وتم ايداعه بتاريخ    

21-11-1995 برقم ايداع   17705 تم التأشير فى تاريخ 21-11-1995  بــ :  خرج واستلم كافه حقوقه

78 - احمد فؤاد محمود احمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    292590   وتم ايداعه بتاريخ    

21-11-1995 برقم ايداع   17705 تم التأشير فى تاريخ 21-11-1995  بــ :  الداره والتوقيع للشريك احمد 

فؤاد محمود احمد منفردا وله كافه السلطات لتحقيق غرض الشركه او من ينوب عنه قانونا بما ل يتعارض مع 

مصلحه باقي الشركاء

79 - محمد فؤاد محمود احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    292590   وتم ايداعه بتاريخ    

21-11-1995 برقم ايداع   17705 تم التأشير فى تاريخ 21-11-1995  بــ :  

88 - اسلم عيد عبدالسلم غنيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    300457   وتم ايداعه بتاريخ    1996-12-08 

برقم ايداع   22655 تم التأشير فى تاريخ 02-05-2000  بــ :  

89 - محمد بدر الدين مصطفى ابراهيم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    339030   وتم ايداعه بتاريخ    

31-05-2001 برقم ايداع   8751 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2001  بــ :  الداره والتوقيع للشركاء 

مجتمعين او منفردين ولهم حق بيع وشراء سيارات الشركه واصول ومنقولت الشركه

90 - حسين حسن سويلم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    213075   وتم ايداعه بتاريخ    

01-09-1981 برقم ايداع   15156 تم التأشير فى تاريخ 17-10-2001  بــ :  تجديد مده مجلس الداره
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80 - عبد الرحمن محمد احمد العواد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    91399   وتم ايداعه بتاريخ    

01-01-1956 برقم ايداع   7 تم التأشير فى تاريخ 04-04-1996  بــ :  اضافه اختصاصات للسيد / 

عبدالرحمن  محمد احمد العواد الشريك المتضامن منفردا وله في ذلك اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل 

باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه وله الحق في التعامل باسم الشركه 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح حسابات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه 

وضمن اغراضها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع حق التوقيع علي عقود القتراض والرهن وشراء والبيع لصول الشركه 

وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركه ولصالحها وله حق توكيل او تفويض الغير في 

كل او بعض ماذكر

81 - عبدا مرسى عبدا الهوارى  مصفى   المقيد برقم قيد    113059   وتم ايداعه بتاريخ    

19-11-1962 برقم ايداع   6821 تم التأشير فى تاريخ 07-12-1996  بــ :  استمرارة مصفيا للشركة العامة 

للعمال الهندسية ) تحت التصفية (

82 - ايمن سمير فهمى مسيحه  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    225778   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-05-1983 برقم ايداع   9892 تم التأشير فى تاريخ 04-10-1997  بــ :  بموجب محضر 

اجتماع مجلس الدارة  المنعقد يوم الحد الموافق  30 / 10/ 2022 والمعتمد من الهيئة العامة للستثمار 

والمناطق الحره فى 17/11/ 2022 تم الموافقة بالجماع على التعديل التى :    اول   : الموافقة بالجماع على 

منح بعض الختصاصات والصلحيات من السيد الدكتور/أيمن سمير فهمى مسيحه – بصفته رئيس مجلس الداره 

والعضو المنتدب الى الساده المديرين بالشركه لتصبح على النحو التالى :-  اول   : تحديد صلحيات وسلطات 

الدكتور /ايمن سمير فهمى – رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب  السيد / رئيس مجلس الدارة لتصبح  •

والسيد/بيتر أرا هرشيدكيان – عضو مجلس الدارة لهما حق الدارة والتوقيع عن الشركه منفردين فى البنوك 

بدون حد اقصى للصرف والتحويلت البنكيه وخطابات الضمان وكافه العقود مع البنوك ولهم حق فتح الحسابات 

الدائنه والمدينه والقتراض والتوقيع على عقود الرهن لدى البنوك المختلفه منفردين وحق كفاله الشركات الشقيقه 

لدى البنوك المختلفه وعلى الخص شركه / سامتريد للمستلزمات الزراعيه )ش.م,م( منفردين ولهما منفردين حق 

تمثيل الشركه أمام كافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه واعطاء المخالصات والتنازلت والتصالح والبراء 

والنكار فى كافه القضايا المرفوعه من وعلى الشركه ولهم حق التصرف منفردين بالبيع والشراء للسيارات ولى 

اصول آخرى للشركه بدون حد أقصى مع حقهما فى تفويض أو توكيل الغير فى كل أو بعض اختصاصاتهما ولهم 

تفويض الغير لدى البنوك فى كل او بعض صلحياتهم .  • الدكتور/معتز بال محمد طلعت مجتمعا مع الستاذ/

جرجس نجيب واصف فى التوقيع لدى البنوك المختلفه على الشيكات وخطابات الضمان وتحويلت بنكيه بحد 

أقصى 5,000,000 جنيه مصرى )فقط خمسه مليين جنيه مصرى لغير( والدكتور/معتز بال محمد طلعت 

مجتمعا مع الستاذ/ إيهاب نافع توفيق وذلك فى التوقيع لدى البنوك المختلفه على الشيكات وخطابات الضمان 

والتحويلت البنكيه بحد أقصى 4,000,000 جنيه مصرى )فقط اربعه مليين جنيه مصرى لغير( والستاذ/ 

جرجس نجيب واصف مجتمعا مع ايا من الستاذ/إيهاب نافع توفيق أو الستاذه/شيرين وليم تادرس وذلك فى 

التوقيع لدى البنوك المختلفه على الشيكات وخطابات الضمان والتحويلت البنكيه فى حد أقصى 1,500,000 

جنيه مصرى)فقط مليون وخمسمائه الف جنيه مصرى لغير( الستاذ/إيهاب نافع توفيق مجتمعا مع الستاذه/

شيرين وليم تادرس وذلك فى التوقيع لدى البنوك المختلفه على الشيكات وخطابات الضمان والتحويلت البنكيه فى 

حد أقصى 1,000,000 جنيه مصرى)فقط مليون جنيه مصرى لغير(

83 - احمد سيد احمد محروس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115126   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-1963 برقم ايداع   3018 تم التأشير فى تاريخ 14-06-1999  بــ :  قبول الستقاله المقدمه من السيد 

اللواء / احمد سيد احمد محروس -عضو مجلس الداره المنتدب اعتبارا من يوم 2022/10/18 من العمل 

بالشركه
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84 - نبيل محمد محمد الصادق  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115126   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-1963 برقم ايداع   3018 تم التأشير فى تاريخ 14-06-1999  بــ :  الموافقه علي قيام السيد الستاذ / 

نبيل محمد محمد الصادق -رئيس مجلس الداره الحالي باعمال العضو المنتدب بكافه اختصاصاته وصلحياته 

التنفيذيه بجانب عمله )وبصفه مؤقته (

85 - اسامة محمد مصطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115126   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-1963 برقم ايداع   3018 تم التأشير فى تاريخ 14-06-1999  بــ :  تعيين السيد الستاذ / اسامه 

محمد مصطفي ابو طالب - رئيس الداره المركزيه لشئون مكتب معالي الفريق / وزير النقل عضوا بمجلس اداره 

الشركه ممثل عن شركه الملحه الوطنيه اعتبارا من 2022/10/20

86 - مديحة عبدالعزيز السيد عثمان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    323487   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-1999 برقم ايداع   10783 تم التأشير فى تاريخ 16-06-1999  بــ :  خرجت للوفاه

87 - احمد مجدي محمد محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    300457   وتم ايداعه بتاريخ    1996-12-08 

برقم ايداع   22655 تم التأشير فى تاريخ 02-05-2000  بــ :  

95 - عاصم السيد عبدا الليثى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    344186   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2002 برقم ايداع   2453 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2002  بــ :  تعديل حق التوقيع والدارة 

للطرف الثاني ) عاصم السيد عبد ا ( منفردا بالضافة الي سلطاته كمدير مسؤل ان تكون له اوسع السلطات 

والصلحيات التي تكفل له القيام بغرض الشركة على الوجة الكمل وله حق فتح الحسابات بالبنوك والتوقيع على 

الشيكات واستلمها عن الشركة وصرف قيمتها واصدار خطابات الضمان ودخول المناقصات والمصارحات 

واليداع والسحب فيها والشهر العقاري ويكون له حق القتراض من البنوك وابرام الرهون والتوقيع على 

التسهيلت البنكية والتصرف في اصول الشركة وممتلكاتها دون التقييد بحد اقصى ولة الحق في توكيل من يشاء 

في كل او بعض ماذكر وبموافقة كل الشركاء على ذلك

96 - ايهاب طارق رضوان بسيونى  مدير غير شريك   المقيد برقم قيد    345847   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2002 برقم ايداع   7754 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2002  بــ :  لهم حق التعامل مع الجهات 

الحكومية والغير حكومية

97 - معتز طارق رضوان بسيوني رضوان  مدير غير شريك   المقيد برقم قيد    345847   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2002 برقم ايداع   7754 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2002  بــ :  

98 - احمد طارق رضوان بسيوني  مدير غير شريك   المقيد برقم قيد    345847   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2002 برقم ايداع   7754 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2002  بــ :  

99 - محمود محمد سعدالدين عبدالمجيد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    346232   وتم ايداعه بتاريخ    

27-05-2002 برقم ايداع   8809 تم التأشير فى تاريخ 27-05-2002  بــ :  خرج للوفاة

100 - احمد علي محمد يوسف  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    346232   وتم ايداعه بتاريخ    

27-05-2002 برقم ايداع   8809 تم التأشير فى تاريخ 27-05-2002  بــ :  خرج للوفاه

101 - لمياء  توفيق عبدالمجيد محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    346232   وتم ايداعه بتاريخ    

27-05-2002 برقم ايداع   8809 تم التأشير فى تاريخ 27-05-2002  بــ :  

102 - سيفالدين محمد سعدالدين عبدالمجيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    346232   وتم ايداعه بتاريخ    

27-05-2002 برقم ايداع   8809 تم التأشير فى تاريخ 27-05-2002  بــ :  

103 - دينا احمد على محمد يوسف  شريك موصى   المقيد برقم قيد    346232   وتم ايداعه بتاريخ    

27-05-2002 برقم ايداع   8809 تم التأشير فى تاريخ 27-05-2002  بــ :  

104 - سامح عبد ا باهى محمد الزعيرى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    346232   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-05-2002 برقم ايداع   8809 تم التأشير فى تاريخ 27-05-2002  بــ :  حق الدارة والتوقيع 

من حق السيد/ سامح عبدا باهي شريك متضامن منفردا ولة كافة الختصاصات والسلطات ولة ان يمثل الشركة 

في كافة التصرفات امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام والقطاع الخاص والمحاكم والشهر 

العقاري والضرائب والبنوك وكافة الجهات ولة الحق في توكيل الغير في كل او بعض ماذكر

105 - محمد حسن السيد على خطاب  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    97385   وتم ايداعه بتاريخ    

25-03-1958 برقم ايداع   1103 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2002  بــ :  خرج واستلم كافه حقوقه ويعد 

التوقيع علي هذا العقد بمثابه مناقصه علي استلمه كافه مستحقاته
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106 - على حسن السيد خطاب  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    97385   وتم ايداعه بتاريخ    

25-03-1958 برقم ايداع   1103 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2002  بــ :  تعديل بند الداره والتوقيع 

ليصبح كما يلي -يكون حق الداره والتوقيع والمسؤليه امام الجهات الرسميه للشركاء الربعه وهم الساده / علي 

حسن السيد خطاب /حسين حسن السيد خطاب/السيد حسن السيد خطاب/ومحمود حسن السيد خطاب مجتمعين او 

منفردين ولهم في ذلك حق التوقيع والحضور نيابه عن الشركه امام كافه الجهات الرسميه وغير الرسميه والتقاضي 

باسم الشركه في صدور اغراضها ونطاق نشاطها ولهم الحق في بيع ورهن اصول الشركه والقتراض من البنوك 

بعد موافقه كتابيه من جميع الشركاء كما لهم الحق في توكيل من يرونه لداره الشركه والتوقيع نيابه عنهم وذلك 

فيما عدا بيع وشراء السيارات واتمام اجراءات البيع والشراء والتسجيل ونقل الملكيه وكل مايلزم من اجراءات امام 

الجهات المعينه بخصوص هذا الموضوع فيكون التوقيع للشركاء مجتمعين او منفردين ولهم ايضا توكيل من يرونه 

لتمام هذة الجراءات والتوقيع نيابه عنهم فيما عدا الشركاء الموصين في حاله دخولهم بالشركه

107 - جيهان محمد عبد الجليل  مدير عام   المقيد برقم قيد    290237   وتم ايداعه بتاريخ    1995-07-22 

برقم ايداع   10694 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2002  بــ :  مادة )11( بعد التعديل يتولى ادارة الشركة مدير 

او مدير او مديرون تعينهم الجمعية العاملة من الشركاء او من غيرهم واستنادا من  بعد التعيين سالفة الذكر من 

الشركاء السيدة/ جيهان محمد عبد الجليل والسيد/ شاروك امير ارجوماند يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة  

/ المادة )12( بعد التعديل: يمثل المديران الشركة فى علقاتها مع الغير ولهما فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها  فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون  او لئحتة التنفيذية للجمعية العامة 

, للمديران حق الدارة والتوقيع مجتمعين او منفردين كما يحق لهم السحب واليداع من البنوك وكذلك حق 

القتراض والبيع مجتمعين او منفردين ,واما نشاط الستراد والتوكيلت التجارية يكون من حق السيدة / جيهان 

محمد عبدالجليل بمفردها كما لها حق البيع والشراء للنفس والغير والرهن للنفس او الغير بمفردها  ماهو كالتالى 1 

- السيارات بكافه انواعها - الموتوسيكلت - الفسبا - سيارات النقل - سيارات البك اب - وغيرها جميع انواع 

العقارات من شقق وفيلت وشاليهات واستراحات وغيره

129 - هشام امين  مصلحي سيد احمد خليل  مدير عام   المقيد برقم قيد    93114   وتم ايداعه بتاريخ    

27-09-1956 برقم ايداع   3160 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2006  بــ :  )مدير عام حسابات المبيعات(

130 - عايده فارس مترى غبر  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    375924   وتم ايداعه بتاريخ    

21-03-2006 برقم ايداع   5592 تم التأشير فى تاريخ 21-03-2006  بــ :  حق الدارة والتوقيع تصبح 

للشريكين معا

108 - هاني السيد مصطفى أحمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    353853   وتم ايداعه بتاريخ    

21-06-2003 برقم ايداع   10382 تم التأشير فى تاريخ 21-06-2003  بــ :  تفويض رئيس مجلس إدارة 

الشركة المصرية للثروات التعدينية فى إتخاذ كافة الجراءات الخاصة بالسير فى إنشاء الشركات التى تساهم فيها 

الشركة المصرية للثروات التعدينية . وله الحق في إستكمال المستندات اللزمة وتوقيعها وإدخال التعديلت التى قد 

تطلبها الجهات المعنيه سواء على طلب التأسيس ولنشرها فى صحيفة الستثمار وفى قيد الشركات بالسجل 

التجارى وله حق التوقيع نيابة عنا على العقد البتدائى والنظام الساسى ولنشرهما فى صحيفة الستثمار  وفى قيد 

الشركات بالسجل التجارى وله حق التوقيع نيابة عنا على العقد البتدائى وفتح حساب بأسم الشركات تحت التأسيس 

وفى العدول عن تأسيس الشركات وتوقيع الطلبات الخاصة بذلك بالنيابة عنا , وإستلم كافة المستندات والوراق 

الخاصة بذلك وتمثيــــــــــلنا بصفة عامة أمام كافة إدارات الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة ومكاتب السجل 

التجارى والغرف التجارية والهيئة العامة لسوق المال ومصلحة الضرائب وهيئة التأمينات الجتماعية وكذلك أمام 

مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية فى سبيل تأسيس الشركات وله الحق 

فى توكيل الغير فى كل أو بعض ماذكر .

109 - جاسر حسين كامل مصطفي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    356423   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2003 برقم ايداع   18350 تم التأشير فى تاريخ 29-10-2003  بــ :  تعيين السيد الطيار / جاسر 

حسين كامل مصطفي قائد طراز ثقيل رئيسا لمجلس اداره شركه مصر للطيران للشحن الجوي والعضو المنتدب 

لها استكمال لمده مجلس الداره الحالي

110 - شاديه محمد حسن محمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    357000   وتم ايداعه بتاريخ    

07-12-2003 برقم ايداع   20075 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2003  بــ :  الداره والتوقيع يحق للشركاء 

المتضامنين فقط حق الرهن مجتمعين او منفردين
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111 - أمين مجدى جورج حنين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    257292   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-06-1989 برقم ايداع   7191 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2004  بــ :  

112 - يوسف مجدي جورج حنين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    257292   وتم ايداعه بتاريخ    

05-06-1989 برقم ايداع   7191 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2004  بــ :  

113 - نادر مجدي جورج حنين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    257292   وتم ايداعه بتاريخ    

05-06-1989 برقم ايداع   7191 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2004  بــ :  

114 - مجدي جورج حنين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    257292   وتم ايداعه بتاريخ    

05-06-1989 برقم ايداع   7191 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2004  بــ :  

115 - ايمن عبد العزيز محمود البيومي  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    360318   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-05-2004 برقم ايداع   8549 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2004  بــ :  للطرف الول السيد / 

ايمن عبدالعزيز محمود البيومى حق بيع اصول الشركة والتنازل عنها منفردا

116 - محمود محمود احمد قنصوه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    363933   وتم ايداعه بتاريخ    

02-11-2004 برقم ايداع   19171 تم التأشير فى تاريخ 02-11-2004  بــ :  اتفق الشركاء على ان تكون 

الدارة والتوقيع للشركاء المتضامنين السيدة / منى فتحى محمد محمد مصطفى  الطرف الول والسيد / محمود 

محمود احمد قنصوة الطرف الثانى مجتمعين او منفردين ولهما الحق فى التعامل مع كافة البنوك باسم الشركة فى 

جميع التعاملت البنكية باسم الشركة وفى جميع ما يخصها

117 - مجدي مرقص بخيت  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    364985   وتم ايداعه بتاريخ    

26-12-2004 برقم ايداع   22382 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2004  بــ :  خرج للوفاة

118 - ايهاب محمد كامل عبدالوهاب سيد احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-1935 برقم ايداع   1 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2006  بــ :  تعيينه مديرا لفرع جامعه سوهاج 

ولذلك اعتبارا من 2021/9/13 ول يزال يعمل به حتي تاريخه

119 - عزاز جمال عزاز ابو رحاب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1   وتم ايداعه بتاريخ    1935-02-07 

برقم ايداع   1 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2006  بــ :  تعيينه مديرا لفرع الفرافره وذلك اعتبارا من 

2022/8/10 ول يزال يعمل به حتي تاريخه

120 - وليد فتحى رمضان رفاعى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1   وتم ايداعه بتاريخ    07-02-1935 برقم 

ايداع   1 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2006  بــ :  تعيينه مديرا لفرع سيدي بشر السكندريه وذلك اعتبارا من 

2022/2/9 ول يزال يعمل لتاريخه

121 - حنفي محمد حنفي حسين الراعي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1   وتم ايداعه بتاريخ    1935-02-07 

برقم ايداع   1 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2006  بــ :  تعيينه مدير فرع الصباح بالسويس وذلك اعتبارا من 

2020/9/21 ول يزال يعمل به حتي تاريخه

122 - عبد الفتاح محمد عبداللطيف غريب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-1935 برقم ايداع   1 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2006  بــ :  تعيينه مدير فرع مصطفي النحاس 

وذلك اعتبارا من 2020/1/2 وليزال يعمل به حتي تاريخه

123 - وائل عوض ا شرف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1   وتم ايداعه بتاريخ    07-02-1935 برقم 

ايداع   1 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2006  بــ :  تعيينه مدير فرع الزهر للمعاملت السلميه وذلك اعتبارا 

من 2022/9/29 ول يزال يعمل به حتي تاريخه

124 - محمد نور الدين جمال عبد الحليم البهات  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-1935 برقم ايداع   1 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2006  بــ :  تعيينه مديرا فرع الحامول وذلك 

باعتبارا من 2022/9/19 ول يزال يعمل به حتي تاريخه

125 - احمد ابراهيم مخلوف محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1   وتم ايداعه بتاريخ    07-02-1935 برقم 

ايداع   1 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2006  بــ :  تعيينه مديرا لفرع البحر العظم ديروط  وذلك اعتبارا من 

2022/2/20 ول يزال يعمل به حتي تاريخه

126 - ياسر السيد عبدالرحمن الشافعى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1   وتم ايداعه بتاريخ    1935-02-07 

برقم ايداع   1 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2006  بــ :  تعيينه مديرا لفرع السبعين وذلك اعتبارا م 2022/2/7 

ول يزال يعمل به حتي تاريخه
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127 - عمرو ابوسريع خليفة عبدا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1   وتم ايداعه بتاريخ    1935-02-07 

برقم ايداع   1 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2006  بــ :  

128 - خالد محمد عيسي عيد الجمل  مدير عام   المقيد برقم قيد    93114   وتم ايداعه بتاريخ    

27-09-1956 برقم ايداع   3160 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2006  بــ :  الغاء توقيع السيد / حمدى محمد 

جبه حق الداره والتوقيع للسيد / خالد محمد عيسي )مدير عام حسابات ( والسيد/ هشام امين مصيلحي )مدير عام 

حسابات المبيعات( وذلك للتوقيع عن الشركه لدي البنوك التجاريه وهيئه البريد وذلك علي الشيكات والمستندات 

المصريه وعقود القتراض والتسهيلت البنكيه بالضافه الي الساده البالغين علي ان يكون التوقيع باي توقيعين 

مجتمعين من الساده المفوضين عن الشركه

131 - اشرف انور عبد ا سعيد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    377012   وتم ايداعه بتاريخ    

04-05-2006 برقم ايداع   8751 تم التأشير فى تاريخ 04-05-2006  بــ :  تعديل حق الدارة و التوقيع 

ليصبح / حق القتراض و الرهن والتعامل مع البنوك وحق البيع والشراء يحق للطرف الول التوقيع منفردا على 

كافة عقود القتراض والرهن بكافة انواعها لكافة الجهات الحكومية و الغير حكومية الخاصة بذلك وجميع البنوك 

وامام الغير كذلك يحق للطرف الول التوقيع منفردا في فتح حساب للشركة في جميع البنوك والتعامل عليها وعلى 

كافة المعاملت البنكية لدى جميع البنوك وامام الغير الخاصة وبذلك وكذلك يحق للطرف الول التوقيع منفردا على 

كافة المعاملت الخاصة بالبيع والشراء بكافة انواعها لكافة الجهات الحكومية و الغير حكومية وجميع البنوك و 

امام الغير الخاصة بذلك

132 - محمد صبري عبد الجيد سيد عمار  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    383869   وتم ايداعه بتاريخ    

25-01-2007 برقم ايداع   1251 تم التأشير فى تاريخ 25-01-2007  بــ :  

133 - ايمن محمد صبرى عبدالجيد سيد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    383869   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-01-2007 برقم ايداع   1251 تم التأشير فى تاريخ 25-01-2007  بــ :  

134 - سعيد محمد احمد احمد الفقى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    383869   وتم ايداعه بتاريخ    

25-01-2007 برقم ايداع   1251 تم التأشير فى تاريخ 25-01-2007  بــ :  منتدب

135 - احمد ماهر محمد امين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    383869   وتم ايداعه بتاريخ    

25-01-2007 برقم ايداع   1251 تم التأشير فى تاريخ 25-01-2007  بــ :  

136 - انجي سعيد  مرسي احمد  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    383869   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-01-2007 برقم ايداع   1251 تم التأشير فى تاريخ 25-01-2007  بــ :  

137 - مراد ميخائيل خليل السيسى  مدير عام   المقيد برقم قيد    228564   وتم ايداعه بتاريخ    

24-10-1983 برقم ايداع   18939 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2007  بــ :  مادة )11( بعد التعديل يتولى 

ادارة الشركة مدير او مدير او مديرون تعينهم الجمعية العاملة من الشركاء او من غيرهم واستنادا من  بعد التعيين 

سالفة الذكر من الشركاء 1/ مراد ميخائيل خليل السيسي 2/ احمد رضا كمال عبدالرحيم احمد 3/ رضا كمال 

عبدالرحيم احمد يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محدودة ويقر المديرون بانه لم يسبق صدور احكام قضائية 

ضد احدهم بعقوبة جنائية او جنحة مخلة بالشرف او بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد )89( , 

)162( ,)163( , )164( من القانون رقم)159( لسنة 1981 وذلك خلل الخمس سنوات السابقة على تعيينهم )

مالم يكن قد رد اليه اعتبارة( وبانهم ل يعملون بالحكومة او القطاع العام او القطاع العام للعمال . / المادة )12( 

بعد التعديل: يمثل المديرون ) مجتمعين او منفردين ( الشركة فى عتلقاتها مع الغير ولهما فى هذا الصدد اوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمهافيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون  او لئحتة التنفيذية 

للجمعية العامة , كما يحق لهما )مجتمعون او منفردون( القتراض والبيع والرهن والتعامل مع البنوك باسم الشركة 

, كما لهما حق التوقيع امام الشهر العقاري على عقود مجتمعين او منفردين , اما حق بيع وسائل انتقال وسيارات 

الشركة لي مدير من المديرين منفردا, ولهما حق توكيل الغير في هذا الصدد كما ان للمديرين الحق في كفالة 

الغير مجتمعين او منفردين . وللشريكين الحق في توكيل او تفويض الغير في التوقيع في جميع البنوك الحكومية 

وغير الحكومية وكذلك التعامل مع جميع الجهات الحكومية وكذلك التوقيع والتعامل مع جميع الجهات الحكومية 

والقطاع العام والخاص في كل ما يخص الشركة
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138 - محمود عبدالعال هاشم محمود  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    331427   وتم ايداعه بتاريخ    

17-05-2000 برقم ايداع   9125 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2008  بــ :  اتفق الشركاء فيما بينهم علي حق 

التوقيع امام البنوك بشكل عام علي الحسابات المفتوحه باسم الشركه وعلي كافه المعاملت البنكيه للشركاء 

المتضامنين مجتمعين او منفردين

139 - محمد عادل عبد الفتاح البسيونى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    387255   وتم ايداعه بتاريخ    

04-08-2008 برقم ايداع   11486 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2008  بــ :  للسيد المهندس / محمد عادل 

عبد الفتاح البسيونى – بصفته العضو المنتدب للستثمار العقارى ممثل عن شركة الصفوة للستشارات والتنمية 

ش.م.م مجتمعا مع السيد / كريم اشرف هشام برقاوى – بصفته  رئيس القطاع المالى للشركة الحق فى التوقيع 

على عقود الضمانات والرهن و التوكيل بالرهن والقتراض نيابة عن الشركة على أن يكون التوقيع عليها بعد 

موافقة مجلس الدارة مع بقاء كافة الصلحيات السابقة لهم كما هى .

140 - زانج جيان فونج  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    388489   وتم ايداعه بتاريخ    2009-05-12 

برقم ايداع   7984 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2009  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

141 - خوانج مى جين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    388489   وتم ايداعه بتاريخ    2009-05-12 

برقم ايداع   7984 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2009  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقه

142 - سحر  محمد احمد السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    388961   وتم ايداعه بتاريخ    

12-08-2009 برقم ايداع   12992 تم التأشير فى تاريخ 12-08-2009  بــ :  

143 - تامر عباس اسماعيل حسنين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    388961   وتم ايداعه بتاريخ    

12-08-2009 برقم ايداع   12992 تم التأشير فى تاريخ 12-08-2009  بــ :  تم اختيار من لهم حق التوقيع 

علي الشيكات واذونات الصرف من السيد / تامر عباس اسماعيل حسنين )رئيس مجلس الداره ( مع السيد / 

مجدي حسن كاشف طمبل )امين الصندوق( مجتمعين

144 - عزه محمود غريب حسين  سكرتير   المقيد برقم قيد    388961   وتم ايداعه بتاريخ    2009-08-12 

برقم ايداع   12992 تم التأشير فى تاريخ 12-08-2009  بــ :  سكرتير مجلس الداره

145 - مجدي حسن كاشف طمبل  امين صندوق   المقيد برقم قيد    388961   وتم ايداعه بتاريخ    

12-08-2009 برقم ايداع   12992 تم التأشير فى تاريخ 12-08-2009  بــ :  

146 - فاطمه مجدي حسن كاشف  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    388961   وتم ايداعه بتاريخ    

12-08-2009 برقم ايداع   12992 تم التأشير فى تاريخ 12-08-2009  بــ :  
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147 - مصطفى محمد حامد فهمى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    389168   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-10-2009 برقم ايداع   15344 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2009  بــ :  )الرئيس التنفيذي 

والعضو المنتدب (- )تنفيذي ( و تحديد صلحيات مجلس إدارة الشركة لتصبح كالتالى:-  الموافقة بالجماع على 

تفويض الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب / مصطفى محمد حامد فهمى حق تمثيل الشركه والتوقيع نيابة عنها 

بأوسع السلطات أمام كــافة الوزارات والجهــات والمصالـــح الحكــومية وغيــر الحكـوميــة والهيئات والمؤسسات 

العامة بما فيها الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق بجميع فروعها ومكاتبها 

وجهات و شركات القطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالها والجهات الرسميه بالدولة دون 

تحديد أو استثناء و جميع البنوك وجهات التسليف والقراض والتمويل والمشاركة دون تحديد أو استثناء وكذلك 

حق القتراض أوالرهن والحصول على التسهيلت الئتمانيه من البنوك وغيرها والقروض والسحب على 

المكشوف و التوقيع على عقود القتراض والتسهيلت والتفاق على شروطها ونسب الفائدة وطرق السداد وسحب 

وإصدار وتظهير جميع التحويلت والحوالت و الشيكات والكمبيالت والسندات الذنية بأنواعها والعتمادات 

المستنديه وخطابات الضمان والضمانات المؤسسية وفتح حسابات بأسم الشركة وتشغيلها وقفلها وكفالة الغير بنكيا  

وائتمانيا  بالنسبه للشركات الشقيقه والتابعه المرتبطة بالشركة وكل ما سبق لدى مختلف أنواع البنوك الوطنية 

والستثمارية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها سواء بالجنيه المصرى أو بجميع العملت الخرى وكذلك 

فى شراء الصول وبيع وتاجير ورهن أصول الشركة عقارية او منقولة أو أوراق مالية أو حصص فى شركات 

أخرى وغيرها وفى التوقيع على كافة الوراق والمستندات والعقود الخاصة بكل ما ذكر وفى التوقيع على شهادات 

الخبره الخاصة بالموظفين العاملين بالشركة والتصديق عليها بالشهر العقارى والتوقيع على جميع عقود البيع 

والشراء والرهن العقارية والمنقولة وغيرها وكذلك بيع وشراء السيارات و اللت والمعدات وغيرها وكذلك 

التوقيع على عقود البيع و الشراء والرهن والتاجير التمويلى ,وأبرام التوكيلت للغير والتوقيع على عقود التعديل 

وما يستلزم من مستندات لتوثيقها أمام الجهات المختصة داخل و خارج جمهورية مصر العربية وله الحق فى 

توكيل و تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر وأيضا الغاء التوكيلت بكافة أنواعها.

148 - محمد احمد كمال عبد الحميد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    389168   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2009 برقم ايداع   15344 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2009  بــ :  مستقل

149 - نهلة مفيد عبد العليم البيارى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    389168   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2009 برقم ايداع   15344 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2009  بــ :  مستقل

150 - نهاد بهيج ابراهيم رجب فهمى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    389168   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2009 برقم ايداع   15344 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2009  بــ :  غير تنفيذي

151 - رانيا محمد نبيل حسن الحريرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    389168   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2009 برقم ايداع   15344 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2009  بــ :  غير تنفيذي

152 - وائل محمد عرفه عنبه  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    389728   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-2010 برقم ايداع   2549 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2010  بــ :  )نائب رئيس مجل الداره -غير 

تنفيذي -مستقل(

153 - نرمين فاروق عبد السميع حسن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    389728   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-2010 برقم ايداع   2549 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2010  بــ :  )رئيس مجلس الداره -غير 

تنفيذي-غير مستقل(

154 -  اكرم طه محمد قنديل  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    389728   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-2010 برقم ايداع   2549 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2010  بــ :  )العضو المنتدب -تنفيذي-غير 

مستقل(

155 - عمرو فاروق عبد السميع  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    389728   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-2010 برقم ايداع   2549 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2010  بــ :  )عضو مجلس اداره -تنفيذي -

غير مستقل(

156 - شرين فاروق عبد السميع حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    389728   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-2010 برقم ايداع   2549 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2010  بــ :  )عضو مجلس الداره -غير 

تنفيذي-غير مستقل(
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157 - عواطف عبدالسميع حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    389728   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-2010 برقم ايداع   2549 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2010  بــ :  )عضو مجلس اداره -غير 

تنفيذي -مستقل(

158 - امرة رمضان عبد العال  شريك موصى   المقيد برقم قيد    233639   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-1984 برقم ايداع   14675 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2011  بــ :  خروج شريكه موصيه للوفاه

159 - سعد محمد محمد هلل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    344938   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2002 برقم ايداع   4934 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2011  بــ :  انتهاء خدمه السيد / سعد محمد 

محمد هلل القائم باعمال رئيس مجلس اداره الشركه وذلك اعتبارا من 2022/12/13

160 - ابراهيم عبد القادر مكى محجوب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    344938   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2002 برقم ايداع   4934 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2011  بــ :  انتداب السيد المهندس / ابراهيم 

عبد القادر مكي محجوب للقيام باعمال وظيفه رئيس مجلس الداره

242 - سميرة قرياقوس بريصى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    289292   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-1995 برقم ايداع   7746 تم التأشير فى تاريخ 01-11-2022  بــ :  خرجت واستلمت كافة حقوقها

243 - حسانين سيد حسانين رضوان  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    429301   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2020 برقم ايداع   3049 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  خرج واستلم كافه حقوقه

244 - محمد فؤاد محمد عبد المجلى عبد الرحمن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    429301   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-02-2020 برقم ايداع   3049 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  

282 - اشرف سيد محمد احمد علي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    168872   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-1975 برقم ايداع   2644 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع 

ليصبح للشريك / اشرف سيد محمد احمد ابو سريع والشريك/ كرم عطا ابو سريع احمد مجتمعين

283 - عاصم عطا ابو سريع احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    168872   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-1975 برقم ايداع   2644 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  

284 - فاطمة سيد محمد احمد ابوسريع  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    168872   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-1975 برقم ايداع   2644 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  

285 - عطيات سيد محمد احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    168872   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-1975 برقم ايداع   2644 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  

286 - يوسف سيد محمد احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    168872   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-1975 برقم ايداع   2644 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  

161 - ابراهيم عبد القادر مكى محجوب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    344938   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2002 برقم ايداع   4934 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2011  بــ :  تفويض السيد المهندس / ابراهيم 

عبد القادر مكى محجوب رئيس مجلس الدارة او من ينيبه بالتوقيع و التأشير بالسجل التجارى للشركة وحق 

القتراض والرهن من البنوك   -  الغاء توقيع السيد / سعد محمد محمد هلل من جميع البنوك المتعامل معها 

وعليه تكون التوقيعات لدى البنوك المتعامل معها على حسابات الشركة مجتمعين لى من المجموعة ) أ ( مع اى 

من المجموعة ) ب( كالتالى : مجموعة ) أ( توقيع اول مهندس / ابراهيم عبد القادر مكى محجوب  - رئيس مجلس 

الدارة , محاسب / حلمي صقر جاد نائب رئيس الشركة للشئون المالية والقتصادية , محاسب / ريهام رجائي 

حسين جمعة - مساعد نائب رئيس الشركة للشئون المالية والقتصادية للشئون المصرفية , محاسب / محمد سيد 

عبد الهادي عبد الغني - مدير عام حسابات العملء والصول الثابتة , محاسب / وائل سعيد محمد عبد القوي - 

مدير عام حسابات البنوك , مجموعة ) ب ( توقيع ثاني محاسب / احمد محمد احمد هيكل - مدير عام الشئون 

المصرفية , محاسب / رانيا احمد نظمي السيد رمضان محمد - مدير عام التحليل المالي للشركات التابعة , 

محاسب / محمد محمود احمد جمال سيد الشريف - مدير عام الجور

162 - محمد لطفى ابراهيم عبدالظاهر  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    394507   وتم ايداعه بتاريخ    

12-01-2012 برقم ايداع   764 تم التأشير فى تاريخ 12-01-2012  بــ :  خرج للوفاه
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163 - شريف محمد لطفى ابراهيم عبدالظاهر  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    394507   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-01-2012 برقم ايداع   764 تم التأشير فى تاريخ 12-01-2012  بــ :  تعديل حق الداره 

والتوقيع ليصبح للشريكين المتضامنين فقط شريف محمد لطفي وشريف قدري عناني مجتمعين او منفردين امام 

كافه الجهات الحكوميه والغير الحكوميه والهيئات والمؤسسات فيما عدا البيع والرهن والتنازل فل يتم ال بحضور 

جميع الشركاء مجتمعين فقط

164 - ريم محمد لطفي ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    394507   وتم ايداعه بتاريخ    

12-01-2012 برقم ايداع   764 تم التأشير فى تاريخ 12-01-2012  بــ :  

165 - الفت عبدالعزيز حسين علي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    394507   وتم ايداعه بتاريخ    

12-01-2012 برقم ايداع   764 تم التأشير فى تاريخ 12-01-2012  بــ :  

166 - البراء شريف محمد لطفي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    394507   وتم ايداعه بتاريخ    

12-01-2012 برقم ايداع   764 تم التأشير فى تاريخ 12-01-2012  بــ :  

167 - محمد عبد الخالق ثروت يوسف على

 رجب  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    320141   وتم ايداعه بتاريخ    06-02-1999 برقم ايداع   

1731 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2012  بــ :  تعديل بند الدراه والتوقيع لتصبح كالتالي يكون حق الداره 

والتوقيع والمسؤليه امام جهات الرسميه للشريك المتضامن -السيد/ محمد عبد الخالق ثروت يوسف علي رجب 

منفردا وله حق تعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من ايداع وفتح وغلق 

الحسابات وكافه صور التعامل مع جميع البوك والمصارف والسحب والتوقيع علي الشيكات واصدار خطابات 

وشهادات ضمان وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وله حق تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوزيع وتخويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه 

وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او له حق التوقيع علي عقود 

والقتراض والرهن وبيع اصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والمنقولت للنفس والغير وله حق التوقيع 

علي عقود بيع وشراء السيارات امام الشهر العقاري وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر

168 - مروه عيسى محمود الوكيل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    394738   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2012 برقم ايداع   2352 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2012  بــ :  

169 - منار محمد سعيد حسين  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    369604   وتم ايداعه بتاريخ    

05-07-2005 برقم ايداع   12982 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2012  بــ :  

170 - سيد عبد العظيم محمد ميهوب  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    369604   وتم ايداعه بتاريخ    

05-07-2005 برقم ايداع   12982 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2012  بــ :  تعديل بند الداره والتوقيع 

ليصبح / اداره اعمال الشركه وتمثيلها امام الغير موكول لكل من /سيد عبد العظيم محمد ميهوب - الشريك / منار 

محمد سعيد  حسين الشريكين المتضامنين بالعقد )مجتمعين او منفردين ( ولهما في ذلك كافه الصلحيات 

والسلطات المقرره قانونا في سبيل تحقيق غرض الشركه بشران تصدر العمال الصادره منها باسمها وضمن 

اغراضها ولتحقيق مصلحتها ولهما الحق في التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي 

الشيكات وفتح حسابات و استصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن كذلك التوقيع علي عقود 

الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم 

الشركه ولصالحها كما لهما الحق في توكيل الغير في كل او بعض ماذكر

287 - السعودي سيد محمد احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    168872   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-1975 برقم ايداع   2644 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  

288 - وفقيه مهران عبدالرحيم مهران  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    168872   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-1975 برقم ايداع   2644 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  

289 - سيد محمد احمد ابوسريع  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    168872   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-1975 برقم ايداع   2644 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  خرج للوفاه

290 - محمد سيد محمد احمد ابوسريع  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    168872   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-1975 برقم ايداع   2644 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  
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291 - عطا ابوسريع احمد على  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    168872   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-1975 برقم ايداع   2644 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  خرج للوفاه

292 - رشا سيد محمد احمد ابوسريع  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    168872   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-1975 برقم ايداع   2644 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  

293 - امل سيد محمد احمد ابوسريع  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    168872   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-1975 برقم ايداع   2644 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  

171 - جمال الدين محمد حسن جاب ا  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    300351   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-02-1996 برقم ايداع   22287 تم التأشير فى تاريخ 26-03-2014  بــ :  تعديل حق الداره 

والتوقيع / يتولي اداره الشركه كل من السيد / جمال الدين محمد حسن جاب ا والسيده / ساميه محمد حسن جاب 

ا مجتمعان ولهما يجتمعان في هذا الشان في كافه الصلحيات والسلطات ولهما مجتمعان علي سبيل المثال ل 

يوجد التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما حق تعيين المديرين والمستخدمين والعاملين ووكلء الشركه 

وتحديد صلحيتهم واختصاصتهم ومرتباتهم ومعا الحق وفصلهم وعزلهم والتعامل مع جميع الجهات والوزارات 

والمصالح والهيئات الحكوميه والغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم 

والتعامل مع ادارات المرور المختلفه ومصلحه الشهر العقاري والتوثيق وكذلك امام هيئه المجتمعات العمرانيه 

الجديده وكافه اجهزتها بالمدن الجديده وامام جميع الحياء ووحدات الحكم المحلي واستخراج تراخيص تشغيل 

المجالت والتنازل عنها وابرام كافه عقود الصفقات والتوريدات ايا كان نوعها وابرام كافه عقد وشراء وبيع 

وتاجير واستئجار ورهن كافه اصول الشركه الثابته  والمتداوله والمنقوله وممتلكاتها العقاريه والسيارات والمعدات 

والتوقيع علي عقود الشراء وبيع     امام مصلحه الشهر العقاري والتوثيق وكذلك التعامل مع جميع البنوك و 

المصارف داخل جمهوريه مصر العربيه وخارجها من سحب وايداع وصرف الشيكات والتوقيع علي الشيكات 

والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان والتسهيلت البنكيه بكافه 

انواعها وصورها وحق القتراض من البنوك او الغير وحق الرهن باسم الشركه ولصالحها وحق كفاله الغير وكافه 

صور التعامل من البنوك والمصارف داخل وخارج جمهوريه مصر العربيه واداره كافه شئون الشركه الحسابيه 

والماليه وتمثيل الشركه امام القضاء ولهما حق الصلح والنكار والبراء في جميع القضايا التي ترفع علي الشركه 

او حتي ترفع من الشركه علي الغير ويجوز لهما او لي منهما توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر 

وتوكيل المحامين

172 - رمضان متولى عبد المؤمن الروبى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    399259   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-07-2014 برقم ايداع   8360 تم التأشير فى تاريخ 02-07-2014  بــ :  خرج واستلم كافة 

حقوقة

173 - عبد المؤمن متولى عبد المؤمن الروبى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    399259   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-07-2014 برقم ايداع   8360 تم التأشير فى تاريخ 02-07-2014  بــ :  حق الدارة والتوقيع 

ادارة اعمال الشركة وتمثيلها امام الغير والتوقيع نيابة عنها مكفولة لجميع الشركاء المتضامنين ولهم ايضا الحق فى 

بيع وشراء واستبدال الصول الثابتة والمنقولة والسيارات للنفس وللغير اما التوقيع على الشيكات تكون لشريكين 

على القل بحد اقصى 300000 جنيه وما يذيد عن ذلك يكون التوقيع على الشيكات للثلثة شركاء مجتمعين اما 

القرض والرهن والئتمان يكون بتوقيع جميع الشركاء ولهم فى سبيل ذلك كافة السلطات والصلحيات المقررة 

قانونا واللزمة لتحقيق اغراض الشركة بشرط ان تكون العمال التى الصادرة عنهم باسم الشركة وبعنوانها 

وضمن اغراضها المتفق عليها فى عقد الشركة الصلى وما يطرء عليه من تعديلت

174 - شادي  عبدالمنعم محمد سالم ثروت فهمي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    398316   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-01-2014 برقم ايداع   427 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2015  بــ :  تعديل حق الدارة 

والتوقيع ليصبح من حق الشريكين المتضامنين مجتمعين او منفردين
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175 - محمد طارق السيد نجيب امين  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    193565   وتم ايداعه بتاريخ    

10-01-1979 برقم ايداع   741 تم التأشير فى تاريخ 25-06-2015  بــ :  تعديل الداره والتوقيع لتصبح من 

الناحيه الماليه والداريه فموكوله للشريكين المتضامنين السيد /محمد طارق السيد نجيب امين والسيد / عمرو 

طارق السيد نجيب امين مجتمعين بشرط ان تكون جميع العمال الصادره منهم باسم الشركه ولصالحها ونضعها 

وضمن اغراضها ولهم في سبيل ذلك كافه الصلحيات ولهم الحق في  تمثيل الشركه امام كافه المصالح الحكوميه 

والغير حكوميه ولهم حق المصادقه علي الحسابات المدينه والدائنه ولهم ايضا حق التوقيع امام الشهر العقاري علي 

عقود البيع والشراء الخاصه بالسيارات وتسجيلها وبيعها بالشهر العقاري ولهم حق البيع للنفس والغير وفتح 

الحسابات والقرض والرهن والبيع والشراء بضمان ممتلكات الشركه للشريكين المتضامنين مجتمعين اما حق 

التوقيع امام البنوك للشركاء المتضامنين السيد / محمد طارق السيد نجيب امين والسيد / عمرو طارق السيد نجيب 

امين مجتمعين او منفردين

176 - اشرف عادل نصيف جرجس  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    402138   وتم ايداعه بتاريخ    

02-07-2015 برقم ايداع   1195 تم التأشير فى تاريخ 02-07-2015  بــ :  الدارة و التوقيع للشريك الول 

المتضامن / اشرف عادل نصيف والمدير غير الشريك / اسامة رشدي زكي والشريك الول المتضامن ان يكون 

شريك مسئول وتكون اختصاصاته كل ما يخص التعامل مع البنوك من حق فتح حسابات للشركة امام البنوك وفتح 

العتمادات المستندية والتوقيع على كافة المستندات امام البنوك في جميع المعاملت من اصدار دفاتر الشيكات 

والتوقيع عليها و القتراض واصدار خطابات الضمان في كل ما يخص مصلحة الشركة

177 - محمد سعيد محمد عباس انور  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    402848   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-2015 برقم ايداع   12808 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2015  بــ :  الدارة والتوقيع للشريكين السيد 

/ سعيد محمد عباس انور والسيد / محمد سعيد محمد عباس مجتمعين او منفردين ولهم حق فتح الحسابات البنكية 

وحق توكيل الغير على الحسابات البنكية

178 - شاديه احمد محمد محمود  شريك موصى   المقيد برقم قيد    393167   وتم ايداعه بتاريخ    

15-06-2011 برقم ايداع   8719 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2015  بــ :  

179 - اويس طارق السيد  المصيلحى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    393167   وتم ايداعه بتاريخ    

15-06-2011 برقم ايداع   8719 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2015  بــ :  

180 - طارق السيد المصليحى سلمه  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    393167   وتم ايداعه بتاريخ    

15-06-2011 برقم ايداع   8719 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2015  بــ :  اداره الشركه والتوقيع عنها 

موكوله للطرف الول المتضامن السيد / طارق السيد المصيلحي سلمه فقط وله كافه الصلحيات والسلطات 

لتحقيق اغراض الشركه علي ان تكون العمال التي تصدر عنه بعنوان الشركه وضمن اغراضها وله في ذلك 

الحق في التوقيع علي كافه المحررات البنكيه والسحب واليداع من البنوك والتعامل عن طريق البريد او الفاكس 

والقتراض باسم الشركه وفتح الحسابات البنكيه والعتمادات المستنديه والرهن والفراج عن راس المال المودع 

لدي البنوك والتوقيع علي العقود التعديل وتمثيل الشركه امام كافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه داخل مصر 

وخارجها كما له حق توكيل الغير في بعض او كل السلطات الموكوله له

181 - احمد جوده السيد مسعود  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    393167   وتم ايداعه بتاريخ    

15-06-2011 برقم ايداع   8719 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2015  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقة

182 - يحيي طارق السيد المصيلحي سلمة  شريك موصى   المقيد برقم قيد    393167   وتم ايداعه بتاريخ    

15-06-2011 برقم ايداع   8719 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2015  بــ :  

183 - اسوه طارق السيد المصيلحي سلمة  شريك موصى   المقيد برقم قيد    393167   وتم ايداعه بتاريخ    

15-06-2011 برقم ايداع   8719 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2015  بــ :  

184 - ايثار طارق السيد المصيلحي سلمة  شريك موصى   المقيد برقم قيد    393167   وتم ايداعه بتاريخ    

15-06-2011 برقم ايداع   8719 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2015  بــ :  

185 - معاذ طارق السيد المصيلحي  شريك موصى   المقيد برقم قيد    393167   وتم ايداعه بتاريخ    

15-06-2011 برقم ايداع   8719 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2015  بــ :  
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186 - انس حسين على القاسم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    403110   وتم ايداعه بتاريخ    

13-10-2015 برقم ايداع   13647 تم التأشير فى تاريخ 13-10-2015  بــ :  اضافة حق الدارة والتوقيع 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات والفراج عن راس المال والقتراض 

والرهن وتوقيع على الشيكات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما حق تفويض وتوكيل الغير 

والنفس فى كل او بعض ما ذكر

187 - شريهان عوض مسعد حمزه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    404656   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2015 برقم ايداع   18472 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2015  بــ :  

188 - عبدالرحمن محمود السيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    405307   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2016 برقم ايداع   1408 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2016  بــ :  

189 - ياسر السيد عبدالرحمن الشافعى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1   وتم ايداعه بتاريخ    2016-04-19 

برقم ايداع   8146 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2016  بــ :  تعيينه مديرا لفرع السبعين وذلك اعتبارا من 

2022/2/7 وليزال يعمل به حتي تاريخه

190 - احمد عبد الفتاح احمد محمد الصادق  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    395035   وتم ايداعه بتاريخ    

27-03-2012 برقم ايداع   4935 تم التأشير فى تاريخ 31-07-2016  بــ :  تعديل الدارة والتوقيع للطرف 

الول السيد/ احمد عبدالفتاح احمد منفردا

191 - احمد رفعت مبروك السعدنى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    397594   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2013 برقم ايداع   8682 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2016  بــ :  )غير تنفيذي(-)مستقل(

192 - دعاء فريد محمد مرزوق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    397594   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2013 برقم ايداع   8682 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2016  بــ :  )غير تنفيذي(-)مستقل(

193 - عادل محمد عبد العاطى جبريل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    397594   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2013 برقم ايداع   8682 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2016  بــ :  )غير تنفيذي(-)غير مستقل(

194 - ايهاب محمد رشاد عبد الحميد حمودة  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    397594   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-07-2013 برقم ايداع   8682 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2016  بــ :  )غير تنفيذي(-) غير 

مستقل(

195 - اسامه صفوت احمد مغاوري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    397594   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2013 برقم ايداع   8682 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2016  بــ :  )تنفيذي(-)غير مستقل(

196 - سليمان بن رشيد بن محمد البلع  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    397594   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2013 برقم ايداع   8682 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2016  بــ :  )غير تنفيذي(-)غير مستقل(

197 - محمد ممدوح محمد احمد عبد الله  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    397594   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2013 برقم ايداع   8682 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2016  بــ :  عضو مجلس اداره )غير تنفيذي 

( )مستقل(

198 - مروة احمد ماهر ابراهيم خليل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    397594   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2013 برقم ايداع   8682 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2016  بــ :  عضو مجلس اداره ) غيرتنفيذي 

()مستقل(

199 - ابو بكر احمد احمد اسماعيل منصور  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    412997   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-02-2017 برقم ايداع   3884 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2017  بــ :  يحق للشريك الول 

المتضامن / ابو بكر احمد احمد اسماعيل منفردا حق بيع اصول الشركه

Page 99 of 184 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

200 - محمد عبدالقادر محمد الكردى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    413049   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2017 برقم ايداع   4024 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2017  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع 

ىلتصبح للطرف الول السيد/ محمد عبد القادر محمد الكردي منفردا وله الحق في التعامل باسم الشركه وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصاريف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح الحسابات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وغلق صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه 

ولمصلحتها وضمن اغراضها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن باسم ولصالح الشركه وكذلك 

له حق التوقيع علي كافه عقود القتراض والرهن بكافه انواعها لكافه اصول الشركه بما فيها من ثابته ومنقوله 

وذلك للنفس او للغير وامام البنوك وكافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه الخاصه بذلك كما له حق توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ماذكر

201 - اشرف عبد القادر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    414427   وتم ايداعه بتاريخ    2017-05-10 

برقم ايداع   9039 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2017  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقة

202 - عبد الفتاح محمد عبداللطيف غريب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1   وتم ايداعه بتاريخ    

11-09-2017 برقم ايداع   17921 تم التأشير فى تاريخ 11-09-2017  بــ :  تعيينه مدير فرع مصطفي 

النحاس وذلك اعتبارا من 2020/1/2 وليزال يعمل به حتي تاريخه

203 - خالد عبدا محمد عبدا عويس  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    170759   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-1975 برقم ايداع   7027 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2017  بــ :  تنفيذى  يتشكل مجلس اداره 

الشركه العامه لتجاره الجمله اعتبارا من 2022/7/1 لمده 3 سنوات وذلك علي النحو التالي 1 - خالد عبدا محمد 

عبدا عويس )العضو المنتدب التنفيذى 2-عادل عبدالعزيز عبدالعال )عضو منتدب للشئون التجاريه (3-سامح 

سالم محمود)عضو منتدب للشئون الماليه والداريه(4-سعيد حسين سامي )عضو معين غير متفرغ(5-حازم 

عبدالوهاب )عضو معين غير متفرغ(6-احمد محمد بدوي )عضو مجلس اداره منتخب(

204 - عادل عبدالعزيز عبدالعال حسن  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    170759   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-1975 برقم ايداع   7027 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2017  بــ :  عضو منتدب للشئون التجاريه

205 - سعيد حسين سامى الدليل  عضو مجلس ادارة معين   المقيد برقم قيد    170759   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-1975 برقم ايداع   7027 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2017  بــ :  غير متفرغ

206 - حازم عبدالوهاب صالح عمر  عضو معين   المقيد برقم قيد    170759   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-1975 برقم ايداع   7027 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2017  بــ :  عضو معين غير متفرغ

207 - احمد محمد بدوى بديوى  عضو مجلس ادارة منتخب   المقيد برقم قيد    170759   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-1975 برقم ايداع   7027 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2017  بــ :  

208 - سامح سالم محمود ابوالعل  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    170759   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-1975 برقم ايداع   7027 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2017  بــ :  عضو منتدب للشئون الماليه 

والداريه

209 - زينب حسين على عوف  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    122063   وتم ايداعه بتاريخ    

19-10-1964 برقم ايداع   6562 تم التأشير فى تاريخ 25-09-2017  بــ :  الداره والتوقيع للشريكين 

مجتمعين او منفردين ولي من الشريكين مجتمعين او منفردين الحق في تفويض الغير في كل او بعض 

اختصاصاته

210 - احمد صبري ابراهيم احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    417281   وتم ايداعه بتاريخ    

23-10-2017 برقم ايداع   20234 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2018  بــ :  

211 - احمد عبد الرحمن محمد عبد الواحد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    417281   وتم ايداعه بتاريخ    

23-10-2017 برقم ايداع   20234 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2018  بــ :  

212 - عبدالحميد صبرى ابراهيم احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    417281   وتم ايداعه بتاريخ    

23-10-2017 برقم ايداع   20234 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2018  بــ :  

213 - مروه طلعت سيد احمد محمد  مدير غير شريك   المقيد برقم قيد    223168   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-1983 برقم ايداع   1749 تم التأشير فى تاريخ 13-11-2018  بــ :  تعديل المدير المسئول للشركة 

ليصبح الستاذة / مروة طلعت سيد احمد محمد بدل من الستاذ / هانى احمد عاطف محمد احمد
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214 - دلل منذر احمد صالح الشايع  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    280614   وتم ايداعه بتاريخ    

25-12-1993 برقم ايداع   17601 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2018  بــ :  

215 - عمرو اسماعيل صبرى عيسى مقلد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    388664   وتم ايداعه بتاريخ    

04-06-2009 برقم ايداع   9442 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2019  بــ :  

216 - شريف اسماعيل صبرى عيسى مقلد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    388664   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-06-2009 برقم ايداع   9442 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2019  بــ :  

217 - وليد فتحي عبدالحميد مقلد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    388664   وتم ايداعه بتاريخ    

04-06-2009 برقم ايداع   9442 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2019  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع 

ليصبح / للشريكين المتضامنين وليد فتحي عبدالحميد مقلد - وشريف اسماعيل صبري عيسي مقلد وكذلك يجوز 

للشريكين القتراض من البنوك وفتح العتمادات الماليه وعمل الرهون باسم الشركه وكذلك بيع الصول الثابته 

الخاصه بالشركه علي ان يكون التوقيع مجتمعين او منفردين

218 - وليد فتحي عبدالحميد مقلد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    388664   وتم ايداعه بتاريخ    

04-06-2009 برقم ايداع   9442 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2019  بــ :  يجوز للشركة القتراض من 

البنك وفتح العتمادات المالية وعمل الرهون باسم الشركة وبيع الصول الثابتة والمنقولة وكذلك بيع السيارات 

الخاصة بالشركة على ان يكون كل ذلك من حق الشريكين وليد فتحي عبدالحميد مقلد وشريف اسماعيل صبري 

عيسى مقلد مجتمعين او منفردين

219 - ايهاب عبد الرحيم السيد الطحطاوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    427006   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-04-2019 برقم ايداع   5639 تم التأشير فى تاريخ 01-04-2019  بــ :  عضو مجلس ادارة 

بدل من السيد/ عمرو محمد نبيل امين

220 - ماهر محمد سلمه سالم ابو سلوم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    404934   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-01-2016 برقم ايداع   269 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2019  بــ :  يحق للشريكين مجتمعين 

او منفردين في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس 

المال والقتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واصدار الشهادات وخطابات الضمان وكافه صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف وبيع اصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت و كل ذلك 

باسم الشركه

221 - محمد احمد احمد ابراهيم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    397860   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-2013 برقم ايداع   11312 تم التأشير فى تاريخ 23-06-2019  بــ :  تعديل بند الداره والتوقيع 

ليصبح للشريكين المتضامنين  محمد احمد احمد ابراهيم ومنسي عوض ولهما كافه الصرحيات من اجل تحقيق 

غرض الشركه بما في ذلك حق التوقيع امام كافه البنوك علي عقود الرهن والقتراض من البنوك كافه ولهما في 

سبيل ذلك كافه الصلحيات واوسع السلطات التي تنص عليها القانون علي ان تكون التصرفات من اجل تحقيق 

غرض الشركه

222 - سامي محمد حامد البنا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    387220   وتم ايداعه بتاريخ    

30-07-2008 برقم ايداع   11284 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2019  بــ :  استقال

223 - احمد محمد عصام الدين علم الدين احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    387220   وتم ايداعه 

بتاريخ    30-07-2008 برقم ايداع   11284 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2019  بــ :  

224 - ساره محمد حسني محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    387220   وتم ايداعه بتاريخ    

30-07-2008 برقم ايداع   11284 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2019  بــ :  

225 - عبد الرحيم عبد الرحيم محمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    429480   وتم ايداعه بتاريخ    

02-06-2020 برقم ايداع   4231 تم التأشير فى تاريخ 02-06-2020  بــ :  اتفق جميع الشركاء علي تعديل 

عقد الشركه بزياده اختصاصات الشريك المتضامن السيد / عبد الرحيم عبد الرحيم محمد بان يكون له حق كفاله 

الغير والتوقيع منفردا علي عقود الكفاله نيابه عن كافه الشركاء

226 - احمد سيد احمد منصور  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    427745   وتم ايداعه بتاريخ    

07-07-2019 برقم ايداع   9683 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2020  بــ :  حقوق اصدار شهادات الخبرة 

للشريكان مجتمعين او منفردين

Page 101 of 184 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

227 - احمد محمد احمد عبدالمجيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    430664   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-2020 برقم ايداع   14343 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2020  بــ :  

228 - محمد صغير محمود احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    205976   وتم ايداعه بتاريخ    

09-09-1980 برقم ايداع   13516 تم التأشير فى تاريخ 23-06-2021  بــ :  استقاله السيد / محمد صغير 

محمود - من عضويه مجلس الداره

229 - احمد اسامه محمود توفيق البدرى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    264859   وتم ايداعه بتاريخ    

10-12-1990 برقم ايداع   14998 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2021  بــ :  اضافة بند تعديل حق الدارة 

والتوقيع من حق الشريكين المتضامنين السيد/ احمد اسامة محمود توفيق البدري , والسيد/ محمود احمد اسامة 

توفيق البدري مجتمعين او منفردين

230 - عماد لبيب يوسف احمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    351457   وتم ايداعه بتاريخ    

08-02-2003 برقم ايداع   2487 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2021  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع 

لتصبح حق الداره والتوقيع موكوله الي السيد / عماد لبب يوسف احمد منفردا وذلك في التعامل باسم الشركه 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافه اشكالهم وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان البتدائيه والنهائيه وحق القتراض 

والتوقيع علي رهن ممتلكات الشركه الثابته والمتحركه بكافه انواعها سواء الرهن العقارى او الرهن التجاري او 

غيره وسواء للبنوك او غيرها من المؤسسات الماليه وفقا لغرض الشركه وفي طلب التسهيلت الئتمانيه 

والقتراض من البنوك نيابه عن الشركه وكذلك حق البيع لكافه اصول الشركه الثابته والمنقوله والسيارات 

والمركبات وله الحق في القيام والتوقيع نيابه عن الشركه بكافه المسائل المتعلقه باجراءات تاسيس الشركات بكافه 

انواعها وتعديلها وفسخها والتخارج منها والندماج مع الشركات والكيانات الخري باسم الشركه والتوقيع نيابه عن 

الشركه علي عقود تاسيس الشركات وتعديلها وفسخها والتخارج منها -وللسيد عماد لبيب يوسف احمد منفردا 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وله الحق في توكيل الغير في بعض 

او كل اعمال الشركه

231 - عبد الفتاح عبد العظيم عبد الفتاح محمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    400238   وتم 

ايداعه بتاريخ    03-12-2014 برقم ايداع   14859 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2021  بــ :  اداره الشركه 

والتوقيع عنها موكوله للشركاء منفردين ولهم كافه السلطات لتحقيق غرض الشركه بشرط ان تكون العمال التي 

تصدر منهم بعنوان الشركه وضمن اغراضها - كما لهم حق القتراض من البنوك والرهن والسحب وفتح 

الحسابات منفردين

232 - رامي محمد السعيد يوسف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    350093   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2002 برقم ايداع   20570 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2021  بــ :  تعيين الستاذ رامي محمد 

السعيد يوسف )عضو مجلس اداره (بدل من السيد ايهاب محمد حسن ابو عيش بموجب قرار وزير الطيران المدني 

-1025-2022المعتمد من وزاره الطيران المدني والشركه القابضه بشعار الجمهوريه

233 - رامي محمد السعيد يوسف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    350093   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2002 برقم ايداع   20570 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2021  بــ :  تعيين الستاذ رامي محمد 

السعيد يوسف )عضو مجلس اداره (بدل من السيد ايهاب محمد حسن ابو عيش بموجب قرار وزير الطيران المدني 

-1025-2022المعتمد من وزاره الطيران المدني والشركه القابضه بشعار الجمهوريه

234 - يحى زكريا اسماعيل النقادى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    350093   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2002 برقم ايداع   20570 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2021  بــ :  تكلييف السيد المهندس / يحي 

زكريا اسماعيل النقادي بالقيام باعمال رئيس مجلس اداره الشركه بدل من السيد الطيار / عمرو صلح الدين محمد 

فهمي

235 - يحى زكريا اسماعيل النقادى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    350093   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2002 برقم ايداع   20570 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2021  بــ :  تكلييف السيد المهندس / يحي 

زكريا اسماعيل النقادي بالقيام باعمال رئيس مجلس اداره الشركه بدل من السيد الطيار / عمرو صلح الدين محمد 

فهمي
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236 - احمد محمد محمود الرفاعى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    350093   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2002 برقم ايداع   20570 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2021  بــ :  تعيين السيد / احمد محمد 

محمود الرفاعي )عضو مجلس اداره (بدل من السيد الستاذ / حسن محمد حسن شحاته بموجب قرار وزير 

الطيران المدني رقم 2022-959-المعتمد من وزاره الطيران المدني والشركه القابضه بشعار الجمهوريه

237 - احمد محمد محمود الرفاعى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    350093   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2002 برقم ايداع   20570 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2021  بــ :  تعيين السيد / احمد محمد 

محمود الرفاعي )عضو مجلس اداره (بدل من السيد الستاذ / حسن محمد حسن شحاته بموجب قرار وزير 

الطيران المدني رقم 2022-959-المعتمد من وزاره الطيران المدني والشركه القابضه بشعار الجمهوريه

238 - ابراهيم مصطفى مصطفى الشوربجي  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    418928   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-01-2018 برقم ايداع   286 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2022  بــ :  تعديل الداره والتوقيع 

ليصبح للشريك المتضامن / ابراهيم مصطفي مصطفي منفردا ا يكون له منفردا حق التعامل مع العملء او اصدار 

الشيكات وصرف مستحقات الشركه لدي الغير وتمثيلها امام الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والتعامل مع البنوك 

باسم الشركه والتوقيع نيابه عن الشركه علي ان يكون ذلك بعنوان الشركه والمسائل المتعلقه بتحقيق اغراضها وله 

حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر وله حق اصدرا التوكيلت القضائيه باسم الشركه

239 - احمد سعد الدين عبده ابو هنديه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    385675   وتم ايداعه بتاريخ    

07-11-2007 برقم ايداع   16972 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2022  بــ :  قبول استقاله الستاذ / احمد 

سعد الدين عبده ابو هنديه عضو مجلس الداره المستقل

240 - داليا محمد ذو الفقار على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    385675   وتم ايداعه بتاريخ    

07-11-2007 برقم ايداع   16972 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2022  بــ :  قبول استقاله الستاذه / داليا 

محمد ذوالفقار علي عضو مجلس الداره غير تنفيذي

241 - الهام احمد حفني سيد احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    385675   وتم ايداعه بتاريخ    

07-11-2007 برقم ايداع   16972 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2022  بــ :  الموافقه علي تعيين الستاذه / 

الهام احمد حفني سيد احمد عضو مجلس اداره مستقل

245 - فؤاد محمد عبد المجلى عبد الرحمن  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    429301   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-02-2020 برقم ايداع   3049 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  تعديل بند الداره 

والتوقيع ليصبح -اداره الشركه والتوقيع عنها موكوله الي الشريكين المتضامنين السيد فؤاد محمد عبدالرحمن 

عبدالمجلي عبدالرحمن-والسيد / محمد فؤاد محمد عبدالمجلي مجتمعين او منفردين ولهم حق تمثيل الشركه لدي 

جميع المصالح والهيئات الحكوميه وشركات القطاعين وقطاع العمال العام والخاص والوزارات الحكوميه 

واجهزه تشغيل المدن الجديده وهيئات المجتمعات العمرانيه الجديده والمحافظات وغيره من الجهات في كافه 

المعاملت والتعاقدات بشرط ان تكون جميع العمال باستصدارات ولصالحها وضمن اغراضها للشريك الثاني 

منفردا السيد فؤاد محمد عبدالمجلي عبدالرحمن فقط الحق في التصرف بالبيع للنفس وللغير والشراء والرهن لي 

اصول باسم الشركه مثل الراضي والعقارات وخلفه والتوقيع علي عقود البيع امام الشهر العقاري نيابه عن 

الشركه والحق في التصرف بالبيع للنفس ةللغير والشراء وللسيارات باسم الشركه والتوقيع علي عقود البيع امام 

الشهر العقاري نيالبه عن الشركه وترخيص السيارات ونقل ملكيتها وتجديد ترخيصها والتعامل مع جميع وحدات 

المرور والحق في التامل مع البنوك وفتح الحسابات وصرف الشيكات والتوقيع علي عقود الرهن والقتراض واي 

تعاملت بنكيه اخري بشرط ان تكون باسم الشركه ولصالحها وضمن اغراضها ولهم الحق مجتمعين او منفردين 

في توكيل الغير في كل او بعض ماذكر

246 - ايمن شوقى عتريس  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    435312   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-2022 برقم ايداع   26164 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  

247 - اسلم عبد الحميد رشوان محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    435312   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-2022 برقم ايداع   26164 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  

248 - ايمن محمد محمد جمعه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    435316   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-04 

برقم ايداع   26315 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2022  بــ :  
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249 - طارق توفيق اسماعيل شوشه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    422295   وتم ايداعه بتاريخ    

26-06-2018 برقم ايداع   11129 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  حق الدارة والتوقيع نيابة عن 

الشركة امام الجهات الحكومية وغير الحكومية والبنوك للطرف الول والطرف الثانى الشريكان المتضامنين السيد 

/ ماهر محمد عبد السميع ابراهيم والسيد / طارق توفيق اسماعيل شوشه ولهم كافة السلطات لتحقيق غرض 

الشركة بشرط ان تكون العمال التى تصدر منهم بعنوان الشركة وضمن اغراضها وكذلك التوقيع على عقود 

الرهن والقتراض فيكون للطرف الول والطرف الثانى الشريكان المتضامنين السيد / ماهر محمد عبد السميع 

ابراهيم والسيد / طارق توفيق اسماعيل شوشه كما لهم الحق فى التصالح باسم الشركة ) مجتمعين او منفردين (

250 - وليد عبد الكريم احمد عبد الكريم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    347501   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-07-2002 برقم ايداع   12595 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  تعديل الداره 

والتوقيع للسيد/ وليد عبدالكريم احمد له حق الداره والتوقيع منفردا اما اعمال التصرف التي تمس اصول الشركه 

من بيع وشراء وتقرير حق عيني او تبعي فيها ول ينفذ ال بموافقه الشركاء

251 - ايمن شوقى عتريس  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    435312   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2022 برقم ايداع   26610 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  للطرف الول حق الداره 

والتوقيع وله كافه السلطات اللزمه لتحقيق غرض الشركه وله حق التعامل وتمثيل الشركه امام جميع الهيئات 

الحكوميه والخاصه وكذلك الجراءات المتعلقه بالحسابات البنكيه والعتمادات المستندايه والسحب واليداع 

وصرف الشيكات وفتح الحسابات والفتراض والرهن باسم الشركه بالبنوك او التنازل او البيع وخلفه

252 - اسلم عبد الحميد رشوان محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    435312   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2022 برقم ايداع   26610 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  

253 - ايمن شوقى عتريس  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    435312   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2022 برقم ايداع   26610 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  للطرف الول حق الداره 

والتوقيع وله كافه السلطات اللزمه لتحقيق غرض الشركه وله حق التعامل وتمثيل الشركه امام جميع الهيئات 

الحكوميه والخاصه وكذلك الجراءات المتعلقه بالحسابات البنكيه والعتمادات المستندايه والسحب واليداع 

وصرف الشيكات وفتح الحسابات والفتراض والرهن باسم الشركه بالبنوك او التنازل او البيع وخلفه

254 - اسلم عبد الحميد رشوان محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    435312   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2022 برقم ايداع   26610 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  

255 - سامح صلح الدين حسن حسين  مدير غير شريك   المقيد برقم قيد    165281   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-1974 برقم ايداع   8847 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

256 - محمد فهمي محمد عرفة  مدير غير شريك   المقيد برقم قيد    165281   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-1974 برقم ايداع   8847 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

257 - زياد حسين السيد حسين عبد المجيد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    165281   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-1974 برقم ايداع   8847 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

258 - محمد فهمي محمد عرفة  مدير   المقيد برقم قيد    165281   وتم ايداعه بتاريخ    01-08-1974 برقم 

ايداع   8847 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  تعديل المسمي الوظيفي للسيد / محمد فهمي محمد 

عرفه من مدير غير شريك بالشركه ليصبح مدير مسؤل من الناحيه الفنيه والسياحه للشركه

259 - احمد مدحت اسماعيل عطيه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    400777   وتم ايداعه بتاريخ    

06-01-2015 برقم ايداع   217 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

372 - هند محمد مصيلحى محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    393361   وتم ايداعه بتاريخ    

19-07-2011 برقم ايداع   10593 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  خرجت واستلمت كافة حقوقها

260 - محمد الخضر محمد على سلم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    400777   وتم ايداعه بتاريخ    

06-01-2015 برقم ايداع   217 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  الداره والتوقيع امام الجهات 

الرسميه والغير الرسميه للشركاء المتضامنين مجتمعين او منفردين ولهم وحدهم حق فتح الحسابات بالبنوك 

واليداع والصرف والتوقيع علي الشيكات اما بشان رهن او بيع اصول الشركه او الحصول علي قروض للشركه 

فيجب ان يكون التوقيع للشركاء المتضامنين مجتمعين ويكون لهم كافه الصلحيات في اداره الشركه وذلك بما 

يضمن حسن سير العمل واللتزام بالحفاظ علي اصول الشركه
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261 - محمد رضا محمد الروس  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    411988   وتم ايداعه بتاريخ    

02-01-2017 برقم ايداع   90 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  خرج واستلم كافه حقوقه

262 - عمرو على حسن عطيه  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    411988   وتم ايداعه بتاريخ    

02-01-2017 برقم ايداع   90 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  تعديل بند الداره والتوقيع ليصبح 

للشريك المتضامن عمرو علي حسن عطيه منفردا وله تمثيل الشركه امام كافه الجهات الحكوميه وفتح الحسابات 

بالبنوك وله حق بيع الصول للشركه وحصه القتراض والرهن من البنوك ومصلحه الضرائب والسجل التجاري 

والهيئه القوميه للتامينات الجتماعيه وتمثيل الشركه امام الشهر العقاري وفتح الحسابات بالبنوك وله حق توكيل 

الغير في كل او بعض ماذكر

263 - عمرو على حسن عطيه  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    411988   وتم ايداعه بتاريخ    

02-01-2017 برقم ايداع   90 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع لتصبح 

عمرو علي حسن عطيه منفردا وله حق تمثيل الشركه امام كافه الجهات الحكوميه وفتح الحسابات بالبنوك ولهما 

حق بيع الصول للشركه وحصه القتراض والرهن من البنوك وله حق توكيل الغير في كل او بعض ماذكر

264 - مينا اميل فايز عازر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    431340   وتم ايداعه بتاريخ    

10-02-2021 برقم ايداع   2035 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  خرج واستلم كافه حقوقه

265 - عبدالحميد حسن عبد الحميد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    431340   وتم ايداعه بتاريخ    

10-02-2021 برقم ايداع   2035 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  4.تعديل حق الدارة والتوقيع 

ليصبح للشريك المتضامن السيد / عبدالحميد حسن عبدالحميد شلبى منفردا وله في ذلك أوسع السلطات فى ادارة 

الشركة وتعيين وعزل المستجدين وتمثيلها أمام جميع الجهات الرسمية والحكومية وغير الحكومية وامام كافة 

البنوك وفى فتح الحسابات والعتمادات باسم الشركة والتوقيع على الشيكات وامام الشهر العقارى والتوقيع على 

عقود البيع والشراء وجميع التعاقدات والقتراض من البنوك والتوقيع على عقود القروض والرهون وله الحق فى 

توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما سبق.

266 - هند محمد عبدالحميد ابو وافية  شريك موصى   المقيد برقم قيد    431340   وتم ايداعه بتاريخ    

10-02-2021 برقم ايداع   2035 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

267 - عبدالعزيز  محمود  شعبان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    151952   وتم ايداعه بتاريخ    

05-08-1972 برقم ايداع   5382 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  خرج من الشركة للوفاة

268 - خالد  محمود شعبان صالح  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    151952   وتم ايداعه بتاريخ    

05-08-1972 برقم ايداع   5382 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

للطرف الثانى والطرف الثالث مجتمعين او منفردين اما فيما يخص الرهن والقروض او بيع مقومات الشركة 

للشركاء السيد / خالد محمود شعبان والسيد / مصطفى محمود شعبان مجتمعين فقط وليس منفردين

269 - سيد علي عباس علي  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    366849   وتم ايداعه بتاريخ    

19-03-2005 برقم ايداع   5118 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  خرج من الشركة للوفاة

270 - هيثم سيد على عباس  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    366849   وتم ايداعه بتاريخ    

19-03-2005 برقم ايداع   5118 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  تعديل صفته من شريك موصى 

الى شريك متضامن / تعديل حق الدارة والتوقيع لتصبح للشريكين السيد / وائل سيد على عباس والسيد / هيثم سيد 

على عباس مجتمعين او منفردين ولهم كافة الصلحيات لتحقيق غرض الشركة

271 - وائل سيد على عباس  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    366849   وتم ايداعه بتاريخ    

19-03-2005 برقم ايداع   5118 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  تعديل صفته من شريك موصى 

الى شريك متضامن

272 - سناء على حسين عبد الحليم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    396273   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2012 برقم ايداع   14279 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  خرجت من الشركة للوفاة

Page 105 of 184 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

273 - محمد رجب محمد محمد سيد احمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    396273   وتم ايداعه 

بتاريخ    30-10-2012 برقم ايداع   14279 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  اتفق جميع الطراف 

على ان يكون الطرف الول السيد / محمد رجب محمد محمد سيد احمد منفردا حق ادارة الشركة والتوقيع  نيابه 

عنها وتمثيلها امام الجهات الرسميه وغير الرسميه والتوقيع على الشيكات الخاصه بالشركه وله كافه السلطات التى 

تحقق غرض الشركه كما انه له الحق فى رهن اصول الشركه او الحصول على قروض باسم الشركه والتوقيع 

على الوراق والمستندات والتعامل مع البنوك فيما يخص الشركة وله الحق  فى تاسيس الشركات و تعديلها و 

التخارج منها و الدمج مع شركات اخرى و له الحق فى الشراء و بيع و تاجير كافة ممتلكات الشركة من سيارات و 

عقارات و له الحق فى توكيل غيره فى كل او بعض ما سبق

274 - على محمد رجب محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    396273   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2012 برقم ايداع   14279 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  

275 - سارة محمد رجب محمد محمد سيد احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    396273   وتم ايداعه 

بتاريخ    30-10-2012 برقم ايداع   14279 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  

276 - خالد محمد رجب محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    396273   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2012 برقم ايداع   14279 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  

277 - عمرو محمد رجب محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    396273   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2012 برقم ايداع   14279 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  

278 - ناصر عطا ابو سريع احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    168872   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-1975 برقم ايداع   2644 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  

279 - مرفت عطا  ابوسريع احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    168872   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-1975 برقم ايداع   2644 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  

280 - محمد عطا ابو سريع احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    168872   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-1975 برقم ايداع   2644 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  

281 - محمود سيد محمد احمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    168872   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-1975 برقم ايداع   2644 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  

299 - هاني عبد ا نجيب سلم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    238697   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-1985 برقم ايداع   14282 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  يكون حق الداره والتوقيع 

والمسؤليه امام كافه الجهات الداريه والقضائيه والحكوميه والهيئات والمؤسسات والشركات وفتح الحسابات 

بالبنوك والقتراض والستدانه فقط ورهن لصالح البنوك اصول الشركه الماديه والمعنويه والتوقيع مع الرهون 

ضمانا وتامين السداد هذه القروض للشريك المتضامن / هاني عبدا نجيب سلم منفردا وله حق تولي كافه شئون 

الشركه والعمال التي يتطلبها نشاطها من مباشره النتاج والتوزيع والتعاقد باسمها وابرام العقود والمشارطات 

واللتزامات وايداع واستلم المبالغ والشيكات والحوالت و التامينات والمحامين والعاملين باعمال التخليص 

الجمركي وكل من يقوم بتقديم خدماته للشركه وكذلك له الحق منفردا القيام باستخراج وتجديد جميع مستندات 

الشركه لدي الجهات الحكوميه والغير حكوميه المسؤله وكذلك له منفردا الحق في كافه اعمال التصرفات بالبيع 

والشراء لكل ما هو ثابت بيع وشراء ماهو للشركه وباسمها من سيارات وماكينات ومباني واراضي والت واجهزه 

ومعدات واثاث وخلفه من كافه الصول الماديه والمعنويه وله الحق منفردا تمثيل الشركه لكافه ما سبق ذكره 

والتوقيع باسم الشركه كما يحق له التوقيع علي عقود الشركات وتعديلتها وله كذلك الحق منفردا بتكليف الغير في 

كل او بعض سلطاتهم بالضافه الي لكل ماسبق ذكره

300 - رامى فتحى ابراهيم على ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    435330   وتم ايداعه بتاريخ    

11-12-2022 برقم ايداع   27126 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  

301 - طه حسين طه الداعور  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    319960   وتم ايداعه بتاريخ    

30-01-1999 برقم ايداع   1214 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  خرج للوفاه

302 - احمد طه حسين طه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    319960   وتم ايداعه بتاريخ    

30-01-1999 برقم ايداع   1214 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  حق الدارة والتوقيع للشريك 

المتضامن السيد/ احمد طه حسين طه منفردا
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303 - منه طه حسين طه الداعور  شريك موصى   المقيد برقم قيد    319960   وتم ايداعه بتاريخ    

30-01-1999 برقم ايداع   1214 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  

304 - غادة طه حسين طه الداعور  شريك موصى   المقيد برقم قيد    319960   وتم ايداعه بتاريخ    

30-01-1999 برقم ايداع   1214 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  

305 - محمد سيد محمد محمد عبدا  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    432873   وتم ايداعه بتاريخ    

02-09-2021 برقم ايداع   14065 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  الداره والتوقيع للشريك 

المتضامن )محمد سيد محمد محمد عبدا ( منفردا وله الحق في تفويض او توكيل الغير او احد الشركاء الخرين 

في امور الشركه وادارتها علي ان يتم التوقيع علي العقود والمور الماليه البنكيه لجميع الشركاء مجتمعين بشرط 

ان تكون العمال التي تصدر منها بعنوان الشركه وضمن اغراضها

306 - اسلم مجدى كامل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    432873   وتم ايداعه بتاريخ    2021-09-02 

برقم ايداع   14065 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  خرج واستلم كافه حقوقه

307 - سهر غنيم سيد غنيم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    397264   وتم ايداعه بتاريخ    

12-05-2013 برقم ايداع   5752 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  تعديل الدارة والتوقيع على ان 

تكون ادارة الشركة وحق الدارة والتوقيع عنها للشريكه المتضامنه الولى السيدة / سهر غنيم سيد غنيم منفردة 

ولها حق التعامل امام كافة البنوك الحكومية والخاصة وتوقيع الشيكات ولها ايضا حق فى التعامل مع كافة الجهات 

الحكومية ولها كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة وذلك للقطاع الخاص والفراد والشركات بكافة انواعها 

وجميع الجهات الحكومية على ان تكون جميع هذة التصرفات والدارة باسم الشركة ولصالحها ولها حق توكيل 

غيرها قى كل او بعض ما ذكر

308 - صبحي عبد العليم سيد احمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    349009   وتم ايداعه بتاريخ    

02-10-2002 برقم ايداع   17248 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  خروجة للوفاة

309 - يسرا صبحى عبد العليم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    349009   وتم ايداعه بتاريخ    

02-10-2002 برقم ايداع   17248 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  

310 - شاديه  حسين محمود سليمان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    349009   وتم ايداعه بتاريخ    

02-10-2002 برقم ايداع   17248 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  حق الدارة والتوقيع للشريكين 

/ شاديه حسين محمود سليمان ويسرا صبحى عبد العليم مجتمعين او منفردين ولهما كافة السلطات فى تحقيق 

غرض الشركة بشرط ان تكون العمال التى تصدر منهما باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما حق5 كافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات وغلقها واصدار 

خطابات وشهادات الضمان وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض 

ما ذكر

311 - هانى فاروق حسن شكرى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    209827   وتم ايداعه بتاريخ    

17-03-1981 برقم ايداع   4471 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2022  بــ :  خرج استلم كافه حقوقه

312 - امانى فاروق حسن شكرى  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    209827   وتم ايداعه بتاريخ    

17-03-1981 برقم ايداع   4471 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2022  بــ :  تعديل بند الداره والتوقيع 

ليصبح/  من حق الشريكين المهندسه/ اماني فاروق حسن شكري والمهندس / محمد حسن فاروق حسن شكري اداه 

الشركه مجتمعين او منفردين ولهما حق التوقيع باسم الشركه مجتمعين او منفردين لهما معا او لحدهم الحق في 

تفويض او توكيل الغير في كل او بعض صلحيتهم

313 - اسماعيل ياسين عويس  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    298486   وتم ايداعه بتاريخ    

05-10-1996 برقم ايداع   16857 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2022  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

لتكون موكوله الى الشريك السيد/اسماعيل ياسين عويس , والسيد/ محمد ياسين عويس ولهما حق التوقيع منفردين 

او مجتمعين

314 - اسماعيل يس عويس يوسف  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    298486   وتم ايداعه بتاريخ    

05-10-1996 برقم ايداع   16857 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2022  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

لتكون موكوله الى الشريك السيد/اسماعيل يس عويس , والسيد/ محمد ياسين عويس ولهما حق التوقيع منفردين او 

مجتمعين
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315 - سعيد ياسين عويس يوسف  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    298486   وتم ايداعه بتاريخ    

05-10-1996 برقم ايداع   16857 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2022  بــ :  خرج واستلمك كافة حقوقة

316 - حسن حسين حسن حسين  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    433591   وتم ايداعه بتاريخ    

25-11-2021 برقم ايداع   19546 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2022  بــ :  الدارة و التوقيع : جميعا 

مجتمعين او منفردين والذي يكون لهم اوسع السلطات في ادارة الشركة والتصرف في اموالها والقتراض من 

البنوك والتعامل مع البنوك في السحب و اليداع وفتح حسابات البنوك وفتح العتمادات المستندية واصدار 

خطابات الضمان و شهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك و المصارف و التعامل مع كافة الجهات 

الحكومية وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والقتراض و الرهن والبيع ولهم حق تمثيل الشركة قبل 

وزارات ومصالح

317 - حسام حسن حسين حسن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    433591   وتم ايداعه بتاريخ    

25-11-2021 برقم ايداع   19546 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2022  بــ :  

318 - احمد عادل صالح محمود  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    433591   وتم ايداعه بتاريخ    

25-11-2021 برقم ايداع   19546 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2022  بــ :  

319 - عبد المنعم عبد العاطى حسين سلطان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    328681   وتم ايداعه بتاريخ    

22-01-2000 برقم ايداع   959 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  خرج للوفاه

320 - سامح عبد المنعم عبد العاطي حسين  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    328681   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-01-2000 برقم ايداع   959 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  الداره والتوقيع للشريك 

سامح عبد المنعم عبد العاطي حسين منفردا اما في حاله القتراض والرهن بموافقه الشركاء

321 - رضا حسين عبدالرحمن حماد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    328681   وتم ايداعه بتاريخ    

22-01-2000 برقم ايداع   959 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  

322 - مجدى ابوالفتح عبدالحميد نصرالدين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    336648   

وتم ايداعه بتاريخ    29-01-2001 برقم ايداع   1411 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  يمثل رئيس 

مجلس الدارة الشركة امام القضاء   - يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض 

بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة , ولمجلس الدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين او 

وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة )منفردين او مجتمعين( .  - ولرئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب )منفردا( حق 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 والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان 

وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها وحق التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم 

الشركة ولمصلحتها وكذلك حق التوقيع على عقود القرض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها والحق فى تعيين 

وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل وكذلك حق توكيل و تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

323 - محمد مجدى ابو الفتح عبد الحميد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    336648   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-2001 برقم ايداع   1411 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  

324 - عمر مجدى ابو الفتح عبد الحميد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    336648   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-2001 برقم ايداع   1411 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  

325 - خيرى مختار احمد محمود  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    365416   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-2005 برقم ايداع   949 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  
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326 - نورهان ابوالحسن رمضان صديق  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    365416   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-01-2005 برقم ايداع   949 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  تعديل حق الدارة 

والتوقيع ليصبح للشريكين المتضامنين السيدة/نورهان ابوالحسن رمضان والسيد/ خيرى مختار احمد محمود ) 

مجتمعين او منفردين ( وذلك فى تمثيل الشركة امام كافة الهيئات والشركات والمصالح الحكومية والغير حكومية 

والفراد والمحاكم وخلفه ولهم حق التوقيع لدى البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات 

واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق التوقيع علي الشيكات الصادرة من الشركة وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف ولهم حق التوقيع نيابة عن الشركة على العقود البتدائية والنهائية وعقود القرض والرهن 

وشراء وبيع الصول وممتلكات الشركة العقارية والراضي والسيارات والمنقولت ولهم حق البيع للغير وللنفس 

والتصرف فى كل ما يخص الشركة كما لهم حق تفويض اي شخص أو أكثر للتوقيع نيابة عنهم علي الشيكات 

الصادرة من الشركة لدي البنوك المتعامل معها ولهم حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر في شئون الشركة

327 - احمد عبد الرحمن احمد حسين

السمين  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    383972   وتم ايداعه بتاريخ    06-02-2007 برقم ايداع   

1970 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  

328 - رنا سعد عبدالمطلب عطوه  شريك موصى   المقيد برقم قيد    383972   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-2007 برقم ايداع   1970 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  

329 - صباح محمد محمد على عزام  شريك موصى   المقيد برقم قيد    383972   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-2007 برقم ايداع   1970 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  

330 - عمرو سعد عبدالمطلب عطوه  شريك موصى   المقيد برقم قيد    383972   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-2007 برقم ايداع   1970 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  

331 - محمد سعد عبدالمطلب عطوه  شريك موصى   المقيد برقم قيد    383972   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-2007 برقم ايداع   1970 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  

332 - مجدى احمد احمد  عبد الوهاب  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    210711   وتم ايداعه بتاريخ    

23-04-1981 برقم ايداع   6793 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  خرج للوفاه

367 - سعاد صالح قاسم سلومة  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    160602   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-1974 برقم ايداع   691 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  خرجت واستلمت كافه حقوقها

368 - شريف عبدالمنعم رمضان على  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    160602   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-1974 برقم ايداع   691 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  اتفق الشركاء علي تعديل المدير 

المسؤل للمركز الرئيسي ليصبح / شريف عبد المنعم رمضان علي مدير مسئول من الناحيه الفنيه والسياحيه

333 - محمد احمد احمد عبدالوهاب شورت  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    210711   وتم ايداعه 

بتاريخ    23-04-1981 برقم ايداع   6793 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  تعديل الداره والتوقيع 

ليصبح للشريكين المتضامنين محمد احمد احمد عبد الوهاب ورنا احمد احمد عبدالوهاب مجتمعين او منفردين 

ولهما كافه السلطات لتحقيق غرض الشركه كما يحق لي منهما التصرف بكافه انواع التصرف القانونيه من بيع 

او تنازل او رهن اي اصل عقار او منقول او تقرير اي حق عيني للشركه كمل حق لي منهما الحصول علي 

قروض او تسهيلت ائتمانيه للشركه ولي منهما حق التوقيع عن الشركه لدي البنوك ولي منهما الحق في 

التصالح والتنازل باسم الشركه امام القضاء وعدم تقاضي اي طرف مرتب شهري مقابل قيامه باداره الشركه

334 - رنا احمد احمد احمد عبدالوهاب 

شورت  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    210711   وتم ايداعه بتاريخ    23-04-1981 برقم ايداع   

6793 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  

335 - ساميه يحي السيد محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    210711   وتم ايداعه بتاريخ    

23-04-1981 برقم ايداع   6793 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  

336 - منه ا احمد احمد احمد عبدالوهاب  شريك موصى   المقيد برقم قيد    210711   وتم ايداعه بتاريخ    

23-04-1981 برقم ايداع   6793 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  

337 - هني احمد احمد احمد عبدالوهاب  شريك موصى   المقيد برقم قيد    210711   وتم ايداعه بتاريخ    

23-04-1981 برقم ايداع   6793 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  
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338 - دعاء عبدالمنعم عبدالخالق  شريك موصى   المقيد برقم قيد    210711   وتم ايداعه بتاريخ    

23-04-1981 برقم ايداع   6793 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  

339 - محمد مجدي  احمد احمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    210711   وتم ايداعه بتاريخ    

23-04-1981 برقم ايداع   6793 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  

340 - سهر مجدي احمد احمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    210711   وتم ايداعه بتاريخ    

23-04-1981 برقم ايداع   6793 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  

341 - زياد مجدي احمد احمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    210711   وتم ايداعه بتاريخ    

23-04-1981 برقم ايداع   6793 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  

342 - صبحى الحسينى يسن مصطفى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    222646   وتم ايداعه بتاريخ    

01-01-1983 برقم ايداع   30 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  خرج للوفاه

343 - محمد صبحى الحسينى يسن  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    222646   وتم ايداعه بتاريخ    

01-01-1983 برقم ايداع   30 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع للشريك 

المتضامن للطرف الول السيد / محمد صبحى الحسينى يسن " منفردا " وله فى سبيل ذلك الدارة والتوقيع وتمثيل 

الشركة أمام الغير والجهات الرسمية والحكومية والسجل التجارى والغرفة التجارية والتأمينات الجتماعية والشهر 

العقارى ومصلحة الضرائب بكافة مأموريتها ووزارة السياحة بكافة إداراتها ومكاتب العمل وفتح حسابات للشركة 

بالبنوك المختلفة بما فى ذلك اليداع والسحب من تلك البنوك أو من يوكله بذلك بموجب توكيل رسمى ول يعتد باي 

توقيع خلف ذلك على أن يكون فى المسائل المتعلقة بتحقيق اغراض الشركة ومباشرة نشاطها وله الحق أيضا فى 

اعمال التصرف والرهن والبيع والشراء والقتراض من البنوك وتقرير الحقوق العينية منها أو التبعية وله الحق فى 

توكيل الغير أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر  .  7-تعديل المدير المسئول للشركة ليصبح السيد / محمد 

صبحى الحسينى يسن – مصرى الجنسية – مواليد 08/02/1972 – مديرا مسئول من الناحية الفنية والسياحية 

للمركز الرئيسى للشركة بدل من السيد / صبحى الحسينى يسن مصطفى " للوفاة "

344 - هبة صفوان احمد ثابت  شريك موصى   المقيد برقم قيد    222646   وتم ايداعه بتاريخ    

01-01-1983 برقم ايداع   30 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  

345 - نشات حليم اسعد مرقص  مدير فرع   المقيد برقم قيد    388939   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-21 

برقم ايداع   28278 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  

346 - سهير امين حسنى عبد الحليم  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    215331   وتم ايداعه بتاريخ    

10-12-1981 برقم ايداع   25198 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  خرجت للوفاه

347 - عمر محمد رشاد يوسف  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    285828   وتم ايداعه بتاريخ    

13-11-1994 برقم ايداع   16929 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  

348 - فرح محمد رشاد يوسف  شريك موصى   المقيد برقم قيد    285828   وتم ايداعه بتاريخ    

13-11-1994 برقم ايداع   16929 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  

349 - محمد رشاد يوسف خليفة  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    285828   وتم ايداعه بتاريخ    

13-11-1994 برقم ايداع   16929 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  خرج للوفاه

350 - جيهان  فؤاد عيد علي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    285828   وتم ايداعه بتاريخ    

13-11-1994 برقم ايداع   16929 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  

351 - سها صابر احمد محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    310640   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-1997 برقم ايداع   26299 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  

352 - سونال صابر احمد محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    310640   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-1997 برقم ايداع   26299 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  

353 - سوفانا صابر احمد محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    310640   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-1997 برقم ايداع   26299 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  

354 - صابر احمد محمد حسانين  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    310640   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-1997 برقم ايداع   26299 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  خرج للوفاه
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355 - محمد صابر احمد محمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    310640   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-1997 برقم ايداع   26299 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع 

للشريك المتضامن السيد / محمد صابر احمد منفردا وله حق اداره وتوقيع وتمثيل الشركه امام الجهات الحكوميه 

والرسميه ومصلحه الشهر العقاري والسجل التجاري والغرفه التجاريه والتوثيق وقطاع العمال العام والقطاع 

الخاص وله حق سحب واليداع من البنوك والمصارف والهيئات الماليه منفردا وله حق التوكيل الغير في ذلك كله 

او بعضه

356 - محمد محمد علي حسونه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    382082   وتم ايداعه بتاريخ    2006-10-19 

برقم ايداع   2635 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  

357 - محمد محمد علي حسونه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    382082   وتم ايداعه بتاريخ    2021-04-21 

برقم ايداع   6454 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  

358 - محمد محمد علي حسونه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    382082   وتم ايداعه بتاريخ    2012-11-11 

برقم ايداع   14738 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  

359 - محمد محمد علي حسونه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    382082   وتم ايداعه بتاريخ    2019-08-29 

برقم ايداع   11786 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  

360 - محمد محمد علي حسونه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    396843   وتم ايداعه بتاريخ    2013-02-10 

برقم ايداع   1759 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  

361 - سميح رضا كمال مسعد رزيق  شريك موصى   المقيد برقم قيد    287281   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-1995 برقم ايداع   1581 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  

362 - عبير محمد ماهر عبدالغفار  شريك موصى   المقيد برقم قيد    337984   وتم ايداعه بتاريخ    

08-04-2001 برقم ايداع   5366 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  

363 - دعاء محمد ماهر عبدالغفار  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    337984   وتم ايداعه بتاريخ    

08-04-2001 برقم ايداع   5366 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  الداره والتوقيع تكون للدكتوره / 

دعاء محمد ماهر عبد الغفار وحدها او من ينوب عنها نيابه قانونيه

364 - بيتر ذكى جورج ذكى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    419167   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2018 برقم ايداع   1060 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  الداره والتوقيع لبيتر زكي 

منفردا

365 - جورج زكى جورج زكى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    419167   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2018 برقم ايداع   1060 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  خرج واستلم كافه حقوقه

366 - ايمن محمد حسن حسين  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    435368   وتم ايداعه بتاريخ    

25-12-2022 برقم ايداع   28504 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  

373 - طارق محمد مصيلحى محمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    393361   وتم ايداعه بتاريخ    

19-07-2011 برقم ايداع   10593 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  يضاف لبند الدارة والتوقيع 

وله حق توكيل غيره فى كل او بعض ما له من صلحيات كما له حق عمل توكيلت للغير داخل البنوك المتعامل 

معها

374 - مصطفى محمد سامى عبدالسلم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    413694   وتم ايداعه بتاريخ    

28-03-2017 برقم ايداع   6286 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  خرج واستلم كافه حقوقه

375 - تيمو عمادالدين حسن المناوي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    413694   وتم ايداعه بتاريخ    

28-03-2017 برقم ايداع   6286 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  

376 - حسن عبدالستار عبدالظاهر احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    435373   وتم ايداعه بتاريخ    

26-12-2022 برقم ايداع   28586 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  
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377 - هيثم عاطف محمد كامل حسنين  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    161034   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-02-1974 برقم ايداع   1464 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  يكون حق الدراه 

والتوقيع عن الشركه للسيد / هيثم عاطف محمد كامل حسنين شريك متضامن منفردا وذلك في التعامل باسم الشركه 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات وحق التوقيع 

علي عقود القتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافه صورالتعامل 

مع جميع البنوك والمصارف وبيع اصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك 

باسم الشركه وضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم 

وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد وبالجل ولهما حق توكيل الغير او البنوك في كل او 

بعض ماذكر

378 - يمني محمد حموده السيد عسكر  شريك موصى   المقيد برقم قيد    161034   وتم ايداعه بتاريخ    

12-02-1974 برقم ايداع   1464 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  

379 - ابو السعود عبدا عبدالرحمن مشهور  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    189537   وتم ايداعه 

بتاريخ    30-05-1978 برقم ايداع   8393 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  تعديل حق الداره 

والتوقيع لتصبح / يملك حق الداره والتوقيع عن الشركه الشركاء المتضامنين السيد / ابو السعود عبدا 

عبدالرحمن مشهور / والسيد مشهور ابو السعود عبدا عبدالرحمن والسيد/ محمد ابو السعود عبدا عبدالرحمن 

مشهور / منفردين او مجتمعين -وذلك في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه 

والغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه ذلك الشهر العقاري والغرفه التجاريه 

والسجل التجاري والتامينات الجتماعيه ومصلحه الضرائب والضرائب علي المبيعات والمرور والجمارك والهيئه 

العامه للستثمار والمناطق الحره وحق التعامل امام وزاره السياحه وحق التوقيع امام السياحه الدينيه والتوقيع علي 

ملفات الحج والعمره باسم الشركه ولمصلحتها والتعامل امام الوكيل السعودي ولهم حق توكيل او تفويض الغير في 

كل او بعض ماذكر بما فيما يخص الحق في التعامل والتوقيع امام كافه البنوك في فتح جميع الحسابات والتوقيع 

علي الشيكات والسحب واليداع وحق المصادقه علي الحسابات المدنيه والدائنه واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان باسم الشركه ولمصلحتها وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه 

والتجاريه وابرام كافه العقود والتعاقدات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وذلك امام كافه 

البنوك داخل جمهوريه مصر العربيه وخارجها وكذلك حق التوقيع علي العقود القرض والرهن والبيع لصول 

وممتلكات الشركه فيكون للشريك المتضامن السيد / ابو السعود عبدا عبد الرحمن مشهور منفردا وله الحق في 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر

380 - جيهان عبد المعز عبد الرحمن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    189537   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-1978 برقم ايداع   8393 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  

381 - مشهور ابوالسعود عبدا عبدالرحمن  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    189537   وتم ايداعه 

بتاريخ    30-05-1978 برقم ايداع   8393 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  

382 - محمد ابوالسعود عبدا عبدالرحمن مشهور  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    189537   وتم 

ايداعه بتاريخ    30-05-1978 برقم ايداع   8393 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  

383 - منه ا ابوالسعود عبدا عبدالرحمن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    189537   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-1978 برقم ايداع   8393 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  

384 - مروه ابوالسعود عبدا عبدالرحمن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    189537   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-1978 برقم ايداع   8393 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  

385 - محمد احمد احمد جاد ا محروس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    385739   وتم ايداعه بتاريخ    

27-12-2022 برقم ايداع   28876 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  
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386 - باسم ذكريا عبدالرحمن مصطفي  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    408218   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-06-2016 برقم ايداع   11258 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  الدراه والتوقيع 

اصبحت للطرف الول /خالد حسن علي - الطرف الثاني / باسم زكريا عبد الرحمن مصطفي -مجتمعين او 

منفردين بما في ذلك جميع المعاملت البنكيه علي انه في حاله كتابه شيكات او كمبيالت او اي اوراق مديونيه 

باسم الشركه يجب توقيع الطرفين او تفويض كتابي من الطرف الخر

387 - سعد الين رشاد محمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    368490   وتم ايداعه بتاريخ    

24-05-2005 برقم ايداع   9833 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2022  بــ :  الداره والتوقيع ليصبح للشريك 

المتضامن السيد / سعد الدين رشاد وله حق التوقيع منفردا وله حق فتح الحسابات لدى البنوك وكذا استخراج دفاتر 

الشيكات والتوقيع عليها منفردا وحق السحب واليداع وفتح العتمادات وله حق التوقيع منفردا امام الجهات 

الحكومية وغير الحكومية وكذا الشراء والبيع للمنقولت والصول والسيارات والعدد واللت وخلفة ايا كان 

نوعها بشرك ان تكون العمال التىتصدر منه باسم وعنوان الشركة وضمن اغراضها

388 - حسين احمد حسين على  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    426932   وتم ايداعه بتاريخ    

25-03-2019 برقم ايداع   5200 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2022  بــ :  تعديل بند الداره والتوقيع 

لتصبح للشريك الول منفردا وله كافه السلطات لتحقيق غرض الشركه علي ان تكون العمال الصادره منه باسم 

الشركه وضمن اغراضها وله الحق في فتح حسابات باسم الشركه لدي كافه البنوك داخل وخارج جمهوريه مصر 

العربيه وله الحق في السحب واليداع من البنوك ويجوز له القتراض باسم الشركه من كافه البنوك سواء كانت 

داخل او خارج جمهوريه مصر العربيه وله الحق في توكيل الغير في كل او بعض ماذكر

389 - جمال عبد الحفيظ عبد الهادي على  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    363755   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-10-2004 برقم ايداع   18625 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  خرج من الشركة 

للوفاة

390 - عليه عبد العزيز  ذاحمد غنيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    363755   وتم ايداعه بتاريخ    

24-10-2004 برقم ايداع   18625 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

ليصبح  للشريكه المتضامنة عليه عبد العزيز احمد غنيم منفردة ولها اوسع السلطات فى التعامل مع جميع البنوك 

المحلية والجنبية وذلك فى فتح وغلق الحسابات البنكية والتوقيع على الشيكات واستلم الشيكات واليداع والسحب 

منها نقدا او بشيكات وفتح العتمادات البنكية والعدول عنها والتوقيع على جميع الجراءات الخاصة بالرسائل 

الستيرادية امام البنوك ولها حق القتراض والرهن امام البنوك وتمثيل الشركات امام شركات القطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص والفراد والهيئات الحكومية وغير الحكومية

391 - اسلم محمد السيد الصادق  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    426609   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2019 برقم ايداع   3371 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  خرج واستلم كافة حقوقة

392 - محمد بيومى حسن احمد عابدين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    426609   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2019 برقم ايداع   3371 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

ليكون للشريكين المتضامنين السيد / محمد بيومى حسن والسيد / احمد فراج محمد سليم مجتمعين او منفردين

393 - ماهر عبد العليم ابو الفتوح اسماعيل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    435393   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-2022 برقم ايداع   29092 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  
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تجديد افراد

1 - عبد الرحمن حسن محمد هريدي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   194125   قيدت فى   11-01-1987 برقم 

ايداع    697 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-10

2 - كرم عبدالجواد عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   239429   قيدت فى   05-02-1986 برقم ايداع    

1633 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-04

3 - شرين للتجاره والتوزيع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   275307   قيدت فى   24-12-1992 برقم ايداع    

16814 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-23

4 - محسن شيرين طاهر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   275307   قيدت فى   24-12-1992 برقم ايداع    

16814 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-23

5 - مؤسسة عاطف التجارية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   295818   قيدت فى   01-06-1996 برقم ايداع    

8141 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-31

6 - حاتم محمد عبدا الشازلي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   304082   قيدت فى   06-05-1997 برقم ايداع    

8446 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-05

7 - ممدوح عبدالحميد رياض مامن سنتر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   308374   قيدت فى   1997-10-13 

برقم ايداع    20063 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-12

8 - حسن مرسي حسن بركات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   309846   قيدت فى   03-12-1997 برقم ايداع    

24149 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-02

9 - هشام محمد علي عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   335377   قيدت فى   13-11-2000 برقم ايداع    

20474 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-12

10 - ابو الفتوح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   348428   قيدت فى   04-09-2002 برقم ايداع    15466 

وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-03

11 - مؤسسة كرم لبواب السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   348832   قيدت فى   25-09-2002 برقم 

ايداع    16726 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-24

12 - عصائر وكوكتيل ادم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   375324   قيدت فى   01-03-2006 برقم ايداع    

3840 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-28

13 - عبد الحفيظ محمد ابو العل محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   375829   قيدت فى   2006-03-16 

برقم ايداع    5259 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-15

14 - عبد الرازق عبد الحميد فؤاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   376079   قيدت فى   27-03-2006 برقم 

ايداع    6059 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-26

15 - هانى  مصطفي محمد السروجي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   380999   قيدت فى   29-08-2006 برقم 

ايداع    19162 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-28

16 - نادي ناروز بخيت نخلة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   381395   قيدت فى   17-09-2006 برقم ايداع    

20429 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-16

17 - مكتب رحلت رمضان سيد محمد حسان باشا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   385478   قيدت فى   

27-09-2007 برقم ايداع    15296 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-09-26

18 - هادى احمد محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   394470   قيدت فى   11-01-2012 برقم ايداع    

644 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-10

19 - نيفين امين عبدالقوى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   403191   قيدت فى   18-10-2015 برقم 

ايداع    13913 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-17

20 - عبدا محمد عز احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   407588   قيدت فى   08-05-2016 برقم 

ايداع    9033 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-07
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21 - محمد خلف ا دسوقى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   408667   قيدت فى   03-07-2016 برقم 

ايداع    13608 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-02

22 - رجب محمد رجب عبدالمجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   412276   قيدت فى   18-01-2017 برقم 

ايداع    1214 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-17

23 - محمد سمير احمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   412688   قيدت فى   12-02-2017 برقم ايداع    

2754 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-11

24 - محمود محمد هوارى سعداوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413132   قيدت فى   02-03-2017 برقم 

ايداع    4268 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-01

25 - عيد محمد احمد ابو السعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414446   قيدت فى   11-05-2017 برقم 

ايداع    9098 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-10

26 - رؤوف صبرى هارون مزدارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415371   قيدت فى   06-07-2017 برقم 

ايداع    12537 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-05

27 - مكتبه خطاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415549   قيدت فى   18-07-2017 برقم ايداع    13366 

وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-17

28 - ياسر السيد بهيج سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415774   قيدت فى   01-08-2017 برقم ايداع    

14300 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-31

29 - نجاة احمد فراج محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417070   قيدت فى   15-10-2017 برقم ايداع    

19475 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-14

30 - هانى فايز خليل بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417303   قيدت فى   24-10-2017 برقم ايداع    

20338 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-23

31 - محمدين حسين شافع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417524   قيدت فى   02-11-2017 برقم ايداع    

21101 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-01

32 - عمر فتحى ابراهيم احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418034   قيدت فى   26-11-2017 برقم ايداع    

22972 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-25

33 - عبد الرحمن محمد عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418325   قيدت فى   11-12-2017 برقم 

ايداع    24186 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-10

34 - محمد محمد محمد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418581   قيدت فى   21-12-2017 برقم ايداع    

25278 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-20

35 - صلح قطب محمد احمد شتات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   214594   قيدت فى   15-11-1981 برقم 

ايداع    22126 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-14

36 - عادل بختان سور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   218435   قيدت فى   25-04-1982 برقم ايداع    

7703 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-24

37 - عبدالرؤوف احمد فرغلي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   220504   قيدت فى   29-08-1982 برقم ايداع    

13502 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-28

38 - محمد ابوذكري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   243767   قيدت فى   27-11-1986 برقم ايداع    

16480 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-26

39 - سامي فهمي سراج الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   250766   قيدت فى   24-02-1988 برقم ايداع    

3120 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-23

40 - فوزي كامل قسطندي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   266257   قيدت فى   21-03-1991 برقم ايداع    

3821 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-20

41 - قدري صبري فهمي زخاري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   272662   قيدت فى   25-06-1992 برقم 

ايداع    8142 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-24

42 - عصام الدين رجب صبحى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   288232   قيدت فى   29-03-1995 برقم ايداع    

4535 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-28
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43 - فتحى عبد القادر محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   299261   قيدت فى   31-10-1996 برقم 

ايداع    19222 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-30

44 - جوزيف انور جورجي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   303964   قيدت فى   03-05-1997 برقم ايداع    

8149 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-02

45 - محمد كامل علي شطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   304767   قيدت فى   27-05-1997 برقم ايداع    

10206 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-26

46 - فتحي محمود احمد مهران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   324238   قيدت فى   14-07-1999 برقم ايداع    

12774 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-13

47 - صيدليه د لورانس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   331068   قيدت فى   03-05-2000 برقم ايداع    

8029 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-02

48 - سيد محمد سلطان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   336661   قيدت فى   29-01-2001 برقم ايداع    

1448 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-28

49 - صيدليه مريم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   336740   قيدت فى   31-01-2001 برقم ايداع    1 

وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-30

50 - صيدليه د نبيل  ناثان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   343400   قيدت فى   29-12-2001 برقم ايداع    

23007 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-28

51 - احمد منصور علي عطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   349741   قيدت فى   09-11-2002 برقم ايداع    

19584 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-08

52 - دقاش لكسسوار النجف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   360088   قيدت فى   12-05-2004 برقم ايداع    

7906 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-11

53 - ابو الحمايد للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   362664   قيدت فى   01-09-2004 برقم 

ايداع    15400 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-31

54 - محمود شحات علي احمد محمد الحسيني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   365929   قيدت فى   

09-02-2005 برقم ايداع    2410 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-02-08

55 - مصطفي حامد جابر حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   372372   قيدت فى   24-10-2005 برقم ايداع    

20506 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-23

56 - محاسن جمال كامل عبد اللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   375988   قيدت فى   22-03-2006 برقم 

ايداع    5764 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-21

57 - فاطمه محمد يوسف يحي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   376031   قيدت فى   23-03-2006 برقم ايداع    

5879 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-22

58 - يحيي حامد جابر حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   376810   قيدت فى   23-04-2006 برقم ايداع    

8190 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-22

59 - شادي هنري عزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   378635   قيدت فى   15-06-2006 برقم ايداع    

12633 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-14

60 - نبيل صادق اسكندر فوزى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   382850   قيدت فى   30-11-2006 برقم ايداع    

25558 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-29

61 - اسامة شعبان محمد ابو الحسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   383232   قيدت فى   18-12-2006 برقم 

ايداع    26934 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-17

62 - محمد المفدى بدران القلفاط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   384381   قيدت فى   15-04-2007 برقم ايداع    

6104 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-14

63 - شريف زوكى سيد زوكى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   385268   قيدت فى   22-08-2007 برقم ايداع    

13647 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-21

64 - مصطفى عيسى عبد الكريم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   385636   قيدت فى   01-11-2007 برقم 

ايداع    16686 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-31
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65 - اشرف ابراهيم الدسوقى عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   385904   قيدت فى   2007-12-13 

برقم ايداع    19197 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-12

66 - محمود احمد نبيل محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   395197   قيدت فى   19-04-2012 برقم ايداع    

6129 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-18

67 - صيدلية د اشرف صبحى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   404704   قيدت فى   27-12-2015 برقم ايداع    

18619 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-26

68 - عمرو منصور احمد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   405909   قيدت فى   21-02-2016 برقم 

ايداع    3336 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-20

69 - رشا طلعت خليل رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   409354   قيدت فى   11-08-2016 برقم ايداع    

16072 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-10

70 - ابراهيم موسى نخلة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   411210   قيدت فى   22-11-2016 برقم ايداع    

22791 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-21

71 - ابراهيم احمد عزب البدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413153   قيدت فى   05-03-2017 برقم ايداع    

4360 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-04

72 - مصطفى محمد محمد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414806   قيدت فى   2017-05-29 

برقم ايداع    10418 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

73 - عصام الدين هلل محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415161   قيدت فى   18-06-2017 برقم ايداع    

11705 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-17

74 - احمد محمد ثابت جلل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415925   قيدت فى   09-08-2017 برقم ايداع    

15128 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-08

75 - منجد عبدالخالق خلف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418474   قيدت فى   18-12-2017 برقم ايداع    

24816 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-17

76 - محمد محمود محمود على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418620   قيدت فى   24-12-2017 برقم ايداع    

25399 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-23

77 - اشرف حسن محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418822   قيدت فى   31-12-2017 برقم ايداع    

26065 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-30

78 - لطفي بنيامين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   124850   قيدت فى   17-12-1964 برقم ايداع    12894 

وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-16

79 - حسين يحيي حسين ثاقب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   218033   قيدت فى   04-04-1982 برقم ايداع    

6630 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-03

80 - احمد محمد جابر القاضي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   236661   قيدت فى   17-07-1985 برقم ايداع    

8843 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-16

81 - عماد احمد رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   260511   قيدت فى   10-01-1990 برقم ايداع    

553 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-09

82 - عماد احمد رمضان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   260511   قيدت فى   01-10-1992 برقم ايداع    

12395 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-30

83 - صلح احمد احمد سراج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   261561   قيدت فى   18-03-1990 برقم ايداع    

3956 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-17

84 - سامح سامي فهمي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   273860   قيدت فى   22-09-1992 برقم ايداع    

11979 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-21

85 - محمد فهمي محمد عيسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   281162   قيدت فى   26-01-1994 برقم ايداع    

1389 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-25

86 - رشاد وليم حكيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   285890   قيدت فى   16-11-1994 برقم ايداع    

17111 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-15
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87 - صيدليه طلعت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   304891   قيدت فى   01-06-1997 برقم ايداع    10556 

وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-31

88 - محمود البنان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   324556   قيدت فى   27-07-1999 برقم ايداع    13598 

وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-26

89 - مؤسسه حسين كنزى الكهرباء والتجاره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   340161   قيدت فى   

17-07-2001 برقم ايداع    12326 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-07-16

90 - عطا ا صالح عطا ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   341702   قيدت فى   26-09-2001 برقم ايداع    

17383 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-25

91 - مها سراج الدين محمد سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   344622   قيدت فى   09-03-2002 برقم 

ايداع    3880 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-08

92 - تامر محمد عيد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   345185   قيدت فى   07-04-2002 برقم 

ايداع    5735 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-06

93 - محمود عبد ا عوض عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   348368   قيدت فى   02-09-2002 برقم 

ايداع    15301 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-01

94 - محسن محمد حسن عبد الباري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   348757   قيدت فى   22-09-2002 برقم 

ايداع    16471 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-21

95 - صلح احمد احمد سراج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   356608   قيدت فى   09-11-2003 برقم ايداع    

18897 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-08

96 - نوره محمد نور الطبجي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   372306   قيدت فى   19-10-2005 برقم ايداع    

20303 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-18

97 - شريف صابر احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   376809   قيدت فى   23-04-2006 برقم ايداع    

8184 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-22

98 - ياسر مجدي محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   380093   قيدت فى   02-08-2006 برقم ايداع    

16640 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-01

99 - ياسر مجدي محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   380093   قيدت فى   02-08-2006 برقم ايداع    

16641 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-01

100 - ممدوح عطيه حسن غانم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   381737   قيدت فى   03-10-2006 برقم ايداع    

21564 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-02

101 - حسين محمد محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   383429   قيدت فى   25-12-2006 برقم 

ايداع    27623 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-24

102 - فيكتور عزمى خليل عبد الملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   385844   قيدت فى   2007-12-04 

برقم ايداع    18596 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-03

103 - صيدلية د بسمه محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   394014   قيدت فى   20-11-2011 برقم ايداع    

15876 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-19

104 - يوسف يحى يوسف حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   394309   قيدت فى   03-01-2012 برقم 

ايداع    146 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-02

105 - خيرى لبيب خليل بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   394337   قيدت فى   04-01-2012 برقم ايداع    

235 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-03

106 - محمد على موسى همام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   394552   قيدت فى   17-01-2012 برقم ايداع    

998 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-16

107 - شريف امين اسكندر نخله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   394943   قيدت فى   13-03-2012 برقم 

ايداع    4150 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-12

108 - اشعيا صبحى جرجس بخيت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   398991   قيدت فى   19-05-2014 برقم 

ايداع    6331 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-18
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109 - عبدا مسعد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   402359   قيدت فى   19-08-2015 برقم ايداع    

10972 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-18

110 - محمد على محمد صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   403881   قيدت فى   17-11-2015 برقم ايداع    

16009 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-16

111 - احمد مجدى محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   405097   قيدت فى   14-01-2016 برقم ايداع    

766 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-13

112 - ايهاب ابراهيم عبد الحليم السعداوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   407005   قيدت فى   2016-04-07 

برقم ايداع    7202 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-06

113 - مصطفى محمد ابراهيم السيد دسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413332   قيدت فى   

13-03-2017 برقم ايداع    5002 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-12

114 - وفاء محمود محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413844   قيدت فى   06-04-2017 برقم 

ايداع    6960 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-05

115 - ياسر حسن سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414742   قيدت فى   24-05-2017 برقم ايداع    

10165 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-23

116 - خالد محمد عز الدين الصافى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   416239   قيدت فى   27-08-2017 برقم 

ايداع    17004 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-26

117 - محمد عمر محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   416534   قيدت فى   17-09-2017 برقم ايداع    

18335 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-16

118 - نها جمال حسنى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417859   قيدت فى   16-11-2017 برقم ايداع    

22351 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-15

119 - نادر سيد عبدالحكيم يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418176   قيدت فى   04-12-2017 برقم 

ايداع    23569 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-03

120 - عمر احمد فؤاد اسماعيل السرجانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418354   قيدت فى   2017-12-12 

برقم ايداع    24352 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11

121 - احمد اسماعيل رياض محمد كفافى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418710   قيدت فى   2017-12-26 

برقم ايداع    25734 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-25

122 - محلت عامر للجهزه الكهربائيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   174682   قيدت فى   1976-02-03 

برقم ايداع    1140 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-02

123 - سعيد كامل رجب علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   247780   قيدت فى   25-07-1987 برقم ايداع    

11202 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-24

124 - ميشيل عوض سعد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   251529   قيدت فى   14-04-1988 برقم 

ايداع    5773 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-13

125 - بولس بهيج عطا ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   251939   قيدت فى   23-05-1988 برقم ايداع    

7110 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-22

126 - الفضل للتجاره و الدوات المنزليه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   266722   قيدت فى   1991-05-04 

برقم ايداع    5326 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-03

127 - هانى صدقى حبيب صدقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   282902   قيدت فى   29-05-1994 برقم 

ايداع    7195 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-28

128 - سعدي فخري فخري محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   283629   قيدت فى   1994-07-14 

برقم ايداع    89636 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-13

129 - جورج كامل عزيز جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   298137   قيدت فى   22-09-1996 برقم ايداع    

15802 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-21

130 - يوسف فخري يوسف بدري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   308658   قيدت فى   22-10-1997 برقم 

ايداع    20848 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-21
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131 - علء الدين محمد احمد عيسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   309514   قيدت فى   22-11-1997 برقم 

ايداع    23253 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-21

132 - امجد الجابري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   329943   قيدت فى   11-03-2000 برقم ايداع    4661 

وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-10

133 - حسين كامل سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   331409   قيدت فى   17-05-2000 برقم ايداع    

9079 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2020-05-16

134 - مصطفي عبد الحميد مصطفي مصطفي زويد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   333948   قيدت فى   

09-09-2000 برقم ايداع    16484 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-09-08

135 - محمد ناصر سيد عبدالرحيم حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   344067   قيدت فى   2002-03-02 

برقم ايداع    2049 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-01

136 - محمود محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   345007   قيدت فى   27-03-2002 برقم ايداع    

5172 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-26

137 - محمد محسن عبده المتولي زاهر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   346482   قيدت فى   2002-06-08 

برقم ايداع    9612 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-07

138 - محمد حسين نعيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   347875   قيدت فى   10-08-2002 برقم ايداع    

13710 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-09

139 - عادل محمد عبده مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   348723   قيدت فى   18-09-2002 برقم 

ايداع    16365 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-17

140 - عماره السيد عماره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   350500   قيدت فى   24-12-2002 برقم ايداع    

821913 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-23

141 - صيدليه د  شيماء المعتصم بال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   365062   قيدت فى   28-12-2004 برقم 

ايداع    22646 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-27

142 - صيدليه د شيرين شكري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   374339   قيدت فى   19-01-2006 برقم ايداع    

956 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-18

143 - عبد المنعم شحاته محمد غزي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   376115   قيدت فى   28-03-2006 برقم 

ايداع    6169 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-27

144 - احمد محمد محمد الشناوي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   376945   قيدت فى   02-05-2006 برقم 

ايداع    85720 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-01

145 - يسري انور ناشد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   379185   قيدت فى   02-07-2006 برقم ايداع    

1410 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-01

146 - سيد محمود ابراهيم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   379986   قيدت فى   30-04-2015 برقم ايداع    

6240 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-29

147 - سيد محمود ابراهيم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   379986   قيدت فى   31-07-2006 برقم ايداع    

16345 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-30

148 - ايزيس للرحلت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   387336   قيدت فى   17-08-2008 برقم ايداع    

12125 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-16

149 - ايزيس للرحلت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   387336   قيدت فى   27-08-2017 برقم ايداع    

16944 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-26

150 - موبيليات سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   395691   قيدت فى   08-07-2012 برقم ايداع    9756 

وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-07

151 - عبد الحفيظ سعيد متولى عبد الحفيظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   396038   قيدت فى   2012-09-17 

برقم ايداع    12331 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-16

152 - عماد صبحى حنا عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   402195   قيدت فى   13-07-2015 برقم ايداع    

9630 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-12
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153 - غريب عبد السلم جنيدى عبد السلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   407280   قيدت فى   

20-04-2016 برقم ايداع    8090 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-04-19

154 - زين العابدين محمدين كامل محمدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   407654   قيدت فى   2016-05-10 

برقم ايداع    9267 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-09

155 - سيد حنفى سيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   411480   قيدت فى   05-12-2016 برقم ايداع    

23734 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-04

156 - رضا كامل وهبه منقاريوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   411961   قيدت فى   01-01-2017 برقم 

ايداع    5 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-31

157 - محمد محمود حسن فرغلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   412026   قيدت فى   04-01-2017 برقم 

ايداع    309 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-03

158 - رائف نبيل اسكندر شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   412190   قيدت فى   12-01-2017 برقم 

ايداع    855 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-11

159 - يوحنا عبد المسيح سلمه نصر ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   412293   قيدت فى   2017-01-18 

برقم ايداع    1277 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-17

160 - خالد عبد المقصود عبد الحميد عبد المقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413190   قيدت فى   

06-03-2017 برقم ايداع    4498 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-05

161 - هيام محمد مرزوق احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413372   قيدت فى   13-03-2017 برقم ايداع    

5144 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-12

162 - مفرح صاوى عبد المنعم عبد الحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413498   قيدت فى   

19-03-2017 برقم ايداع    5617 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-18

163 - بخيت راشد بخيت حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413780   قيدت فى   03-04-2017 برقم ايداع    

6651 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-02

164 - محمد عمر دياب مبارك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414228   قيدت فى   27-04-2017 برقم ايداع    

8308 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-26

165 - فادى عادل جورج شكرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415023   قيدت فى   08-06-2017 برقم 

ايداع    11180 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-07

166 - عادل ابراهيم سلمة سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415038   قيدت فى   11-06-2017 برقم 

ايداع    11233 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-10

167 - ناجى فتحى جبرائيل طانيوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415826   قيدت فى   03-08-2017 برقم 

ايداع    14543 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-02

168 - باسم كمال شكرى سيدهم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   416095   قيدت فى   17-08-2017 برقم ايداع    

16167 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-16

169 - السيد محمد السيد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   416614   قيدت فى   20-09-2017 برقم 

ايداع    18666 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-19

170 - هشام حسين حسن ابوطيره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417387   قيدت فى   26-10-2017 برقم 

ايداع    20600 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-25

171 - رانيا رضا واصف فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417715   قيدت فى   12-11-2017 برقم ايداع    

21765 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-11

172 - علء احمد سنوسى عبد الجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417878   قيدت فى   19-11-2017 برقم 

ايداع    22409 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-18

173 - حسن سيد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418053   قيدت فى   27-11-2017 برقم ايداع    

23057 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-26
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174 - سعاد منير رياض سور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418102   قيدت فى   28-11-2017 برقم 

ايداع    23236 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-27

175 - وحيد محمد وحيد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418912   قيدت فى   03-01-2018 برقم 

ايداع    226 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-02

176 - ابراهيم محمود سالم البغدادي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   147334   قيدت فى   27-07-1971 برقم 

ايداع    4883 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-26

177 - رءوف عزيز حنا عبدالمسيح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   150385   قيدت فى   28-03-1972 برقم 

ايداع    2538 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-27

178 - عبدالحميد محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   219884   قيدت فى   15-07-1982 برقم ايداع    

11579 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-14

179 - عبد الكريم سيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   266336   قيدت فى   28-03-1991 برقم ايداع    

4073 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-27

180 - محمد حسن متولي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   291555   قيدت فى   02-10-1995 برقم ايداع    

145850 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-01

181 - محمد حسن متولى سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   291555   قيدت فى   02-10-1995 برقم ايداع    

145850 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-01

182 - كوافير عبد اللطيف للسيدات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   298394   قيدت فى   01-10-1996 برقم 

ايداع    16594 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-30

183 - نجاح عمر تهامي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   309393   قيدت فى   18-11-1997 برقم ايداع    

22934 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-17

184 - نجيب عطيه ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   310001   قيدت فى   08-12-1997 برقم ايداع    

24564 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-07

185 - د عاطف فخرى اسطفان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   318860   قيدت فى   05-12-1998 برقم ايداع    

22344 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-04

186 - هدى محمود عبده حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   318994   قيدت فى   10-12-1998 برقم ايداع    

22720 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-09

187 - ساميه محمودعبدالوهاب يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   333880   قيدت فى   2000-09-04 

برقم ايداع    16266 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-03

188 - عادل السيد علي البمبي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   335165   قيدت فى   04-11-2000 برقم ايداع    

19912 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-03

189 - وفاء سامى اسكندر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   342905   قيدت فى   24-11-2001 برقم ايداع    

21318 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-23

190 - اشرف شفيق عفيفى محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   344928   قيدت فى   24-03-2002 برقم 

ايداع    4907 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-23

191 - صبري اسماعيل اسماعيل السبعة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   346877   قيدت فى   2002-06-24 

برقم ايداع    10736 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-23

192 - حنفي امام محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   348316   قيدت فى   31-08-2002 برقم ايداع    

15142 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-30

193 - ايهاب محمد قدرى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   353383   قيدت فى   28-05-2003 برقم ايداع    

8896 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-27

194 - صيدليه د خالد بهي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   363026   قيدت فى   20-09-2004 برقم ايداع    

16459 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-19

195 - وائل فؤاد عبد العزيز احمد الشيمي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   369116   قيدت فى   2005-06-18 

برقم ايداع    11611 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-17
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196 - صيدليه د مجدي علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   371106   قيدت فى   31-08-2005 برقم ايداع    

17006 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-30

197 - راوية فكرى محمد طلبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   372902   قيدت فى   02-09-2008 برقم ايداع    

12974 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-01

198 - راويه فكرى محمد طلبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   372902   قيدت فى   20-11-2005 برقم ايداع    

21946 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-19

199 - عاطف كرم خليل عبد الملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   373516   قيدت فى   13-12-2005 برقم 

ايداع    23802 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-12

200 - مجوهرات سمير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   374901   قيدت فى   13-02-2006 برقم ايداع    

2559 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-12

201 - هناء سلمه محمد محمدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   390479   قيدت فى   30-06-2010 برقم 

ايداع    10344 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-29

202 - شريف طاهر محمد كامل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   393502   قيدت فى   21-08-2011 برقم 

ايداع    11921 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-20

203 - احمد زكريا عبد الغفار السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   394744   قيدت فى   14-02-2012 برقم 

ايداع    2421 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-13

204 - رومانى معوض غالى بشاى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   395577   قيدت فى   19-06-2012 برقم 

ايداع    8958 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-18

205 - وحيد امين السيد باشات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   395669   قيدت فى   03-07-2012 برقم ايداع    

9579 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-02

206 - عمرو محمد احمد محمود محجوب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   396138   قيدت فى   2012-10-03 

برقم ايداع    13183 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-02

207 - محمد شحاته عبدالمنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   397184   قيدت فى   17-04-2013 برقم ايداع    

4958 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-16

208 - عائدة رضا الياس عبدالملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   405978   قيدت فى   23-02-2016 برقم 

ايداع    3548 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-22

209 - سند مختار احمد حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   408567   قيدت فى   23-06-2016 برقم ايداع    

13266 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-22

210 - باسنت يوسف يحى يوسف صادق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   412160   قيدت فى   2017-01-11 

برقم ايداع    412160 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-10

211 - رانيا سيد حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   416025   قيدت فى   15-08-2017 برقم ايداع    

15755 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

212 - نهلة حسين جمعة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   416205   قيدت فى   24-08-2017 برقم ايداع    

16796 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-23

213 - احمد عبد الفتاح رفعت حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   416742   قيدت فى   28-09-2017 برقم 

ايداع    19261 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-27

214 - عمرو عبد الرازق محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417561   قيدت فى   05-11-2017 برقم 

ايداع    21262 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-04

215 - فاطمة احمد احمد احمد خيوة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418014   قيدت فى   23-11-2017 برقم 

ايداع    22886 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-22

216 - كريم عبد الحميد عبد المقصود على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418289   قيدت فى   2017-12-11 

برقم ايداع    24027 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-10

217 - احمد محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   124714   قيدت فى   15-12-1964 برقم ايداع    

12639 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-14

Page 123 of 184 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

218 - جمال خليفه احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   191932   قيدت فى   19-10-1978 برقم ايداع    

14965 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-18

219 - نبيل نصحي جرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   206539   قيدت فى   05-10-1980 برقم ايداع    

14817 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-04

220 - احمد محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   226060   قيدت فى   28-05-1983 برقم ايداع    

10713 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-27

221 - علي عبد الكريم عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   252757   قيدت فى   18-07-1988 برقم ايداع    

9748 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-17

222 - محسن محمد صبحي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   264836   قيدت فى   09-12-1990 برقم ايداع    

14914 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-08

223 - رفعت ايوب عبدالمسيح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   268521   قيدت فى   01-09-1991 برقم ايداع    

11590 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-31

224 - ناجي سامي كيرولس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   271534   قيدت فى   16-03-1992 برقم ايداع    

4087 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-15

225 - ملك ذكيان زخاري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   272503   قيدت فى   06-06-1992 برقم ايداع    

7582 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-05

226 - مصطفي زكريا محمد حشاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   304776   قيدت فى   27-05-1997 برقم 

ايداع    10230 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-26

227 - مرقص بقطر جيد بقطر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   319745   قيدت فى   13-01-1999 برقم ايداع    

615 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-12

228 - علي السيد احمد حبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   328547   قيدت فى   15-01-2000 برقم ايداع    

473 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-14

229 - طلعت محمود ابراهيم الشربينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   340229   قيدت فى   2001-07-21 

برقم ايداع    12527 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-20

230 - سعيد ناشد سمعان اطانيوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   345544   قيدت فى   23-04-2002 برقم 

ايداع    6875 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-22

231 - مصطفي حسن محمد عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   363490   قيدت فى   11-10-2004 برقم 

ايداع    17841 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-10

232 - محي الدين احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   365488   قيدت فى   17-01-2005 برقم ايداع    

1140 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-16

233 - ديبس بخيت غالي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   374563   قيدت فى   30-01-2006 برقم ايداع    

1624 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-29

234 - بيتر وفاء رمزي ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   382114   قيدت فى   22-10-2006 برقم 

ايداع    22711 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-21

235 - شعبان محمود محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   383252   قيدت فى   19-12-2006 برقم 

ايداع    27009 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-18

236 - محسن فاروق السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   390031   قيدت فى   13-04-2010 برقم 

ايداع    5636 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-12

237 - نورا محمد عبد الحميد على عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   390980   قيدت فى   2010-08-26 

برقم ايداع    13395 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-25

238 - هبه محمد عبد التواب هاشم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   394471   قيدت فى   11-01-2012 برقم 

ايداع    655 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-10

239 - ممدوح مرقص بشاى عويضة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   396291   قيدت فى   04-11-2012 برقم 

ايداع    14373 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-03
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240 - احمد محمد اسماعيل حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   397105   قيدت فى   31-03-2013 برقم 

ايداع    4070 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-30

241 - محمد سمير عبدة عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   406493   قيدت فى   16-03-2016 برقم 

ايداع    5358 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-15

242 - ممدوح عبد الجابر زيدان مهران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   409433   قيدت فى   2016-08-16 

برقم ايداع    16369 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-15

243 - انور السيد انور عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   412849   قيدت فى   19-02-2017 برقم ايداع    

3393 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-18

244 - محمد صبحى لتجارة الملبس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413010   قيدت فى   27-02-2017 برقم 

ايداع    3923 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-26

245 - طة شحاتة على شحاتة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414740   قيدت فى   24-05-2017 برقم ايداع    

10159 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-23

246 - ضياء الدين عبد المنعم عبد اللطيف ابو راس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415292   قيدت فى   

02-07-2017 برقم ايداع    12167 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-01

247 - احمد فيصل غندور عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415959   قيدت فى   14-08-2017 برقم 

ايداع    15358 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

248 - حسين رشاد عبد المقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   416020   قيدت فى   15-08-2017 برقم 

ايداع    15703 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

249 - عمرو طلعت محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   416609   قيدت فى   20-09-2017 برقم ايداع    

18645 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-19

250 - محمد رفعت حسين ابو طالب زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417670   قيدت فى   2017-11-08 

برقم ايداع    21635 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-07

251 - يوسف عامر خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417772   قيدت فى   14-11-2017 برقم ايداع    

22038 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-13

252 - موسى موسى عامر الديب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418699   قيدت فى   26-12-2017 برقم 

ايداع    25690 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-25

253 - عاطف زاخر غطاس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   181332   قيدت فى   17-03-1977 برقم ايداع    

4702 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-16

254 - يوسف عبدالفتاح علي يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   220204   قيدت فى   11-08-1982 برقم 

ايداع    12564 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-10

255 - عماد باشا للستيراد وتصدير النتاج الزراعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   246137   قيدت فى   

28-03-1987 برقم ايداع    5804 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-27

256 - ستوديو فؤاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   249180   قيدت فى   15-11-1987 برقم ايداع    16088 

وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-14

257 - م  حسام عرفات عبد العزيز سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   261083   قيدت فى   1990-02-15 

برقم ايداع    2401 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-14

258 - احمد محمد عبد الدايم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   262975   قيدت فى   17-07-1990 برقم ايداع    

8626 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-16

259 - احمد جابر حسن احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   299649   قيدت فى   11-11-1996 برقم ايداع    

20248 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-10

260 - محمد عبدالفتاح رفاعي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   303369   قيدت فى   31-03-1997 برقم ايداع    

6345 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-30
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261 - مكتب رحلت حمدى السيد عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   309997   قيدت فى   1997-12-08 

برقم ايداع    24554 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-07

262 - نرجس نجيب عبدالمسيح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   311298   قيدت فى   02-02-1998 برقم ايداع    

1551 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-01

263 - ايمن عبدالمنعم محمد احمد الشيخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   316492   قيدت فى   2001-01-20 

برقم ايداع    846 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-19

264 - ايمن عبد المنعم محمد احمد الشيخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   316492   قيدت فى   2007-07-03 

برقم ايداع    10862 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-02

265 - ايمن عبد المنعم محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   316492   قيدت فى   23-10-2014 برقم 

ايداع    12705 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-22

266 - امجد نبيل صادق محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   329586   قيدت فى   27-02-2000 برقم ايداع    

3697 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-26

267 - صيدلية د  حسني محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   347609   قيدت فى   28-07-2002 برقم ايداع    

12949 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-27

268 - طه عبد المقصود على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   350288   قيدت فى   26-03-2008 برقم ايداع    

4643 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-25

269 - طه عبد المقصود على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   350288   قيدت فى   14-12-2002 برقم ايداع    

21196 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-13

270 - محمد على محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   350603   قيدت فى   30-12-2002 برقم ايداع    

22290 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-29

271 - ايمن محمود شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   372843   قيدت فى   19-11-2005 برقم ايداع    

21845 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-18

272 - مختار محمود على احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   379600   قيدت فى   17-07-2006 برقم ايداع    

15341 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-16

273 - خليل صموئيل عبدالملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   381526   قيدت فى   21-08-2017 برقم 

ايداع    16406 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-20

274 - خليل صموئيل عبد الملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   381526   قيدت فى   21-09-2006 برقم 

ايداع    20874 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-20

275 - عبد الحميد محمد عبد اللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   385448   قيدت فى   25-09-2007 برقم 

ايداع    15122 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-24

276 - مجدى عبد الواحد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   386657   قيدت فى   22-04-2008 برقم ايداع    

6085 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-21

277 - رشا ناجى ميخائيل سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   395586   قيدت فى   20-06-2012 برقم 

ايداع    8997 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-19

278 - مادلين بهجت سعد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   402463   قيدت فى   03-09-2015 برقم 

ايداع    11625 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-02

279 - مكتب مينا اسحق رزق خليل لنقل العمال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   402898   قيدت فى   

29-09-2015 برقم ايداع    12947 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-09-28

280 - احمد سيد داخلى عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   403818   قيدت فى   15-11-2015 برقم 

ايداع    15825 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-14

281 - ممدوح عبد القادر مصطفى حمدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   405424   قيدت فى   2016-01-31 

برقم ايداع    1798 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-30

282 - ياسر على امام على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   405691   قيدت فى   10-02-2016 برقم ايداع    

2620 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-09
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283 - ابراهيم عبدالعزيز احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   410358   قيدت فى   2016-10-13 

برقم ايداع    19740 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-12

284 - نجلء احمد ابراهيم محمد غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413076   قيدت فى   28-02-2017 برقم 

ايداع    4090 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-27

285 - سعد محمد سعد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   416384   قيدت فى   06-09-2017 برقم ايداع    

17625 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-05

286 - عايش كمال كيلنى عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417851   قيدت فى   2017-11-16 

برقم ايداع    22328 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-15

287 - محمد عباده محمد حنفى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418235   قيدت فى   06-12-2017 برقم 

ايداع    23797 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-05

288 - صبحى جرجس اسعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   90029   قيدت فى   16-04-1955 برقم ايداع    

1637 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-15

289 - مصطفي محمود حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   237898   قيدت فى   23-10-1985 برقم ايداع    

12233 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-22

290 - مصطفي محمود حافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   237898   قيدت فى   07-09-1998 برقم ايداع    

15673 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-06

291 - مسعد رزق محمد الجمل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   241779   قيدت فى   30-07-1986 برقم ايداع    

9006 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-29

292 - هدي اسماعيل خيري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   266372   قيدت فى   01-04-1991 برقم ايداع    

4182 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-31

293 - محمد سيد ابراهيم سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   271372   قيدت فى   03-03-1992 برقم ايداع    

3527 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-02

294 - عطيات فتوح محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   274587   قيدت فى   09-11-1992 برقم 

ايداع    14287 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-08

295 - زاهر للتوريدات الكهربائيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   293804   قيدت فى   28-01-1996 برقم 

ايداع    1534 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-27

296 - سيد سعد عبدالجليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   300329   قيدت فى   03-12-1996 برقم ايداع    

22206 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-02

297 - محمد السيد احمد رفاعي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   305297   قيدت فى   15-06-1997 برقم ايداع    

11715 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-14

298 - مكتبه يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   314677   قيدت فى   22-06-1998 برقم ايداع    10811 

وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-21

299 - مروي حافظ عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   316304   قيدت فى   29-08-1998 برقم ايداع    

15062 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-28

300 - صيدليه ميريت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   318469   قيدت فى   21-11-1998 برقم ايداع    

21206 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-20

301 - هاني منير صموئيل بشاي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   327450   قيدت فى   20-11-1999 برقم 

ايداع    21836 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-19

302 - احمد محمد عمران احمد للملبس الجاهزه والستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   344800   

قيدت فى   18-03-2002 برقم ايداع    4454 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-17

303 - احمد محمد عمران احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   344800   قيدت فى   26-10-2015 برقم ايداع    

14591 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-25

304 - مدحت نزيه نبيه فريد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   379139   قيدت فى   29-06-2006 برقم ايداع    

13994 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-28
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305 - سمير محمود سعيد عفيفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   381137   قيدت فى   04-09-2006 برقم 

ايداع    19528 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-03

306 - شريف السعيد يوسف يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   381630   قيدت فى   27-09-2006 برقم 

ايداع    21241 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-26

307 - نبيل بسيط ناشد نخيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   395764   قيدت فى   18-07-2012 برقم ايداع    

10281 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-17

308 - عيد محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   396209   قيدت فى   17-10-2012 برقم ايداع    

13848 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-16

309 - محمد سيد ابو زيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   403762   قيدت فى   11-11-2015 برقم ايداع    

15662 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-10

310 - احمد حسين محمد العزب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   409450   قيدت فى   16-08-2016 برقم 

ايداع    16428 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-15

311 - احمد ربيع نافع مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   410634   قيدت فى   26-10-2016 برقم ايداع    

20751 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-25

312 - محمد عبدالرازق حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414201   قيدت فى   26-04-2017 برقم ايداع    

8225 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-25

313 - احمد عبد السلم سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414378   قيدت فى   08-05-2017 برقم ايداع    

8824 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-07

314 - عمر فتحى محمد شهاب الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415588   قيدت فى   24-07-2017 برقم 

ايداع    13538 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-23

315 - خالد تويوتا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415998   قيدت فى   14-08-2017 برقم ايداع    15605 

وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13

316 - محمود عبدالوهاب عبدالحكم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   416139   قيدت فى   2017-08-22 

برقم ايداع    16513 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-21

317 - بسام عبدالوهاب عبدالحكم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   416545   قيدت فى   18-09-2017 برقم 

ايداع    18396 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-17

318 - حسن مصطفى جبر سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   416854   قيدت فى   03-10-2017 برقم 

ايداع    19580 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-02

319 - شريف السعيد يوسف يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417403   قيدت فى   29-10-2017 برقم 

ايداع    20674 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-28

320 - مارك ماجد كامل زاخر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418231   قيدت فى   07-12-2017 برقم ايداع    

23778 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-06

321 - كريم موسى عبد الفتاح السيد الرملى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418404   قيدت فى   

14-12-2017 برقم ايداع    24533 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-13

322 - سامح زغلول منير دميان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418420   قيدت فى   14-12-2017 برقم 

ايداع    24604 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-13

323 - نجلء محمد سامح محمد رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418744   قيدت فى   2017-12-27 

برقم ايداع    25845 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-26

324 - سرور مصطفي محمد جبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   169430   قيدت فى   20-03-1975 برقم 

ايداع    3975 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-19

325 - برتى ايجيبت للتصدير والستيراد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   249681   قيدت فى   1987-12-16 

برقم ايداع    17933 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-15

326 - السيد حسانين السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   298376   قيدت فى   01-10-1996 برقم ايداع    

16531 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-30
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327 - سامح سعد احمد الهواري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   308661   قيدت فى   22-10-1997 برقم 

ايداع    20852 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-21

328 - كرم عبد الكريم محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   309517   قيدت فى   22-11-1997 برقم 

ايداع    23266 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-21

329 - صيدلية د نجوى حلمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   310145   قيدت فى   20-04-2008 برقم ايداع    

5859 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-19

330 - صيدليه د0 نجوي حلمي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   310145   قيدت فى   14-12-1997 برقم ايداع    

24988 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-13

331 - محروس عوض حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   337959   قيدت فى   07-04-2001 برقم ايداع    

5295 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-06

332 - احمد طايع محمود حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   349882   قيدت فى   16-11-2002 برقم ايداع    

19952 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-15

333 - محمد حلمى احمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   350547   قيدت فى   25-12-2002 برقم ايداع    

12121 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-24

334 - اماني جعفر محمود اشي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   369904   قيدت فى   18-07-2005 برقم ايداع    

13809 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-17

335 - عبد العال عبد ا عبد العال علوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   385470   قيدت فى   2007-09-26 

برقم ايداع    15235 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-25

336 - رامى مكرم فرح سور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   389132   قيدت فى   01-10-2009 برقم ايداع    

14907 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-30

337 - احمد حسن محمود حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   389132   قيدت فى   04-10-2009 برقم 

ايداع    14933 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-03

338 - كيرلس طلعت مرقص مهنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   401208   قيدت فى   25-02-2015 برقم 

ايداع    2804 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-24

339 - الوهاب لتوريد المواد الغذائيه والمشروبات والورق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   403446   قيدت فى   

27-10-2015 برقم ايداع    14692 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-10-26

340 - نسمة حسن ضى زناتى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   405042   قيدت فى   12-01-2016 برقم ايداع    

600 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-11

341 - عاطف سعيد عبدالمغنى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   406753   قيدت فى   2016-03-27 

برقم ايداع    6278 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-26

342 - جاك جميل راغب جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   407585   قيدت فى   05-05-2016 برقم 

ايداع    9018 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-04

343 - محمد خيرت سيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   408778   قيدت فى   12-07-2016 برقم ايداع    

13961 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-11

344 - محمد طلعت عبد العال عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   410453   قيدت فى   2016-10-18 

برقم ايداع    20098 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-17

345 - شيرين رشدى عواد زملط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   410659   قيدت فى   27-10-2016 برقم 

ايداع    20836 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-26

346 - بهجت بشرى جرجس رومان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   411557   قيدت فى   08-12-2016 برقم 

ايداع    24005 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-07

347 - ساميه عفيفى صادق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   411794   قيدت فى   21-12-2016 برقم ايداع    

24919 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-20

348 - احمد محمد عرفه اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413452   قيدت فى   16-03-2017 برقم 

ايداع    5439 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-15
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349 - نهى حارس فتحى خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413969   قيدت فى   12-04-2017 برقم ايداع    

7414 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-11

350 - عبير عبد المنعم عبد اللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414535   قيدت فى   15-05-2017 برقم 

ايداع    9396 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-14

351 - ايمن على عطيه احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415543   قيدت فى   18-07-2017 برقم ايداع    

13329 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-17

352 - عمر عبدالحميد محمد عبده زلط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415885   قيدت فى   2017-08-07 

برقم ايداع    14897 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-06

353 - عبدالباقى نصر عبدالباقى شكيو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   416206   قيدت فى   2017-08-24 

برقم ايداع    16801 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-23

354 - حازم ابراهيم محمد ربيع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417192   قيدت فى   18-10-2017 برقم ايداع    

19881 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-17

355 - سها صبرى محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417552   قيدت فى   05-11-2017 برقم 

ايداع    21213 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-04

356 - محمد عثمان محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418049   قيدت فى   26-11-2017 برقم 

ايداع    23025 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-25

357 - عبد المحسن محمد اسماعيل بدر عيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418232   قيدت فى   

06-12-2017 برقم ايداع    23785 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-05

358 - صيدلية د  عبد المنعم سويدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418419   قيدت فى   14-12-2017 برقم 

ايداع    24601 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-13

359 - عمرو شريف حسنى احمد عماره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418450   قيدت فى   2017-12-18 

برقم ايداع    24722 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-17

360 - محمد عثمان على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418739   قيدت فى   27-12-2017 برقم ايداع    

25821 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-26

361 - وائل محمد السيد صقر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418817   قيدت فى   31-12-2017 برقم ايداع    

26053 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-30

362 - مصطفي محمد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   148456   قيدت فى   30-10-1971 برقم 

ايداع    8126 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-29

363 - السيد حسين السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   244322   قيدت فى   27-12-1986 برقم ايداع    

18329 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-26

364 - صيدليه الدالي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   248724   قيدت فى   18-10-1987 برقم ايداع    

14448 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-17

365 - زكي داود يعقوب جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   263232   قيدت فى   07-08-1990 برقم 

ايداع    9417 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-06

366 - سوسن عبده ابراهيم سعيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   273254   قيدت فى   11-08-1992 برقم 

ايداع    10036 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-10

367 - وجدي عبد المنعم عبد المنعم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   302485   قيدت فى   1997-03-01 

برقم ايداع    3762 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-28

368 - ناصر شعبان حجازي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   310515   قيدت فى   25-12-1997 برقم ايداع    

25945 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-24

369 - احمد ابراهيم عبد الباسط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   339971   قيدت فى   10-07-2001 برقم ايداع    

11774 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-09

370 - يحيي محمودعبد المعطي اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   357750   قيدت فى   2004-01-17 

برقم ايداع    843 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-16
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371 - صيدليه د احمد غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   368511   قيدت فى   25-05-2005 برقم ايداع    

9877 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-24

372 - تامر جابر عبد السميع احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   369642   قيدت فى   09-07-2005 برقم 

ايداع    13097 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-08

373 - عبد المنعم صبحي عبد المنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   378099   قيدت فى   31-05-2006 برقم 

ايداع    11273 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-30

374 - ابراهيم محمد محمد شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   388746   قيدت فى   24-05-2017 برقم 

ايداع    1015 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-23

375 - ابراهيم محمد محمد شحاتة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   388746   قيدت فى   14-06-2011 برقم 

ايداع    8644 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-13

376 - حسين مفتاح عوض مفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   391518   قيدت فى   07-11-2010 برقم 

ايداع    17066 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-06

377 - سمير فرج شنوده ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   394477   قيدت فى   11-01-2012 برقم 

ايداع    677 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-10

378 - خالد فايق فهمى مترى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   410874   قيدت فى   06-11-2016 برقم ايداع    

21557 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-05

379 - ابو زيد حسن ابو زيد سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   412413   قيدت فى   26-01-2017 برقم 

ايداع    1752 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-25

380 - رانيا عبدالباسط حامد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414345   قيدت فى   07-05-2017 برقم 

ايداع    28709 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-06

381 - عونى عوض ا ثابت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417417   قيدت فى   30-10-2017 برقم ايداع    

20732 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-29

382 - النجار لقطع غيار السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417559   قيدت فى   05-11-2017 برقم 

ايداع    21249 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-04

383 - النجار لتجارة الغزل والنسيج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417559   قيدت فى   07-11-2017 برقم 

ايداع    1931701 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-06

384 - مصطفى السعيد السعيد هاشم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417573   قيدت فى   06-11-2017 برقم 

ايداع    21309 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-05

385 - احمد اشرف احمد محمد احمد غنام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417810   قيدت فى   2017-11-15 

برقم ايداع    22189 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-14

386 - عبدالمنعم محمد عبدالمنعم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418282   قيدت فى   2017-12-10 

برقم ايداع    23980 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-09

387 - ريهام محمد عبد الخالق زمزم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418315   قيدت فى   11-12-2017 برقم 

ايداع    24121 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-10

388 - محمد احمد حسين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418376   قيدت فى   13-12-2017 برقم ايداع    

24446 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-12

389 - احمد صلح عبد الحميد عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418708   قيدت فى   26-12-2017 برقم 

ايداع    25728 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-25

390 - محمد فتحى محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418772   قيدت فى   28-12-2017 برقم ايداع    

25938 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-27

391 - امال عبدالواحد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   169684   قيدت فى   03-04-1975 برقم ايداع    

4559 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-02

392 - احمد هلل عبدالوهاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   212812   قيدت فى   20-08-1981 برقم ايداع    

13828 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-19
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393 - لمعي بشاي حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   266178   قيدت فى   16-03-1991 برقم ايداع    

3618 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-15

394 - ابراهيم ماهر محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   306631   قيدت فى   16-08-1997 برقم 

ايداع    15295 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-15

395 - اسماعيل وهبه امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   310019   قيدت فى   09-12-1997 برقم ايداع    

24613 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-08

396 - اسامه  عباس  صالح  محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   343373   قيدت فى   26-12-2001 برقم 

ايداع    22894 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-25

397 - ياسر حسن رمضان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   350186   قيدت فى   02-12-2002 برقم 

ايداع    20832 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-01

398 - رمضان حسين محمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   362579   قيدت فى   30-08-2004 برقم 

ايداع    15188 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-29

399 - خالد تريد ) خالد محمد انور مطر (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   382291   قيدت فى   2012-10-01 

برقم ايداع    13082 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-30

400 - عمرو حامد اسماعيل سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   385960   قيدت فى   2007-12-30 

برقم ايداع    19787 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-29

401 - خالد سيد سعد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   386639   قيدت فى   20-04-2008 برقم ايداع    

5944 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-19

402 - مايكل بهجت كيرلس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   392418   قيدت فى   20-04-2011 برقم ايداع    

4857 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-19

403 - مدحت صلح يونس محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   394313   قيدت فى   03-01-2012 برقم 

ايداع    163 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-02

404 - محمد سمير جابر محمود عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   408300   قيدت فى   2016-06-09 

برقم ايداع    11503 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-08

405 - سوزان محمد مهدى مكاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413071   قيدت فى   28-02-2017 برقم 

ايداع    4084 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-27

406 - حسام محمد وفيق محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415070   قيدت فى   12-06-2017 برقم ايداع    

11373 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-11

407 - وليد عبدالفتاح كيلنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415454   قيدت فى   12-07-2017 برقم ايداع    

12936 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-11

408 - حسن فوزى حسن محمد سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   416466   قيدت فى   2017-09-12 

برقم ايداع    18017 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-11

409 - مترى فريد مترى جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417747   قيدت فى   13-11-2017 برقم 

ايداع    21929 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-12

410 - سيد محمد حسنين قنديل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   216370   قيدت فى   27-01-1982 برقم ايداع    

1685 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-26

411 - جميل محمد سليم نعمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   245430   قيدت فى   21-02-1987 برقم ايداع    

3491 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-20

412 - سعيد محمود موسي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   258536   قيدت فى   10-09-1989 برقم ايداع    

11184 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-09

413 - ابراهيم محمد عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   269152   قيدت فى   13-10-1991 برقم ايداع    

13890 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-12

414 - محمد محمود عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   290865   قيدت فى   29-08-1995 برقم ايداع    

12588 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-28
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415 - صيدليه الدكتور محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   292449   قيدت فى   14-11-1995 برقم 

ايداع    17282 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-13

416 - حسن حنفي محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   300968   قيدت فى   25-12-1996 برقم 

ايداع    24177 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-24

417 - محمد عبدالعزيز اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   306535   قيدت فى   02-08-1997 برقم 

ايداع    14990 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

418 - احمد عبد الشافي سباق  عدم التعامل على القيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   309696   قيدت فى   

27-11-1997 برقم ايداع    23747 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-26

419 - عمرو كامل عبد الحفيظ مرعي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   310920   قيدت فى   1998-01-11 

برقم ايداع    599 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-10

420 - فايز ابراهيم بركات سيد احمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   349828   قيدت فى   2013-09-11 

برقم ايداع    10017 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-10

421 - محمد محمد خليل الطحان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   381340   قيدت فى   13-09-2006 برقم 

ايداع    20254 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-12

422 - منى عبد الفتاح ابراهيم البرماوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   383599   قيدت فى   2007-01-09 

برقم ايداع    209 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-08

423 - سمير احمد محمود قنديل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   384882   قيدت فى   28-04-2015 برقم ايداع    

6055 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-27

424 - سمير احمد محمود قنديل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   384882   قيدت فى   19-06-2007 برقم ايداع    

10093 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-18

425 - خالد فكرى فضل ا دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   385212   قيدت فى   13-08-2007 برقم 

ايداع    13165 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-12

426 - سهام رزق رزق ا رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   393626   قيدت فى   19-09-2011 برقم 

ايداع    12969 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-18

427 - محمد كامل احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   402069   قيدت فى   18-06-2015 برقم ايداع    

8726 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-17

428 - زكى عزت زكى السيد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   404872   قيدت فى   03-01-2016 برقم 

ايداع    60 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-02

429 - نبيل كامل ملك رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   406723   قيدت فى   27-03-2016 برقم ايداع    

6187 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-26

430 - هانى بسيونى ابراهيم سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   406844   قيدت فى   30-03-2016 برقم 

ايداع    6593 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-29

431 - سامى امام محمد عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   407817   قيدت فى   17-05-2016 برقم ايداع    

9832 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-16

432 - جمال منصور حلقة شنودة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   408610   قيدت فى   27-06-2016 برقم 

ايداع    13418 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-26

433 - طارق سعد كريم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413340   قيدت فى   13-03-2017 برقم ايداع    

5024 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-12

434 - الحسينى عبدالمرضى الحسينى الشافعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413791   قيدت فى   

03-04-2017 برقم ايداع    6704 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-02

435 - حماده تونى محمد اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414997   قيدت فى   07-06-2017 برقم 

ايداع    11098 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-06
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436 - ماجد منز عزيز حنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415551   قيدت فى   18-07-2017 برقم ايداع    

13373 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-17

437 - لطفى حكيم سيف عزب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415951   قيدت فى   10-08-2017 برقم ايداع    

15300 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-09

438 - منى شحاته على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   416849   قيدت فى   03-10-2017 برقم ايداع    

19566 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-02

439 - شريف فرج ا شلقامى مسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   416959   قيدت فى   09-10-2017 برقم 

ايداع    19078 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-08

440 - اسامه ابو زيد عيسى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418527   قيدت فى   19-12-2017 برقم 

ايداع    25048 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-18

441 - احمد ابو الفتوح عبد المقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418579   قيدت فى   21-12-2017 برقم 

ايداع    25271 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-20

442 - مجدي اسماعيل محمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   221649   قيدت فى   1982-11-07 

برقم ايداع    16751 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-06

443 - محمد حمزة ابراهيم سيد الهل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   278508   قيدت فى   15-01-2008 برقم 

ايداع    592 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-14

444 - محمد حمزه ابراهيم سيد الهل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   278508   قيدت فى   17-03-2010 برقم 

ايداع    4387 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-16

445 - محمد حمزة ابراهيم سيد الهل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   278508   قيدت فى   26-03-2003 برقم 

ايداع    5159 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-25

446 - محمد حمزة إبراهيم سيد الهل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   278508   قيدت فى   11-04-2000 برقم 

ايداع    6491 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-04-10

447 - جورجيت حنا ضيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   310250   قيدت فى   16-04-2007 برقم ايداع    

6186 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-15

448 - جورجيت حنا ضيف )كوين تريدنج اوفيس(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   310250   قيدت فى   

17-12-1997 برقم ايداع    25277 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-16

449 - جورجيت حنا ضيف كوين تريدنج اوفيس كيو . تى . او  تاجر فرد سبق قيده برقم :   310250   قيدت 

فى   17-12-1997 برقم ايداع    25277 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-16

450 - مؤسسة الكريم لتجارة وتصنيع الخشاب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   310748   قيدت فى   

04-01-1998 برقم ايداع    178 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2028-01-03

451 - احمد محمد خليفه حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   340401   قيدت فى   28-07-2001 برقم ايداع    

13034 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-27

452 - محمد محمد حسن الشريف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   345426   قيدت فى   17-04-2002 برقم 

ايداع    6523 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-16

453 - محمد محمد حسن الشريف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   345426   قيدت فى   21-12-2006 برقم 

ايداع    27282 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-20

454 - عادل عبد الرازق عبد الواحد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   388079   قيدت فى   

11-02-2009 برقم ايداع    2295 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-02-10

455 - نصراحمد محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   389922   قيدت فى   18-03-2010 برقم ايداع    

4473 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-17
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456 - محمد يوسف محمد يوسف الرخاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   395717   قيدت فى   2012-07-11 

برقم ايداع    9952 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-10

457 - صيدلية د  كريم جمال زينهم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   410700   قيدت فى   2016-10-30 

برقم ايداع    20945 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-29

458 - سيد عبد الستار يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   411222   قيدت فى   22-11-2016 برقم ايداع    

22826 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-21

459 - وليد محمد عليوة سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413020   قيدت فى   27-02-2017 برقم ايداع    

3951 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-26

460 - محمود احمد عسران احمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417464   قيدت فى   2017-10-31 

برقم ايداع    20887 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-30

461 - فتحى محمد فتحى عبد الفتاح الطويل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418192   قيدت فى   

05-12-2017 برقم ايداع    23650 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-04

462 - على على خليل بكر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418209   قيدت فى   05-12-2017 برقم ايداع    

23706 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

463 - مؤمن عمر سيد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418336   قيدت فى   12-12-2017 برقم ايداع    

242289 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-11

464 - محمد ممدوح صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   216541   قيدت فى   03-02-1982 برقم ايداع    

2097 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-02

465 - عاطف كمال فوزي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   227405   قيدت فى   16-08-1983 برقم ايداع    

15606 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-15

466 - هاني جاد الرب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   267027   قيدت فى   21-05-1991 برقم ايداع    

6340 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-20

467 - مصوغات سمير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   274408   قيدت فى   28-10-1992 برقم ايداع    

13642 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-27

468 - محمد حمزه ابراهيم سيد الهل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   278508   قيدت فى   23-08-1993 برقم 

ايداع    10898 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-22

469 - صيدليه  سماء الديب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   312610   قيدت فى   26-03-1998 برقم ايداع    

5229 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-25

470 - سيد ابو الحجاج محمد عبد القادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   315702   قيدت فى   1998-08-04 

برقم ايداع    13440 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-03

471 - هانم ابراهيم محمد عشرة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   352678   قيدت فى   19-04-2003 برقم 

ايداع    6604 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-18

472 - خالد محمد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   361311   قيدت فى   03-07-2004 برقم ايداع    

11471 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-02

473 - احمد محمد قاسم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   364526   قيدت فى   07-12-2004 برقم ايداع    

20951 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-06

474 - نجلء مراد دانيال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   372584   قيدت فى   10-03-2010 برقم ايداع    

3881 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-09

475 - نجلء مراد دانيال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   372584   قيدت فى   13-06-2006 برقم ايداع    

12346 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-12

476 - نجلء مراد دانيال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   372584   قيدت فى   01-11-2005 برقم ايداع    

21042 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-31

477 - امنيه حسن عبد الحليم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   379503   قيدت فى   13-07-2006 برقم 

ايداع    15081 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-12
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478 - عصام ميخائيل انور بسطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   381048   قيدت فى   30-08-2006 برقم 

ايداع    19281 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-29

479 - عصام ميخائيل انور بسطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   381048   قيدت فى   04-11-2008 برقم 

ايداع    1858324 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-03

480 - احمد احمد محمد المصرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   381184   قيدت فى   06-09-2006 برقم 

ايداع    19713 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-05

481 - ايمان محمد حسين ابو العنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   382547   قيدت فى   22-10-2017 برقم 

ايداع    20138 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-21

482 - ايمان محمد حسين ابو العنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   382547   قيدت فى   16-11-2006 برقم 

ايداع    24270 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-15

483 - محمد جاد سليمان عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   382771   قيدت فى   27-11-2006 برقم ايداع    

25201 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-26

484 - رضا محمد عبد المنعم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   383691   قيدت فى   19-01-2007 برقم ايداع    

558 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-18

485 - نجيب صالح عبده عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   394996   قيدت فى   20-03-2012 برقم 

ايداع    4572 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-19

486 - شريف محمود عطوه حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   396129   قيدت فى   01-10-2012 برقم 

ايداع    13062 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-30

487 - هيثم محمد عبد الوهاب عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   403751   قيدت فى   10-11-2015 برقم 

ايداع    15626 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-09

488 - علء مصطفى محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   404409   قيدت فى   10-12-2015 برقم 

ايداع    17625 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-09

489 - احمد محمد مختار عبدالحميد رجب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   407833   قيدت فى   2016-05-18 

برقم ايداع    9878 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-17

490 - مصطفى حسن محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   408897   قيدت فى   18-07-2016 برقم 

ايداع    14364 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-17

491 - صموئيل سعد فارس برسوم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413822   قيدت فى   04-04-2017 برقم 

ايداع    6808 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-03

492 - امال سيد طلبه على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   416019   قيدت فى   15-08-2017 برقم ايداع    

15700 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

493 - قاسم رفعت قاسم عبد المجيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   416256   قيدت فى   28-08-2017 برقم 

ايداع    17104 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-27

494 - نجم لتجارة الثاث  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417687   قيدت فى   09-11-2017 برقم ايداع    

21682 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-08

495 - عبد المنعم السيد عبد المنعم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418290   قيدت فى   2017-12-10 

برقم ايداع    24032 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-09

496 - جلل محمد محمد عبد الصمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418546   قيدت فى   20-12-2017 برقم 

ايداع    25111 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-19

497 - عزت امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   147295   قيدت فى   22-07-1971 برقم ايداع    4798 

وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-21

498 - عزت امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   147295   قيدت فى   12-09-1993 برقم ايداع    11765 

وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-11

499 - نادي علي حسن قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   173469   قيدت فى   02-11-1975 برقم ايداع    

13621 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-01
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500 - هلل رياض عطا ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   182909   قيدت فى   15-06-1977 برقم ايداع    

9766 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-14

501 - صيدليه منير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   225970   قيدت فى   24-05-1983 برقم ايداع    10397 

وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-23

502 - حازم عبدالرازق محمد حبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   243347   قيدت فى   04-11-1986 برقم 

ايداع    14898 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-03

503 - مؤسسة حبيب التجارية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   274730   قيدت فى   19-11-1992 برقم ايداع    

14840 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-18

504 - فكريه علي ابراهيم سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   290153   قيدت فى   18-07-1995 برقم ايداع    

10423 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-17

505 - محمودعبدالحميد علي محفوظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   320405   قيدت فى   17-02-1999 برقم 

ايداع    2526 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-16

506 - صيدليه لورا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   337027   قيدت فى   14-02-2001 برقم ايداع    2522 

وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-13

507 - طارق احمد عثمان عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   341214   قيدت فى   02-09-2001 برقم 

ايداع    15813 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-01

508 - ناجى عزمى عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   349775   قيدت فى   10-11-2002 برقم ايداع    

19660 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-09

509 - محسن السعيد عبدالجليل السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   351962   قيدت فى   12-03-2003 برقم 

ايداع    4223 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-11

510 - عادل عبدا رياض سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   357967   قيدت فى   27-01-2004 برقم 

ايداع    1536 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-26

511 - سالم محمد عبد العال ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   363238   قيدت فى   29-09-2004 برقم 

ايداع    17131 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-28

512 - عطا مصطفي عطا مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   380303   قيدت فى   08-08-2006 برقم 

ايداع    17297 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-07

513 - محمد عبد الرحمن السيد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   383484   قيدت فى   2006-12-27 

برقم ايداع    27823 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-26

514 - سامى عبد العليم قنديل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   385431   قيدت فى   20-09-2007 برقم ايداع    

15006 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-19

515 - يوسف احمد حسين الشمرلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   395870   قيدت فى   12-08-2012 برقم 

ايداع    11030 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-11

516 - ريهام مصطفى عبد النعيم سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   403126   قيدت فى   12-11-2015 برقم 

ايداع    13710 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-11

517 - عمرو احمد ابراهيم جوهر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   404744   قيدت فى   28-12-2015 برقم 

ايداع    18752 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-27

518 - محمود عطا ا محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   406783   قيدت فى   28-03-2016 برقم 

ايداع    6371 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-27

519 - انجى صلح صابر عبدالهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   409570   قيدت فى   23-08-2016 برقم 

ايداع    16946 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-22

520 - حسام الدين شعبان ترياق محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   409974   قيدت فى   2016-09-20 

برقم ايداع    18377 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-19

521 - سامى محمد عوض السبكى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   410997   قيدت فى   10-11-2016 برقم 

ايداع    21992 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-09
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522 - اسحق ابراهيم جبره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   411927   قيدت فى   29-12-2016 برقم ايداع    

25492 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-28

523 - امجد ناجى فريد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414109   قيدت فى   20-04-2017 برقم ايداع    

7858 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-19

524 - احمد حمدى لستيراد وبيع وتجاره قطع غيار السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414306   قيدت 

فى   03-05-2017 برقم ايداع    8561 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-02

525 - محمد احمد امين محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   415034   قيدت فى   11-06-2017 برقم ايداع    

11229 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-10

526 - محمود سيد احمد سليم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   416325   قيدت فى   30-08-2017 برقم 

ايداع    17383 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-29

527 - ماهر فوزى جاد ا سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   416503   قيدت فى   14-09-2017 برقم ايداع    

18209 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-13

528 - عصام محمد الفاتح ابو طالب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417054   قيدت فى   15-10-2017 برقم 

ايداع    19435 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-14

529 - حسام الدين محمود محمد عثمان عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417397   قيدت فى   

29-10-2017 برقم ايداع    20637 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-10-28

530 - نجم للموبيليا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417663   قيدت فى   08-11-2017 برقم ايداع    21605 

وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-07

531 - مارينا وجيه مخلص نخله نصير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417718   قيدت فى   2017-11-12 

برقم ايداع    21782 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-11

532 - محمد متولى محمد بيصار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417771   قيدت فى   14-11-2017 برقم 

ايداع    22036 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-13

533 - محمد على محمد فتح الباب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418040   قيدت فى   26-11-2017 برقم 

ايداع    22996 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-25

534 - سامح احمد شعبان محمد الجزاره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418114   قيدت فى   2017-11-28 

برقم ايداع    23285 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-27

535 - سعيد برعى برعى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418524   قيدت فى   19-12-2017 برقم ايداع    

25029 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-18

536 - عبدربه للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   225069   قيدت فى   12-04-1983 برقم ايداع    

7566 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-11

537 - الكومى للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   296764   قيدت فى   15-07-1996 برقم ايداع    

11134 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-14

538 - ياسر محمد احمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   310396   قيدت فى   22-12-1997 برقم ايداع    

25686 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-21

539 - ربيع سليم عبد المجيد سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   346106   قيدت فى   20-05-2002 برقم 

ايداع    8437 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-19

540 - علي السيد علي رشوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   347935   قيدت فى   12-08-2002 برقم ايداع    

13945 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-11

541 - اشرف خميس ابراهيم علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   350600   قيدت فى   30-12-2002 برقم 

ايداع    22283 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-29

542 - صيدليه  يحيي مقلد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   369344   قيدت فى   26-06-2005 برقم ايداع    

12260 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-06-25
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543 - عماد تادرس قزمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   370054   قيدت فى   24-07-2005 برقم ايداع    

14183 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-23

544 - وائل عبد الحميد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   375800   قيدت فى   15-03-2006 برقم ايداع    

5153 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-14

545 - علءالدين مصطفي محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   378367   قيدت فى   2006-06-07 

برقم ايداع    11968 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-06

546 - سيد كمال عبد الرحيم اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   380287   قيدت فى   08-08-2006 برقم 

ايداع    17257 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-07

547 - سامح ناجى عبده فرج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   385026   قيدت فى   10-07-2007 برقم ايداع    

11372 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-09

548 - مايكل الفونس عبدالنور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   385371   قيدت فى   10-09-2007 برقم ايداع    

14467 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-09

549 - عاطف عبد الرحمن عفيفى يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   385763   قيدت فى   2007-11-22 

برقم ايداع    17864 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-21

550 - شيرين رافت سور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   385764   قيدت فى   22-11-2007 برقم ايداع    

17868 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-21

551 - مكتب محمود الباجورى للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   385773   

قيدت فى   25-11-2007 برقم ايداع    17968 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2027-11-24

552 - نبيل عوض محمد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   386368   قيدت فى   09-03-2008 برقم ايداع    

3571 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-08

553 - محمد ايهاب نجيب حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   402826   قيدت فى   21-09-2015 برقم 

ايداع    12745 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-20

554 - طارق صبحى غالى لوقا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   404142   قيدت فى   30-11-2015 برقم ايداع    

16816 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-29

555 - ماندو حبيب رمسيس توفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   405859   قيدت فى   17-02-2016 برقم 

ايداع    3166 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-16

556 - ايه صبحى السباعى ابوالفتوح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   416378   قيدت فى   06-09-2017 برقم 

ايداع    17605 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-05

557 - مؤسسة النصراوى للستثمار العقارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418004   قيدت فى   

23-11-2017 برقم ايداع    22825 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-22

558 - ساره عادل منصور ابراهيم سمره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418189   قيدت فى   2017-12-06 

برقم ايداع    23642 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-05

559 - رامى المير عزت تادرس سيفين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418757   قيدت فى   2017-12-27 

برقم ايداع    25881 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-26

560 - السيد نحمده سيد محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   193227   قيدت فى   26-12-1978 برقم 

ايداع    18131 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-25

561 - محلت الصياد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   211618   قيدت فى   08-06-1981 برقم ايداع    

9383 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-07

562 - محمد عبدالرحيم محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   300126   قيدت فى   27-11-1996 برقم 

ايداع    21674 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-26

563 - الشوربجى للحدايد و البويات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   317170   قيدت فى   03-10-1998 برقم 

ايداع    17531 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-02
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564 - مجدي طه مصطفي درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   337370   قيدت فى   10-03-2001 برقم 

ايداع    3575 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-09

565 - عجايبي للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   337681   قيدت فى   24-03-2001 برقم ايداع    

4442 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-23

566 - اسعد نجدي خليل ظاظا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   370200   قيدت فى   30-07-2005 برقم ايداع    

14525 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-29

567 - ياسر عبداللطيف فتوح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   379850   قيدت فى   26-07-2006 برقم ايداع    

15990 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-25

568 - عبد العزيز احمد علي سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   382376   قيدت فى   09-11-2006 برقم 

ايداع    23730 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-08

569 - داليا عطيه على السيد عوض ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   391459   قيدت فى   2010-10-31 

برقم ايداع    16673 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-30

570 - رضا عدلى حنا موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   395070   قيدت فى   01-04-2012 برقم ايداع    

5243 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-31

571 - رضا مصطفى صادق سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   395503   قيدت فى   05-06-2012 برقم 

ايداع    8385 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-04

572 - شاهيناز ابو بكر الصديق حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   396308   قيدت فى   06-11-2012 برقم 

ايداع    14537 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-05

573 - عبد الناصر محمد فوزى حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   402529   قيدت فى   

07-09-2015 برقم ايداع    11893 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-09-06

574 - عماد عادل نجيب اسكندر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   404559   قيدت فى   17-12-2015 برقم 

ايداع    18145 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-16

575 - عبد الحميد امام صالح امام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   407441   قيدت فى   26-04-2016 برقم 

ايداع    8571 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-25

576 - ميلد فايز قزمان صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   409666   قيدت فى   29-08-2016 برقم ايداع    

17312 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-28

577 - داليا كامل عبدالرحيم محمد القاضى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   412971   قيدت فى   2017-02-26 

برقم ايداع    3802 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-25

578 - محمد ناصف الشحات حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413194   قيدت فى   06-03-2017 برقم 

ايداع    4519 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-05

579 - محمد حسين محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417291   قيدت فى   23-10-2017 برقم ايداع    

20265 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-22

580 - محمد سعد عبدالفتاح العتال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417333   قيدت فى   25-10-2017 برقم 

ايداع    20427 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-24

581 - ثاؤدورا سمير صادق رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417690   قيدت فى   09-11-2017 برقم 

ايداع    21688 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-08

582 - عصام محمد محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417710   قيدت فى   09-11-2017 برقم ايداع    

21750 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-08

583 - احمد حسن شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417857   قيدت فى   16-11-2017 برقم ايداع    

22348 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-15

584 - رحاب حسن احمد يوسف مراد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417955   قيدت فى   22-11-2017 برقم 

ايداع    22701 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-21

585 - ميخائيل ثروت مكارى مرقس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418015   قيدت فى   23-11-2017 برقم 

ايداع    0 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-22
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586 - احمد اسامه محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418393   قيدت فى   13-12-2017 برقم ايداع    

24487 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-12

587 - محمود محمد سليم امام عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   419229   قيدت فى   21-01-2018 برقم 

ايداع    1262 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-20

588 - عبد الله احمد سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   208960   قيدت فى   10-02-1981 برقم ايداع    

2262 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-09

589 - احمد ابو السعود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   257666   قيدت فى   03-07-1989 برقم ايداع    

8378 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-02

590 - صفوت عبدالفتاح السيد عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   273933   قيدت فى   27-09-1992 برقم 

ايداع    12159 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-26

591 - احمد احمد محمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   275328   قيدت فى   27-12-1992 برقم ايداع    

16879 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-26

592 - جيرمين لمعي حنين عبد الملك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   308069   قيدت فى   1997-09-30 

برقم ايداع    19193 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-29

593 - صلح سعيد عبدالسلم رفاعي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   321392   قيدت فى   24-03-1999 برقم 

ايداع    5217 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-23

594 - صالح احمد صالح ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   322904   قيدت فى   26-05-1999 برقم 

ايداع    9188 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-25

595 - يسري رشاد عبدالعزيز عمار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   333301   قيدت فى   09-08-2000 برقم 

ايداع    14653 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-08

596 - ماجد حكيم صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   344576   قيدت فى   06-03-2002 برقم ايداع    

3718 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-05

597 - المير جمال السيد دهشان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   383503   قيدت فى   27-12-2006 برقم 

ايداع    27895 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-26

598 - خالد عبد المنصف عبد الحميد عبد الجليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   389412   قيدت فى   

09-12-2009 برقم ايداع    18325 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-12-08

599 - ناصر رمضان عبدالرازق قطب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   408060   قيدت فى   2016-05-26 

برقم ايداع    10645 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-25

600 - هشام ابو خزيم على حسن الروبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   408143   قيدت فى   2016-05-31 

برقم ايداع    10946 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-30

601 - سامح وليم توفيق الياس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   410047   قيدت فى   26-09-2016 برقم ايداع    

18618 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-25

602 - عبدالمغيث ابراهيم حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   410625   قيدت فى   25-10-2016 برقم ايداع    

20715 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-24

603 - احمد على محمدين السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   412599   قيدت فى   06-02-2017 برقم ايداع    

2387 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-05

604 - ناصر عبد الرحمن عبد السميع عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   416207   قيدت فى   

24-08-2017 برقم ايداع    16802 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-23

605 - محمود حسن عبدالحميد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   416655   قيدت فى   25-09-2017 برقم 

ايداع    18829 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-24

606 - احمد محمد سيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417089   قيدت فى   16-10-2017 برقم ايداع    

19359 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-15
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607 - محمد عاطف محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417616   قيدت فى   07-11-2017 برقم 

ايداع    21441 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-06

608 - ستليو جورج تيموستوكليس خالكياس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417814   قيدت فى   

15-11-2017 برقم ايداع    22200 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-14

609 - عوض بشير عوض مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418280   قيدت فى   10-12-2017 برقم 

ايداع    23977 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-09

610 - منه ا محمود محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418690   قيدت فى   26-12-2017 برقم 

ايداع    25651 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-25

611 - عبدالصادق ابراهيم علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135523   قيدت فى   05-06-1968 برقم ايداع    

3138 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-06-04

612 - سمير مسعد فلته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   186403   قيدت فى   29-12-1977 برقم ايداع    

18465 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-28

613 - حسن ابراهيم حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   222153   قيدت فى   05-12-1982 برقم ايداع    

18724 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-04

614 - عطيه حافظ محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   233723   قيدت فى   20-11-1984 برقم ايداع    

14950 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-19

615 - عمر سيد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   246743   قيدت فى   05-05-1987 برقم ايداع    

7780 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-04

616 - ادوارد توفيق زخاري  تاجر فرد سبق قيده برقم :   269876   قيدت فى   21-11-1991 برقم ايداع    

16491 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-20

617 - كمال عباس محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   272687   قيدت فى   28-06-1992 برقم ايداع    

8220 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-27

618 - رافت للتبريد والتكييف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   294376   قيدت فى   11-03-1996 برقم ايداع    

3477 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-10

619 - قنديل محمد قنديل مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   297159   قيدت فى   06-08-1996 برقم 

ايداع    12500 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-05

620 - عبدالفضيل مبارك ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   309238   قيدت فى   11-11-1997 برقم 

ايداع    22454 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-10

621 - محمد عبده يوسف نصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   334138   قيدت فى   17-09-2000 برقم ايداع    

17012 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-16

622 - محمد ابراهيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   339372   قيدت فى   18-06-2001 برقم ايداع    

9981 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-17

623 - نعمه شاكر جرس البصير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   360484   قيدت فى   29-05-2004 برقم 

ايداع    9064 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-28

624 - احمد عبد العظيم متبولي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   381262   قيدت فى   10-09-2006 برقم ايداع    

19958 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-09

625 - اسامة الشافعى عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   382945   قيدت فى   05-12-2006 برقم 

ايداع    25855 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-04

626 - فتحى للمقاولت وتجارة  تاجر فرد سبق قيده برقم :   391075   قيدت فى   07-09-2010 برقم ايداع    

13844 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-06

627 - مجدى صابر قلدس فام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   391770   قيدت فى   14-12-2010 برقم ايداع    

18671 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-13

628 - شريف محمد على مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   393674   قيدت فى   26-09-2011 برقم 

ايداع    13349 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-25
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629 - ايمان عبد العاطى رضوان سعد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   394304   قيدت فى   2012-01-03 

برقم ايداع    137 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-02

630 - كريم شاكر عبد العزيز اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   395157   قيدت فى   2012-04-12 

برقم ايداع    5852 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-11

631 - سارة محمد محفوظ احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   399331   قيدت فى   16-07-2014 برقم ايداع    

8898 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-15

632 - محمد عثمان محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   404006   قيدت فى   24-11-2015 برقم ايداع    

16412 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-23

633 - نيفين مصطفى محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   405279   قيدت فى   24-01-2016 برقم 

ايداع    1337 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-23

634 - اسامة السيد محمد احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   407272   قيدت فى   19-04-2016 برقم 

ايداع    8054 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-18

635 - حاتم عارف عبد الله حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   407615   قيدت فى   09-05-2016 برقم 

ايداع    9129 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-08

636 - ياسر عبد الفتاح محمد بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   410528   قيدت فى   23-10-2016 برقم 

ايداع    20367 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-22

637 - مؤسسه همام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   412072   قيدت فى   08-01-2017 برقم ايداع    474 

وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-07

638 - مصطفى علء الدين حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   412756   قيدت فى   2017-02-14 

برقم ايداع    3028 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-13

639 - ياسر الوردانى ابوشامه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   412937   قيدت فى   22-02-2017 برقم ايداع    

3682 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-21

640 - رومانى جرجس فرج مونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413040   قيدت فى   27-02-2017 برقم 

ايداع    4013 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-26

641 - حامد ناجى السنوسى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   414037   قيدت فى   16-04-2017 برقم 

ايداع    7602 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-15

642 - صموئيل نشأت فايز بسكالس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   416913   قيدت فى   08-10-2017 برقم 

ايداع    19821 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-07

643 - ماجد سمير بخيت سدراك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417965   قيدت فى   22-11-2017 برقم 

ايداع    22718 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-21

644 - علء احمد عبد الحفيظ محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418051   قيدت فى   27-11-2017 برقم 

ايداع    23043 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-26

645 - ناصر عبد الرحمن على شحاته  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418052   قيدت فى   2017-11-27 

برقم ايداع    23052 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-26

646 - محمد محمود يس احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418518   قيدت فى   19-12-2017 برقم ايداع    

25019 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-18

647 - هانى محمد بيومى احمد صبيح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418679   قيدت فى   26-12-2017 برقم 

ايداع    25612 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-25

648 - محمد احمد على حسن بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   419252   قيدت فى   21-01-2018 برقم 

ايداع    1332 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-20

649 - رجب احمد احمد العوام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   233617   قيدت فى   12-11-1984 برقم ايداع    

14562 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-11

650 - محمد عبد القادر حسنين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   267722   قيدت فى   09-07-1991 برقم ايداع    

8635 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-08
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651 - محمد ابو الخير محمد شحات ابو الخير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   310689   قيدت فى   

01-01-1998 برقم ايداع    832 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-31

652 - عمرو محمد كمال عبدالبارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   339370   قيدت فى   18-06-2001 برقم 

ايداع    9973 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-17

653 - سيد احمد عبدا احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   341137   قيدت فى   28-08-2001 برقم ايداع    

15547 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-27

654 - محمد سليمان احمد ادم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   341315   قيدت فى   08-09-2001 برقم ايداع    

16143 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-07

655 - شعبان عبد العظيم محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   351099   قيدت فى   22-01-2003 برقم ايداع    

1380 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-21

656 - ناديه عبد الخالق كامل حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   379207   قيدت فى   02-07-2006 برقم 

ايداع    14138 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-01

657 - نوال عبد السلم عبادى عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   383065   قيدت فى   2006-12-11 

برقم ايداع    26295 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-10

658 - حاتم عبد الحميد ابراهيم حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   396882   قيدت فى   17-02-2013 برقم 

ايداع    2113 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-16

659 - مصطفى بيومى زكى بيومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   403590   قيدت فى   03-11-2015 برقم 

ايداع    15131 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-02

660 - عطاا خلف شفيق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   407031   قيدت فى   11-04-2016 برقم ايداع    

7300 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-10

661 - رانيا على محمد عبد المنعم على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   411900   قيدت فى   2016-12-28 

برقم ايداع    37374 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-27

662 - كريم ابراهيم حسنين على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   412920   قيدت فى   22-02-2017 برقم 

ايداع    3643 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-21

663 - احمد محمد عبد الرحيم محمد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   416196   قيدت فى   

23-08-2017 برقم ايداع    16730 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-22

664 - شلبيه محمد مصطفى عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   416684   قيدت فى   26-09-2017 برقم 

ايداع    19011 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-25

665 - رومانى عطا سعد ا سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417285   قيدت فى   23-10-2017 برقم 

ايداع    20247 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-22

666 - سامى خليفة شحاتة شلبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417293   قيدت فى   24-10-2017 برقم ايداع    

20296 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-23

667 - اشرف سامى شاكر حنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   417416   قيدت فى   30-10-2017 برقم ايداع    

20731 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-29

668 - محمد خليفه محمد سيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418888   قيدت فى   03-01-2018 برقم ايداع    

168 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-02

669 - محمد احمدحسن الشريف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   146116   قيدت فى   29-03-1971 برقم ايداع    

2424 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-28

670 - ثريا حبيب داود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   249861   قيدت فى   29-12-1987 برقم ايداع    

18682 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-28

671 - وليد راغب محمد عبدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   251015   قيدت فى   09-03-1988 برقم ايداع    

3916 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-08
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672 - احمد مصطفي احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   298097   قيدت فى   21-09-1996 برقم ايداع    

15677 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-20

673 - سامي كامل القمص  تاجر فرد سبق قيده برقم :   304016   قيدت فى   04-05-1997 برقم ايداع    

8289 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-03

674 - سامى كامل القمص  تاجر فرد سبق قيده برقم :   304016   قيدت فى   29-08-2012 برقم ايداع    

11483 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-28

675 - وليد راغب محمد عبد ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   308685   قيدت فى   23-10-1997 برقم 

ايداع    20918 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-22

676 - حسن عبد المجيد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   345373   قيدت فى   15-04-2002 برقم ايداع    

6352 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-14

677 - فايز ابراهيم بركات سيد احمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   349828   قيدت فى   2002-11-12 

برقم ايداع    19817 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-11

678 - كريم كمال محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   349966   قيدت فى   19-11-2002 برقم ايداع    

20190 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-18

679 - شريف حسن محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   351426   قيدت فى   08-02-2003 برقم 

ايداع    2401 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-07

680 - مجدي مختار علي العجمي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   374780   قيدت فى   08-02-2006 برقم 

ايداع    2198 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-07

681 - شريف ابراهيم عبد الغني معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   379246   قيدت فى   2006-07-03 

برقم ايداع    14231 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-02

682 - وجيه شحته احمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   382883   قيدت فى   30-11-2006 برقم ايداع    

25656 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-29

683 - كريم حسين حامد عيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   393418   قيدت فى   01-08-2011 برقم ايداع    

11120 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-31

684 - احمد السيد احمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   395913   قيدت فى   22-08-2012 برقم ايداع    

11278 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-21

685 - حسن عبد المجيد مختار ادريس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   400888   قيدت فى   2015-01-18 

برقم ايداع    669 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-17

686 - ممدوح عبد الله للستيراد وتصدير المستلزمات الطبية  تاجر فرد سبق قيده برقم :   403190   قيدت 

فى   18-10-2015 برقم ايداع    13912 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-10-17

687 - فرج لمعى عطيه شنوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   411795   قيدت فى   21-12-2016 برقم ايداع    

24930 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-20

688 - مينا صفوت صموئيل غالى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   411806   قيدت فى   22-12-2016 برقم 

ايداع    24968 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-21

689 - كريم محمد محمد عبد العال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   413341   قيدت فى   12-03-2017 برقم 

ايداع    5029 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-11

690 - جمال امين جمال امين ابو العل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418036   قيدت فى   2017-11-26 

برقم ايداع    22981 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-25

691 - نصار للطارات والبطاريات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418096   قيدت فى   28-11-2017 برقم 

ايداع    23219 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-27

692 - مصطفى ابراهيم محمد محمد المنسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418250   قيدت فى   

07-12-2017 برقم ايداع    23863 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-06
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693 - ابانوب ثروت فرح سيدهم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   418385   قيدت فى   13-12-2017 برقم 

ايداع    24466 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-12
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تجديد شركات

1 - عبدالغني فاروق عبد الغنى الجندى ورثةالمرحوم المير فاروق عبدالغني الجندي   شركة سبق قيدها برقم :   

184780  قيدت فى  13-10-1977 برقم ايداع   14664 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  12/10/2027  12:00:00ص

2 - نادر موريس ناشد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   275388  قيدت فى  31-12-1992 برقم ايداع   

17127 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/12/2027  12:00:00ص

3 - شركه اسيوط السلميه الوطنيه للتجاره والتنميه   شركة سبق قيدها برقم :   301370  قيدت فى  

08-01-1997 برقم ايداع   559 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/01/2027  12:00:00ص

4 - شركه خيري اخنوخ وشركاه للتصوير   شركة سبق قيدها برقم :   303978  قيدت فى  1997-05-03 

برقم ايداع   8190 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/05/2027  

12:00:00ص

5 - شركة خيرى اخنوخ وشركاه للتصوير   شركة سبق قيدها برقم :   303978  قيدت فى  2008-10-09 

برقم ايداع   14252 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/10/2023  

12:00:00ص

6 - استوديو و معمل هليوبوليس للتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   303978  قيدت فى  25-11-2001 برقم 

ايداع   21432 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/11/2026  

12:00:00ص

7 - شركة خيرى اخنوخ وشركاه للتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   303978  قيدت فى  2001-11-25 

برقم ايداع   21432 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/11/2026  

12:00:00ص

8 - المهندس محمد وعمرو المالكى   شركة سبق قيدها برقم :   310207  قيدت فى  16-12-1997 برقم ايداع   

25163 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/12/2027  12:00:00ص

9 - عطيه كامل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   310294  قيدت فى  18-12-1997 برقم ايداع   25390 

وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/12/2027  12:00:00ص

10 - مصطفي مامون السيد ابراهيم و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   310513  قيدت فى  1997-12-25 

برقم ايداع   25943 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/12/2027  

12:00:00ص

11 - ورثه  لبس توما جعيدى   شركة سبق قيدها برقم :   345079  قيدت فى  01-04-2002 برقم ايداع   

5395 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/03/2027  12:00:00ص

12 - دار المينا للطباعه )عادل ابراهيم وشركاها(   شركة سبق قيدها برقم :   347218  قيدت فى  

08-07-2002 برقم ايداع   11741 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/07/2027  12:00:00ص

13 - اتصالت ميامي سمير احمد عبد الحي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   349610  قيدت فى  

02-11-2002 برقم ايداع   19187 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/11/2027  12:00:00ص

14 - بشرى اسعد فوزى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   366826  قيدت فى  16-03-2005 برقم ايداع   

5066 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/03/2025  12:00:00ص

15 - عصام ابراهيم الطحان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   374454  قيدت فى  25-01-2006 برقم 

ايداع   1294 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/01/2026  

12:00:00ص
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16 - ناجى عطيه عبد السيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   385696  قيدت فى  08-11-2007 برقم 

ايداع   17145 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/11/2027  

12:00:00ص

17 - شركة النصر للسمدة والصناعات الكيماوية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   386791  قيدت فى  

18-05-2008 برقم ايداع   7209 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/05/2023  12:00:00ص

18 - محمد هانى عبدالعزيز وشريكة) انجال عبدالعزيز محمد عبدالدايم   شركة سبق قيدها برقم :   417353  

قيدت فى  25-10-2017 برقم ايداع   20491 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  24/10/2027  12:00:00ص

19 - الشركه المتحده للخدمات - دوس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   133238  قيدت فى  1997-01-20 

برقم ايداع   1327 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/01/2027  

12:00:00ص

20 - جورج اسكندر حنين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   202282  قيدت فى  11-03-1980 برقم ايداع   

4280 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/03/2025  12:00:00ص

21 - شركة جى ار ام للتصالت ش ذ م   شركة سبق قيدها برقم :   228564  قيدت فى  25-02-2009 برقم 

ايداع   3303 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/02/2024  

12:00:00ص

22 - شركة جى .ار . ام للتصالت ش.ذ.م.م.   شركة سبق قيدها برقم :   228564  قيدت فى  2015-06-03 

برقم ايداع   7951 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/06/2025  

12:00:00ص

23 - مراد ميخائيل خليل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   228564  قيدت فى  14-09-2006 برقم ايداع   

20210 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/09/2026  12:00:00ص

24 - شركة الشريف للسيارات ) هانى مصطفى الشريف وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   272747  قيدت 

فى  01-07-1992 برقم ايداع   8413 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/06/2027  12:00:00ص

25 - الشركه الصحيه للتجاره ) كميل هنرى وشريكته (   شركة سبق قيدها برقم :   273188  قيدت فى  

06-08-1992 برقم ايداع   9830 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/08/2027  12:00:00ص

26 - بشار عبد الحكيم سلطان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   287756  قيدت فى  27-02-1995 برقم 

ايداع   3033 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/02/2025  

12:00:00ص

27 - ناصر عبد الفضيل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   296179  قيدت فى  17-06-1996 برقم ايداع   

9338 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/06/2026  12:00:00ص

28 - اسماء حسن التهامي وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   327359  قيدت فى  17-11-1999 برقم ايداع   

21591 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/11/2024  12:00:00ص

29 - شركة امتياز جروب للثاثات المعدنية والتوريدات العمومية   شركة سبق قيدها برقم :   344728  قيدت 

فى  13-03-2002 برقم ايداع   4227 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/03/2027  12:00:00ص

30 - شركه محمد محمد يمني علي و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   347880  قيدت فى  2002-08-10 

برقم ايداع   13766 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/08/2027  

12:00:00ص

31 - محمد محمد علي عبد الرحيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   349200  قيدت فى  2002-10-14 

برقم ايداع   17879 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/10/2027  

12:00:00ص
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32 - الدولية للستيراد والتصدير وتوزيع الكتاب   شركة سبق قيدها برقم :   349364  قيدت فى  

21-10-2002 برقم ايداع   18381 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/10/2027  12:00:00ص

33 - محمد صابر السيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   365300  قيدت فى  05-01-2005 برقم ايداع   

468 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/01/2025  12:00:00ص

34 - شريف عصام الدين محمد رضا وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   371589  قيدت فى  

19-09-2005 برقم ايداع   18322 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/09/2025  12:00:00ص

35 - استوريان ناديه كمال وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   373595  قيدت فى  17-12-2005 برقم 

ايداع   24015 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/12/2025  

12:00:00ص

36 - احمد عبد الراضى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   385693  قيدت فى  08-11-2007 برقم ايداع   

17127 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/11/2027  12:00:00ص

37 - احمد عبد الراضى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   385693  قيدت فى  08-11-2007 برقم ايداع   

17128 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/11/2027  12:00:00ص

38 - سوزان عبدالرحمن وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   387631  قيدت فى  03-11-2008 برقم ايداع   

15531 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/11/2023  12:00:00ص

39 - الشركة المتحدة لتجارة السيارات   شركة سبق قيدها برقم :   393660  قيدت فى  22-09-2011 برقم 

ايداع   13221 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/09/2026  

12:00:00ص

40 - جابى ووتر فاطمه جابر عبد الكريم و شريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   394348  قيدت فى  

05-01-2012 برقم ايداع   277 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/01/2027  12:00:00ص

41 - احمد سامر محمد دسوقى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   395664  قيدت فى  03-07-2012 برقم 

ايداع   9557 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/07/2027  

12:00:00ص

energy  42 - ايمن فتحى حسن عبد الهادى وشريكته سماح عبد الرحمن ) اينرجى انتيرناشونال تريد

international tra   شركة سبق قيدها برقم :   400786  قيدت فى  06-01-2015 برقم ايداع   254 وفى 

تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/01/2025  12:00:00ص

43 - احمد محمد ايوب حسين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   410307  قيدت فى  11-10-2016 برقم 

ايداع   19532 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/10/2026  

12:00:00ص

44 - عبداللطيف احمد على وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   416823  قيدت فى  02-10-2017 برقم 

ايداع   19488 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/10/2027  

12:00:00ص

45 - احمد ابراهيم عوض وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   418229  قيدت فى  06-12-2017 برقم ايداع   

23769 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/12/2027  12:00:00ص

46 - خالد مهدى عبد العزيز وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   418721  قيدت فى  26-12-2017 برقم 

ايداع   25784 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/12/2027  

12:00:00ص

47 - شركة افلم مصر العالمية شركة مساهمة مصرية طبقا لحكام القانون 159 لسنة 1981 ولئحتة التنفيذية   

شركة سبق قيدها برقم :   153039  قيدت فى  15-11-1972 برقم ايداع   7528 وفى تاريخ  2022-12-05  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/11/2027  12:00:00ص
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48 - امال بطرس توفيق الياس العبسى وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   185815  قيدت فى  

01-12-1977 برقم ايداع   16976 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/11/2027  12:00:00ص

49 - جمال مهدي سويدان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   215331  قيدت فى  10-12-1981 برقم ايداع   

25198 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/12/2026  12:00:00ص

50 - حسن نجيب حسن درويش وشركاه - ورثه المرحوم نجيب حسن درويش   شركة سبق قيدها برقم :   

218099  قيدت فى  06-04-1982 برقم ايداع   6789 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  05/04/2027  12:00:00ص

51 - سامتريد للمستلزمات الزراعية ) ش0م0م ( خاضعة لحكام القانون 159 لسنة 1981 ولئحتة التنفيذية   

شركة سبق قيدها برقم :   222531  قيدت فى  25-12-1982 برقم ايداع   19928 وفى تاريخ  

05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/12/2027  12:00:00ص

52 - احمد يوسف وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   222986  قيدت فى  18-01-1983 برقم ايداع   

1197 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/01/2023  12:00:00ص

53 - )الشركه العربيه للنظمه الحديثه ارامس (  باسم محمد سعيد احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   

249903  قيدت فى  31-12-1987 برقم ايداع   18879 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  30/12/2027  12:00:00ص

54 - شركه جمال عثمان سيد وشركاه } لتشغيل الخشاب {   شركة سبق قيدها برقم :   251712  قيدت فى  

27-04-1988 برقم ايداع   6353 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/04/2023  12:00:00ص

55 - عاطف وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   261763  قيدت فى  01-04-1990 برقم ايداع   4650 

وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/03/2025  12:00:00ص

56 - طارق موتورز وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   271691  قيدت فى  28-03-1992 برقم ايداع   

4612 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/03/2027  12:00:00ص

57 - كوافير ويلل سيد حسين احمد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   275376  قيدت فى  1992-12-30 

برقم ايداع   17087 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/12/2027  

12:00:00ص

58 - الثلثية لتشغيل المعادن  احمد على السيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   285736  قيدت فى  

08-11-1994 برقم ايداع   16622 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/11/2024  12:00:00ص

59 - شريف نبيل اسكندر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   287698  قيدت فى  23-02-1995 برقم ايداع   

2858 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/02/2025  12:00:00ص

60 - شريف نبيل اسكندر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   287698  قيدت فى  29-09-2001 برقم ايداع   

17512 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/09/2026  12:00:00ص

61 - امير عبدالسيد جرجس وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   299685  قيدت فى  12-11-1996 برقم 

ايداع   20362 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/11/2026  

12:00:00ص

62 - محمد شريف محمد الجميل وشريكته جيهان سعد السعيد السروي   شركة سبق قيدها برقم :   303918  

قيدت فى  29-04-1997 برقم ايداع   8034 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  28/04/2027  12:00:00ص

63 - شركه اولد بدوي للتنميه العقاريه   شركة سبق قيدها برقم :   310420  قيدت فى  23-12-1997 برقم 

ايداع   25744 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/12/2027  

12:00:00ص

64 - محمد راشد و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   323266  قيدت فى  07-06-1999 برقم ايداع   

10154 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/06/2024  12:00:00ص
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65 - احمد حسن موسي وشريكيه الشركه الفنيه للتجاره والتوريدات   شركة سبق قيدها برقم :   336785  قيدت 

فى  04-02-2001 برقم ايداع   1785 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/02/2026  12:00:00ص

66 - رفعت بيومي حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   347518  قيدت فى  22-07-2002 برقم ايداع   

12685 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/07/2027  12:00:00ص

67 - الشركة القابضة لمصر للطيران " شركة مساهمة قابضة مصرية ش.م. ق. م" .  شركة قابضة خاضعة 

لحكام قانون شركات قطاع العمال العام   شركة سبق قيدها برقم :   350093  قيدت فى  26-11-2002 برقم 

ايداع   20570 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/11/2027  

12:00:00ص

68 - البنك العقاري المصري العربي   شركة سبق قيدها برقم :   363034  قيدت فى  20-09-2004 برقم 

ايداع   16482 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/09/2024  

12:00:00ص

69 - جوزيف فايز وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   363869  قيدت فى  31-10-2004 برقم ايداع   

18997 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/10/2024  12:00:00ص

70 - احمد فرج احمد فرج وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   385927  قيدت فى  02-09-2013 برقم ايداع   

9586 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/09/2023  12:00:00ص

71 - مصطفى صابر مصطفى رمضان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   393689  قيدت فى  

27-09-2011 برقم ايداع   13438 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/09/2026  12:00:00ص

72 - البنك العقارى المصرى العربى ) ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   394987  قيدت فى  

20-03-2012 برقم ايداع   4500 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/03/2027  12:00:00ص

73 - شركة جمعه سيد عبد الخالق وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   396230  قيدت فى  2012-10-18 

برقم ايداع   13992 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/10/2027  

12:00:00ص

74 - محمد مصطفى كامل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   414328  قيدت فى  07-05-2017 برقم ايداع   

8649 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/05/2027  12:00:00ص

75 - دينا كمال و شريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   417186  قيدت فى  19-10-2017 برقم ايداع   

19869 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/10/2027  12:00:00ص

76 - عبد الحميد صبرى وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   417281  قيدت فى  23-10-2017 برقم ايداع   

20234 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/10/2027  12:00:00ص

77 - مكتبه عين شمس ) شتا وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   89495  قيدت فى  05-02-1955 برقم 

ايداع   562 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/02/2025  12:00:00

ص

78 - محمود احمد حسين وشريكاه   شركة سبق قيدها برقم :   167784  قيدت فى  11-12-1974 برقم ايداع   

14590 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/12/2024  12:00:00ص

79 - حفيظه القاضي وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   268137  قيدت فى  07-08-1991 برقم ايداع   

10190 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/08/2026  12:00:00ص

80 - شركه سوديكو انترناشيونال للتوكيلت والمقاولت )ش0م0م(   شركة سبق قيدها برقم :   273235  قيدت 

فى  10-08-1992 برقم ايداع   9983 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/08/2027  12:00:00ص

81 - شركه رمضان عبد الرحيم حجاج وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   281514  قيدت فى  

16-02-1994 برقم ايداع   2527 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/02/2024  12:00:00ص
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82 - نايكنج ترافيل   شركة سبق قيدها برقم :   281514  قيدت فى  16-02-1994 برقم ايداع   2527 وفى 

تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/02/2024  12:00:00ص

83 - شركه بابيون كرم شفيق خليل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   305632  قيدت فى  1997-06-26 

برقم ايداع   12586 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/06/2027  

12:00:00ص

84 - كمال انور مرسى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   307325  قيدت فى  02-09-1997 برقم ايداع   

17210 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/09/2027  12:00:00ص

85 - شركه رضا فتوح علي وشركاؤها   شركة سبق قيدها برقم :   307877  قيدت فى  23-09-1997 برقم 

ايداع   18667 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/09/2027  

12:00:00ص

86 - اركو للمعدات والنظمه المتقدمه  احمد رفعت وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   308803  قيدت فى  

27-10-1997 برقم ايداع   21251 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/10/2027  12:00:00ص

87 - عبدا عبد الجواد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   309770  قيدت فى  01-12-1997 برقم ايداع   

23954 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/11/2027  12:00:00ص

88 - وليد عبدالكريم احمد عبدالكريم وشركاؤه   شركة سبق قيدها برقم :   347501  قيدت فى  2002-07-21 

برقم ايداع   12595 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/07/2027  

12:00:00ص

89 - شركة ميناتك للتجارة وناجى عزيز وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   349992  قيدت فى  

20-11-2002 برقم ايداع   20252 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/11/2027  12:00:00ص

90 - حافظ عبد الرحمن واولده   شركة سبق قيدها برقم :   352169  قيدت فى  24-03-2003 برقم ايداع   

4913 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/03/2023  12:00:00ص

91 - شادية محمد حسن وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   357000  قيدت فى  11-02-2008 برقم ايداع   

1033 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/02/2023  12:00:00ص

92 - شركة اراسيا بلستيك   شركة سبق قيدها برقم :   357000  قيدت فى  11-02-2008 برقم ايداع   

1033 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/02/2023  12:00:00ص

93 - محمود احمد زكى طه البنا وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   381662  قيدت فى  28-09-2006 برقم 

ايداع   21333 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/09/2026  

12:00:00ص

94 - شركة الجندى وشركاه للخدمات   شركة سبق قيدها برقم :   385267  قيدت فى  22-08-2007 برقم 

ايداع   13646 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/08/2027  

12:00:00ص

95 - شركة بيكرتلى للستشارات المالية عن الوراق المالية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   385675  قيدت 

فى  07-11-2007 برقم ايداع   16972 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/11/2027  12:00:00ص

96 - شركة احمد فرج احمد فرج وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   385927  قيدت فى  2007-12-23 

برقم ايداع   19422 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/12/2027  

12:00:00ص

97 - هيرميس للوساطة فى الوراق المالية   شركة سبق قيدها برقم :   390832  قيدت فى  2010-10-19 

برقم ايداع   15968 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/10/2025  

12:00:00ص

98 - اولد فاضل امام شلبى   شركة سبق قيدها برقم :   391186  قيدت فى  27-09-2010 برقم ايداع   

14670 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/09/2025  12:00:00ص
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99 - شركه يسرا نبيل وشريكتها رضوى نبيل   شركة سبق قيدها برقم :   393263  قيدت فى  2011-07-04 

برقم ايداع   9705 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/07/2026  

12:00:00ص

100 - اشرف مرسى عبد الرحمن السيد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   402004  قيدت فى  

10-06-2015 برقم ايداع   8289 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/06/2025  12:00:00ص

101 - هيثم محمد نبيل صديق وشركائه   شركة سبق قيدها برقم :   410346  قيدت فى  13-10-2016 برقم 

ايداع   19682 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/10/2026  

12:00:00ص

102 - شركة خالد و ريمون   شركة سبق قيدها برقم :   412233  قيدت فى  16-01-2017 برقم ايداع   

1022 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/01/2027  12:00:00ص

103 - هبة صدقى و شركاة   شركة سبق قيدها برقم :   417043  قيدت فى  15-10-2017 برقم ايداع   

19402 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/10/2027  12:00:00ص

104 - احمد محمدين محمد سنبل وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   418347  قيدت فى  2017-12-12 

برقم ايداع   24329 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/12/2027  

12:00:00ص

105 - محمد هانى احمد وحيد الدين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   115748  قيدت فى  1963-07-01 

برقم ايداع   9146 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/06/2023  

12:00:00ص

106 - احمد عبدالسميع السيد عبداللة وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   137742  قيدت فى  1969-04-02 

برقم ايداع   1394 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/04/2024  

12:00:00ص

107 - امير رمسيس عياد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   224641  قيدت فى  27-03-1983 برقم ايداع   

6242 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/03/2023  12:00:00ص

108 - شركه عين شمس للصناعات المعماريه رامينا لكو)B(   شركة سبق قيدها برقم :   224641  قيدت فى  

27-03-1983 برقم ايداع   6243 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/03/2023  12:00:00ص

109 - م رمسيس عياد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   224641  قيدت فى  27-03-1983 برقم ايداع   

6243 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/03/2023  12:00:00ص

110 - شركه النيل للتوريدات المعماريه - ش0م0م-   شركة سبق قيدها برقم :   239253  قيدت فى  

05-06-1991 برقم ايداع   7170 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/06/2026  12:00:00ص

111 - شركه النيل للتوريدات المعماريه ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   239253  قيدت فى  

01-11-1986 برقم ايداع   14502 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/10/2026  12:00:00ص

112 - شركه النيل للتوريدات المعماريه ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   239253  قيدت فى  

13-05-1997 برقم ايداع   1000010 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/05/2027  12:00:00ص

113 - انطوان صفوت وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   269046  قيدت فى  05-10-1991 برقم ايداع   

13473 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/10/2026  12:00:00ص

114 - شريف الفي منقريوس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   274511  قيدت فى  04-11-1992 برقم 

ايداع   13995 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/11/2027  

12:00:00ص
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115 - وداد فارس وامير الفي وشريف الفي منقريوس   شركة سبق قيدها برقم :   274511  قيدت فى  

04-11-1992 برقم ايداع   13996 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/11/2027  12:00:00ص

116 - حازم عادل حليم وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   275030  قيدت فى  08-12-1992 برقم ايداع   

15814 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/12/2027  12:00:00ص

117 - صلح صالح ابو العل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   298532  قيدت فى  07-10-1996 برقم 

ايداع   16997 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/10/2026  

12:00:00ص

118 - عبد القادر مصطفى حسن و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   301930  قيدت فى  1997-02-01 

برقم ايداع   2092 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/01/2027  

12:00:00ص

119 - شريف علي سليط و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   308561  قيدت فى  19-10-1997 برقم ايداع   

20562 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/10/2027  12:00:00ص

120 - شركه ثروت وخالد   شركة سبق قيدها برقم :   308995  قيدت فى  03-11-1997 برقم ايداع   

21795 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/11/2027  12:00:00ص

121 - هويدا مشحوت السحيمي وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   329868  قيدت فى  07-03-2000 برقم 

ايداع   4477 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/03/2025  

12:00:00ص

122 - رمزي فكيه عطيه وشركاة - بوناتكس   شركة سبق قيدها برقم :   347081  قيدت فى  2002-07-03 

برقم ايداع   11355 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/07/2027  

12:00:00ص

123 - احمد عبد المقصود وناصر قبيسى   شركة سبق قيدها برقم :   347459  قيدت فى  20-07-2002 برقم 

ايداع   12490 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/07/2027  

12:00:00ص

124 - بوينت فارما ) مكرم وهبة وشريكتة (   شركة سبق قيدها برقم :   348405  قيدت فى  2002-09-04 

برقم ايداع   15409 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/09/2027  

12:00:00ص

125 - بهاء محمد عبد الخالق واولده   شركة سبق قيدها برقم :   368702  قيدت فى  01-06-2005 برقم 

ايداع   10369 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/05/2025  

12:00:00ص

126 - محمد عادل فريد سعيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   385859  قيدت فى  05-12-2007 برقم 

ايداع   18726 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/12/2027  

12:00:00ص

127 - شركة شاهر وامير محفوظ   شركة سبق قيدها برقم :   389680  قيدت فى  10-02-2010 برقم ايداع   

2083 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/02/2025  12:00:00ص

128 - مؤسسه السويدى وشركاه للكابلت والدوات الكهربائيه   شركة سبق قيدها برقم :   394655  قيدت فى  

02-02-2012 برقم ايداع   1802 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/02/2027  12:00:00ص

129 - احمد محمود محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   396076  قيدت فى  23-09-2012 برقم ايداع   

12636 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/09/2027  12:00:00ص

130 - احمد محمود محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   396076  قيدت فى  26-12-2017 برقم ايداع   

1931699 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/12/2027  12:00:00

ص

131 - تادرس رفعت وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   411615  قيدت فى  13-12-2016 برقم ايداع   

24264 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/12/2026  12:00:00ص
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132 - تادرس رفعت وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   411615  قيدت فى  15-12-2016 برقم ايداع   

1965645 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/12/2026  12:00:00

ص

133 - احمد سامى السيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   414504  قيدت فى  14-05-2017 برقم ايداع   

9286 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/05/2027  12:00:00ص

134 - محمد على محمد الخضرى و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   416011  قيدت فى  2017-08-14 

برقم ايداع   15652 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/08/2027  

12:00:00ص

135 - محمد عثمان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   416510  قيدت فى  14-09-2017 برقم ايداع   

18224 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/09/2027  12:00:00ص

136 - شركه اولد فايز عبدالملك وهاني فايز عبدالملك للطبقات العازله والمقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   

107893  قيدت فى  01-04-1993 برقم ايداع   4224 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  31/03/2023  12:00:00ص

137 - شركه اولد فايز عبد الملك وشريكهم للطبقات الغازله والمقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   107893  

قيدت فى  17-08-1961 برقم ايداع   11424 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  16/08/2026  12:00:00ص

138 - ال نبيل وسمير فتحى هاشم نوفل وشركاهما   شركة سبق قيدها برقم :   108091  قيدت فى  

06-09-1961 برقم ايداع   1193 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/09/2026  12:00:00ص

139 - خالد محمود شعبان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   151952  قيدت فى  05-08-1972 برقم ايداع   

5382 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/08/2027  12:00:00ص

140 - شركه الرفاعي ايديال برسجين منز   شركة سبق قيدها برقم :   248744  قيدت فى  2006-04-05 

برقم ايداع   6803 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/04/2026  

12:00:00ص

141 - شركه الرفاعي للعدادات   شركة سبق قيدها برقم :   248744  قيدت فى  19-10-1987 برقم ايداع   

14523 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/10/2027  12:00:00ص

142 - مجدي امين احمد عطيه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   276925  قيدت فى  26-04-1993 برقم 

ايداع   5419 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/04/2023  

12:00:00ص

143 - هبه احمد سعودي وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   283874  قيدت فى  30-07-1994 برقم ايداع   

10570 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/07/2024  12:00:00ص

144 - رمزى فكية عطية وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   299884  قيدت فى  19-11-1996 برقم ايداع   

20974 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/11/2026  12:00:00ص

145 - صابر احمد محمد غالى و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   302428  قيدت فى  27-02-1997 برقم 

ايداع   3624 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/02/2027  

12:00:00ص

146 - كمال الدسوقي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   309895  قيدت فى  04-12-1997 برقم ايداع   

24276 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/12/2027  12:00:00ص

147 - جنوب سيناء للستثمارات الماليه ش .م.م   شركة سبق قيدها برقم :   334451  قيدت فى  

01-10-2000 برقم ايداع   17975 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/09/2025  12:00:00ص

148 - سامر حسين محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   339329  قيدت فى  17-06-2001 برقم ايداع   

9811 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/06/2026  12:00:00ص

149 - محمد الصاوى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   339902  قيدت فى  27-04-2011 برقم ايداع   

5580 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/04/2026  12:00:00ص
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150 - محمد الصاوى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   339902  قيدت فى  08-07-2001 برقم ايداع   

11530 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/07/2026  12:00:00ص

151 - محمد  محمود محمود خلف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   344206  قيدت فى  2002-02-10 

برقم ايداع   2544 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/02/2027  

12:00:00ص

152 - خالد عيد و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   345639  قيدت فى  29-04-2002 برقم ايداع   

7160 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/04/2027  12:00:00ص

153 - احمد السيد احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   348504  قيدت فى  09-09-2002 برقم ايداع   

15722 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/09/2027  12:00:00ص

154 - سامى لبيب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   349527  قيدت فى  27-10-2002 برقم ايداع   

18862 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/10/2027  12:00:00ص

155 - شركه جيمي زكري بنيامين زكرى و شريكهم   شركة سبق قيدها برقم :   350012  قيدت فى  

20-11-2002 برقم ايداع   20306 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/11/2027  12:00:00ص

156 - لطفي شنوده بولس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   362368  قيدت فى  21-08-2004 برقم ايداع   

14604 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/08/2024  12:00:00ص

157 - شركة وائل سيد وهيثم سيد على عباس وشركائهم   شركة سبق قيدها برقم :   366849  قيدت فى  

19-03-2005 برقم ايداع   5118 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/03/2025  12:00:00ص

158 - عادل فرج منصور وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   370989  قيدت فى  09-04-2009 برقم 

ايداع   6202 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/04/2024  

12:00:00ص

159 - عايده فارس متري وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   375924  قيدت فى  21-03-2006 برقم ايداع   

5592 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/03/2026  12:00:00ص

160 - محمد عبد النبي محمد رشوان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   379965  قيدت فى  2006-07-30 

برقم ايداع   16285 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/07/2026  

12:00:00ص

161 - الشركه الدوليه للتجاره والتسويق والتوكيلت التجاريه ايمانكو ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   

393124  قيدت فى  18-07-2012 برقم ايداع   10284 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  17/07/2027  12:00:00ص

162 - البرت ويوسف   شركة سبق قيدها برقم :   396424  قيدت فى  28-11-2012 برقم ايداع   15561 

وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/11/2027  12:00:00ص

163 - محمد ناصر وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   396428  قيدت فى  28-11-2012 برقم ايداع   

15591 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/11/2027  12:00:00ص

164 - محمد عبد السلم و شريكة   شركة سبق قيدها برقم :   399209  قيدت فى  24-06-2014 برقم ايداع   

8054 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/06/2024  12:00:00ص

165 - تامر الزهار وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   417449  قيدت فى  30-10-2017 برقم ايداع   

20834 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/10/2027  12:00:00ص

166 - مؤسسة الهرام للمرايات والبلور - جورج اسكندر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   417587  قيدت 

فى  06-11-2017 برقم ايداع   21356 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/11/2027  12:00:00ص

167 - شركه احمد ابو سريع علي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   168872  قيدت فى  1986-06-04 

برقم ايداع   6594 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/06/2026  

12:00:00ص

Page 156 of 184 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

168 - شركه احمد ابو سريع علي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   168872  قيدت فى  2002-05-11 

برقم ايداع   7734 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/05/2027  

12:00:00ص

169 - شركه احمد ابو سريع علي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   168872  قيدت فى  2000-05-16 

برقم ايداع   8996 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/05/2025  

12:00:00ص

170 - رفعت ناشد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   222609  قيدت فى  26-08-1991 برقم ايداع   

11252 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/08/2026  12:00:00ص

171 - شركة ايست ويست للسياحة   شركة سبق قيدها برقم :   222609  قيدت فى  26-08-1991 برقم ايداع   

11252 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/08/2026  12:00:00ص

172 - شركه ايست وست للسياحه   شركة سبق قيدها برقم :   222609  قيدت فى  17-09-2015 برقم ايداع   

12583 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/09/2025  12:00:00ص

173 - وهيب فؤاد وهبه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   222609  قيدت فى  17-09-2015 برقم ايداع   

12583 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/09/2025  12:00:00ص

174 - المحاسب وهيب فؤاد وهبه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   222609  قيدت فى  1982-12-28 

برقم ايداع   20127 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/12/2027  

12:00:00ص

175 - المحاسب وهيب فؤاد وهبه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   222609  قيدت فى  1993-03-31 

برقم ايداع   1650451 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/03/2023  

12:00:00ص

176 - رجب حسن عباس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   229292  قيدت فى  03-12-1983 برقم ايداع   

21345 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/12/2023  12:00:00ص

177 - سلمتكس   شركة سبق قيدها برقم :   238697  قيدت فى  28-01-1986 برقم ايداع   1259 وفى 

تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/01/2026  12:00:00ص

178 - عبدا نجيب سلم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   238697  قيدت فى  28-01-1986 برقم ايداع   

1259 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/01/2026  12:00:00ص

179 - محمد فراج ابوالدهب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   241320  قيدت فى  01-07-1986 برقم 

ايداع   77442 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/06/2026  

12:00:00ص

180 - تيسير عبد المقصود وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   245601  قيدت فى  01-03-1987 برقم ايداع   

4100 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/02/2027  12:00:00ص

181 - محمد صالح وتيسير عبد المقصود   شركة سبق قيدها برقم :   245601  قيدت فى  21-08-2008 برقم 

ايداع   12481 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/08/2023  

12:00:00ص

182 - محمد صالح وتيسير عبد المقصود   شركة سبق قيدها برقم :   245601  قيدت فى  21-08-2008 برقم 

ايداع   12782 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/08/2023  

12:00:00ص

183 - مخبز الصدق والمانه لنتاج الخبز البلدي عبدالحميد عبدالحافظ الناقش وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

265506  قيدت فى  28-01-1991 برقم ايداع   1208 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  27/01/2026  12:00:00ص

184 - عاطف زاخر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   267429  قيدت فى  12-06-1991 برقم ايداع   

77568 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/06/2026  12:00:00ص

185 - شركه محمد ابوالسعود ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   271148  قيدت فى  1992-02-17 

برقم ايداع   2699 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/02/2027  

12:00:00ص
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186 - صلح سيد محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   278294  قيدت فى  09-08-1993 برقم ايداع   

10204 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/08/2023  12:00:00ص

187 - مخبز وحلواني محمد امين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   286532  قيدت فى  1994-12-18 

برقم ايداع   19140 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/12/2024  

12:00:00ص

188 - شركه اولد الحاج فؤاد محمود احمد وشريكتهم   شركة سبق قيدها برقم :   292590  قيدت فى  

21-11-1995 برقم ايداع   17705 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/11/2025  12:00:00ص

189 - سيد عبد العزيز احمد عثمان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   296163  قيدت فى  1996-06-17 

برقم ايداع   9305 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/06/2026  

12:00:00ص

190 - وائل محمد صلح عبدالفتاح وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   303780  قيدت فى  1997-04-21 

برقم ايداع   7582 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/04/2027  

12:00:00ص

191 - حنان يوسف علي وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   305026  قيدت فى  05-06-1997 برقم ايداع   

10946 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/06/2027  12:00:00ص

192 - سلوي فهمي سلمه وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   305568  قيدت فى  24-06-1997 برقم 

ايداع   12424 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/06/2027  

12:00:00ص

193 - تارجت للتصميمات الهندسيه والمقاولت محمد حسين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   308161  

قيدت فى  04-10-1997 برقم ايداع   19449 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  03/10/2027  12:00:00ص

194 - ريمون فؤاد عازر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   308303  قيدت فى  11-10-1997 برقم ايداع   

19889 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/10/2027  12:00:00ص

195 - محمد احمد مرسي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   310657  قيدت فى  30-12-1997 برقم ايداع   

26360 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/12/2027  12:00:00ص

196 - احمد عبدالمنعم عبد الحميد بحيري وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   332896  قيدت فى  

19-07-2000 برقم ايداع   13462 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/07/2025  12:00:00ص

197 - هيثم النيال و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   346101  قيدت فى  20-05-2002 برقم ايداع   

8422 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/05/2027  12:00:00ص

198 - حسن اسماعيل محمد احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   361636  قيدت فى  2004-07-17 

برقم ايداع   12420 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/07/2024  

12:00:00ص

199 - حسن محمود حسن الشيخ وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   385144  قيدت فى  01-08-2007 برقم 

ايداع   12470 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/07/2027  

12:00:00ص

200 - الفادى ) ايهاب منصور وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   385314  قيدت فى  30-08-2007 برقم 

ايداع   14081 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/08/2027  

12:00:00ص

201 - سيد عبدالعزيز توفيق مرسى وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   396009  قيدت فى  2012-09-13 

برقم ايداع   12132 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/09/2027  

12:00:00ص
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202 - جورج رفعت فخرى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   396508  قيدت فى  12-12-2012 برقم 

ايداع   16218 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/12/2027  

12:00:00ص

203 - حسن منصور وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   399776  قيدت فى  20-10-2014 برقم ايداع   

1251 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/10/2024  12:00:00ص

204 - اولد ابواسماعيل   شركة سبق قيدها برقم :   399893  قيدت فى  10-11-2014 برقم ايداع   

13527 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/11/2024  12:00:00ص

205 - طاهر احمد محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   411018  قيدت فى  13-11-2016 برقم ايداع   

22058 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/11/2026  12:00:00ص

206 - رمزى مجدى رمزى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   412357  قيدت فى  23-01-2017 برقم 

ايداع   1523 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/01/2027  

12:00:00ص

207 - عمر محمد على خليفه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   414427  قيدت فى  10-05-2017 برقم 

ايداع   9039 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/05/2027  

12:00:00ص

208 - ابتسام محمد سيد وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   416766  قيدت فى  01-10-2017 برقم ايداع   

19341 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/09/2027  12:00:00ص

209 - غاده عبدالغنى سعد درويش وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   109979  قيدت فى  1962-02-22 

برقم ايداع   1231 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/02/2027  

12:00:00ص

210 - محسن عباس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   179429  قيدت فى  16-11-1976 برقم ايداع   

14412 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/11/2026  12:00:00ص

211 - عادل وحيد حنا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   245990  قيدت فى  21-03-1987 برقم ايداع   

5379 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/03/2027  12:00:00ص

212 - شركه الحياه للخدمات الطبيه   شركة سبق قيدها برقم :   249533  قيدت فى  08-12-1987 برقم 

ايداع   17353 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/12/2027  

12:00:00ص

213 - ابناء علي المزاريقى   شركة سبق قيدها برقم :   266808  قيدت فى  08-05-1991 برقم ايداع   

5576 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/05/2026  12:00:00ص

214 - ابناء علي المرازيقي   شركة سبق قيدها برقم :   266808  قيدت فى  08-05-1991 برقم ايداع   

25577 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/05/2026  12:00:00ص

215 - شركه نصير وابو حسن للتجاره   شركة سبق قيدها برقم :   272135  قيدت فى  10-05-1992 برقم 

ايداع   6268 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/05/2027  

12:00:00ص

216 - الفكهاني اخوان   شركة سبق قيدها برقم :   274905  قيدت فى  01-12-1992 برقم ايداع   15412 

وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/11/2027  12:00:00ص

217 - انور وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   279782  قيدت فى  13-10-2001 برقم ايداع   18514 

وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/10/2026  12:00:00ص

218 - لنيك 2000   شركة سبق قيدها برقم :   279782  قيدت فى  13-10-2001 برقم ايداع   18514 وفى 

تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/10/2026  12:00:00ص

219 - لينك 2000 انور وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   279782  قيدت فى  08-01-2006 برقم ايداع   

1811152 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/01/2026  12:00:00

ص
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220 - لينك 2000 انور وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   279782  قيدت فى  08-04-2001 برقم ايداع   

1822466 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/04/2026  12:00:00

ص

221 - شركه النشاءات الفنيه العربيه للمقاولت )اربتيك ( يسري امين الشربيني وشركاه   شركة سبق قيدها برقم 

:   286393  قيدت فى  11-12-1994 برقم ايداع   18664 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  10/12/2024  12:00:00ص

222 - فايف ستارز للمقاولت عاطف نجيب وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   307520  قيدت فى  

09-09-1997 برقم ايداع   17710 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/09/2027  12:00:00ص

223 - كوافير السندريلل اشرف صادق وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   307563  قيدت فى  

10-09-1997 برقم ايداع   17811 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/09/2027  12:00:00ص

224 - الخدمات الهندسيه المتخصصه سيسكو) م . علء الدين وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   308221  

قيدت فى  07-10-1997 برقم ايداع   18644 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  06/10/2027  12:00:00ص

225 - شركة الغنام لمهمات المكاتب   شركة سبق قيدها برقم :   308268  قيدت فى  09-10-1997 برقم 

ايداع   19795 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/10/2027  

12:00:00ص

226 - احمد عبدالمنعم حسن وشركاه للستيراد شركه الكريم   شركة سبق قيدها برقم :   308866  قيدت فى  

29-10-1997 برقم ايداع   21459 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/10/2027  12:00:00ص

227 - مؤسسه الكريم عبدالمنعم حسن وشركاه للستيراد   شركة سبق قيدها برقم :   308866  قيدت فى  

29-10-1997 برقم ايداع   21460 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/10/2027  12:00:00ص

228 - عبدالنبي عبداللطيف البياع وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   309083  قيدت فى  1997-11-06 

برقم ايداع   22037 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/11/2027  

12:00:00ص

229 - مجدي ومرقص متي خليل و شركاهم   شركة سبق قيدها برقم :   309506  قيدت فى  1997-11-22 

برقم ايداع   23213 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/11/2027  

12:00:00ص

230 - احمد طه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   319960  قيدت فى  30-01-1999 برقم ايداع   1214 

وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/01/2024  12:00:00ص

231 - تعديل عنوان الشركة ليصبح هبة بدر شوقى عبد القادر و شركائها   شركة سبق قيدها برقم :   330329  

قيدت فى  02-04-2000 برقم ايداع   5804 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  01/04/2025  12:00:00ص

232 - صابر حبيب وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   341915  قيدت فى  07-10-2001 برقم ايداع   

18045 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/10/2026  12:00:00ص

233 - خضر عبدالمطلب احمد و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   348446  قيدت فى  07-09-2002 برقم 

ايداع   15513 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/09/2027  

12:00:00ص

234 - المصريه للستشارات الماليه عن الوراق الماليه ) صالح وبرسوم وعبد العزيز (   شركة سبق قيدها برقم 

:   385988  قيدت فى  03-01-2008 برقم ايداع   146 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  02/01/2028  12:00:00ص

235 - باهور بهيج عطا ا   شركة سبق قيدها برقم :   386018  قيدت فى  10-01-2008 برقم ايداع   391 

وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/01/2028  12:00:00ص
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236 - ايهاب اشعيا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   396175  قيدت فى  09-10-2012 برقم ايداع   

13479 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/10/2027  12:00:00ص

237 - محمد فوزى عبد الرحمن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   396600  قيدت فى  30-12-2012 برقم 

ايداع   16954 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/12/2027  

12:00:00ص

238 - محمد يحيى صلح احمد مشهور وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   396611  قيدت فى  

31-12-2012 برقم ايداع   17016 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/12/2027  12:00:00ص

239 - هيثم حامد حامد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   398152  قيدت فى  17-12-2013 برقم ايداع   

14019 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/12/2023  12:00:00ص

240 - محمد يسرى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   418416  قيدت فى  14-12-2017 برقم ايداع   

24593 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/12/2027  12:00:00ص

241 - يحيى طاهر عبد العزيز وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   142399  قيدت فى  26-03-1970 برقم 

ايداع   3676 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/03/2025  

12:00:00ص

242 - شركه اشرف مصطفي كمال وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   200873  قيدت فى  1980-01-10 

برقم ايداع   549 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/01/2025  

12:00:00ص

243 - شركه الطباخ للتجاره والمقاولت والتوكيلت التجاريه والستيراد والتصدير وتقسيم الراضى   شركة 

سبق قيدها برقم :   206325  قيدت فى  14-03-1985 برقم ايداع   3541 وفى تاريخ  13-12-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/03/2025  12:00:00ص

244 - محمد حسين الطباخ وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   206325  قيدت فى  24-09-1980 برقم ايداع   

14289 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/09/2025  12:00:00ص

245 - نبيل عبد المحسن محمد سالم وشركاء   شركة سبق قيدها برقم :   219674  قيدت فى  1982-07-04 

برقم ايداع   11065 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/07/2027  

12:00:00ص

246 - جلل الزينى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   222401  قيدت فى  07-05-1988 برقم ايداع   

6671 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/05/2023  12:00:00ص

247 - شركه ديزنى تورز للسياحه   شركة سبق قيدها برقم :   222401  قيدت فى  07-05-1988 برقم ايداع   

6671 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/05/2023  12:00:00ص

248 - يحيي سالم خليل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   247573  قيدت فى  01-07-1987 برقم ايداع   

10347 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/06/2027  12:00:00ص

249 - مهندس  احمد ابو غالي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   269375  قيدت فى  24-10-1991 برقم 

ايداع   14625 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/10/2026  

12:00:00ص

250 - جودت جميل ميخائيل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   271997  قيدت فى  02-05-1992 برقم 

ايداع   5802 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/05/2027  

12:00:00ص

251 - صليب سلمه سليمان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   274748  قيدت فى  21-11-1992 برقم 

ايداع   14907 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/11/2027  

12:00:00ص

252 - احمد عبدالسميع احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   289038  قيدت فى  17-05-1995 برقم 

ايداع   6925 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/05/2025  

12:00:00ص

Page 161 of 184 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

253 - شركه محمود ابو السعود ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   300421  قيدت فى  

07-12-1996 برقم ايداع   22528 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/12/2026  12:00:00ص

254 - رضا محمد معوض وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   304182  قيدت فى  10-05-1997 برقم 

ايداع   8710 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/05/2027  

12:00:00ص

255 - عبدالرحمن وعصام للنظارات الطبيه   شركة سبق قيدها برقم :   313497  قيدت فى  1998-05-11 

برقم ايداع   7695 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/05/2023  

12:00:00ص

256 - شركة سوليتير ماجده مبروك وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   324016  قيدت فى  1999-07-06 

برقم ايداع   12218 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/07/2024  

12:00:00ص

257 - محمد علي احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   330980  قيدت فى  30-04-2000 برقم ايداع   

7797 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/04/2025  12:00:00ص

258 - محمد فهمي محمد الكرت وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   336470  قيدت فى  2001-01-17 

برقم ايداع   813 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/01/2026  

12:00:00ص

259 - شركه مصر اليكتريك للدوات الكهربائيه والتوريدات محمد قناوي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

340422  قيدت فى  29-07-2001 برقم ايداع   13086 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  28/07/2026  12:00:00ص

260 - جودت وجون جميل ميخائيل   شركة سبق قيدها برقم :   342851  قيدت فى  11-03-2002 برقم 

ايداع   4037 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/03/2027  

12:00:00ص

261 - شركه البطل السود للدوات الصحيه   شركة سبق قيدها برقم :   342851  قيدت فى  2002-03-11 

برقم ايداع   4037 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/03/2027  

12:00:00ص

262 - جودت وجون جميل ميخائيل   شركة سبق قيدها برقم :   342851  قيدت فى  31-05-2003 برقم 

ايداع   8968 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/05/2023  

12:00:00ص

263 - شركة البطل السود للدوات الصحية   شركة سبق قيدها برقم :   342851  قيدت فى  2003-05-31 

برقم ايداع   8968 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/05/2023  

12:00:00ص

264 - جودت وجون جميل ميخائيل   شركة سبق قيدها برقم :   342851  قيدت فى  14-12-2002 برقم 

ايداع   21214 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/12/2027  

12:00:00ص

265 - شركة البطل السود للدوات الصحية   شركة سبق قيدها برقم :   342851  قيدت فى  2002-12-14 

برقم ايداع   21214 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/12/2027  

12:00:00ص

266 - خلفاء احمد محمود   شركة سبق قيدها برقم :   345543  قيدت فى  23-04-2002 برقم ايداع   6874 

وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/04/2027  12:00:00ص

267 - شركه حورس لتطعيم منتجات خان الخليلي الخشبيه بالصدف )رضا صبري ابراهيم سليمان وشركاة (   

شركة سبق قيدها برقم :   345638  قيدت فى  29-04-2002 برقم ايداع   7159 وفى تاريخ  2022-12-13  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/04/2027  12:00:00ص

268 - سحر احمد و شركاها   شركة سبق قيدها برقم :   348227  قيدت فى  26-08-2002 برقم ايداع   

14842 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/08/2027  12:00:00ص
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269 - صلح الدين محمد و شريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   358368  قيدت فى  24-02-2004 برقم 

ايداع   2844 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/02/2024  

12:00:00ص

270 - حسين حماد محمود عبد المجيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   364414  قيدت فى  

01-12-2004 برقم ايداع   20591 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/11/2024  12:00:00ص

271 - مصطفى طلعت احمد رستم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   396139  قيدت فى  2012-10-03 

برقم ايداع   13189 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/10/2027  

12:00:00ص

272 - سامح ذكى حسن عمارة وشريكه للتخليص الجمركى والستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   

396537  قيدت فى  18-12-2012 برقم ايداع   16457 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  17/12/2027  12:00:00ص

273 - محمد صلح على نويري ومحمود سعيد عبداللة ابراهم   شركة سبق قيدها برقم :   399639  قيدت فى  

21-09-2014 برقم ايداع   11460 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/09/2024  12:00:00ص

274 - شركة حسين حسن حسين حسن و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   404983  قيدت فى  

10-01-2016 برقم ايداع   415 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/01/2026  12:00:00ص

275 - ايه احمد بيومى وشركاؤها   شركة سبق قيدها برقم :   417497  قيدت فى  02-11-2017 برقم ايداع   

21031 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/11/2027  12:00:00ص

276 - البنك الهلى المصرى   شركة سبق قيدها برقم :   1  قيدت فى  19-04-2016 برقم ايداع   8146 وفى 

تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/04/2026  12:00:00ص

277 - البنك الهلى المصرى   شركة سبق قيدها برقم :   1  قيدت فى  19-09-2017 برقم ايداع   18602 

وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/09/2027  12:00:00ص

278 - البنك الهلى المصرى   شركة سبق قيدها برقم :   1  قيدت فى  02-11-2017 برقم ايداع   21117 

وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/11/2027  12:00:00ص

279 - شركه انجال احمد محمد عوف وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم :   146646  قيدت فى  

16-05-1971 برقم ايداع   3510 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/05/2026  12:00:00ص

280 - مكرم خليل ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   217761  قيدت فى  22-03-1982 برقم ايداع   

5838 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/03/2027  12:00:00ص

281 - ورشة اخوان سمير وعلء عبدالعظيم   شركة سبق قيدها برقم :   240317  قيدت فى  1986-04-12 

برقم ايداع   4498 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/04/2026  

12:00:00ص

282 - ساميه محمد سعد الدين وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   245821  قيدت فى  12-03-1987 برقم 

ايداع   4864 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/03/2027  

12:00:00ص

283 - السيد احمد عبدالمقصود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   246343  قيدت فى  09-04-1987 برقم 

ايداع   6490 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/04/2027  

12:00:00ص

284 - دكتور محب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   259538  قيدت فى  30-08-1997 برقم ايداع   

16954 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/08/2007  12:00:00ص

285 - موبي للتنميه والتصنيع   شركة سبق قيدها برقم :   259538  قيدت فى  30-08-1997 برقم ايداع   

16954 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/08/2007  12:00:00ص
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286 - صلح الدين حسن اسماعيل وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   266630  قيدت فى  1991-04-27 

برقم ايداع   5012 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/04/2026  

12:00:00ص

287 - ياسر عبد التواب صاوى وشركاه للمواد الغذائيه   شركة سبق قيدها برقم :   269176  قيدت فى  

13-10-1991 برقم ايداع   13948 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/10/2026  12:00:00ص

288 - سيلفر لتجهيزات مطابخ الفنادق والقرى السياحية   شركة سبق قيدها برقم :   275167  قيدت فى  

09-03-2011 برقم ايداع   3133 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/03/2026  12:00:00ص

289 - مصرية للتجارة والصناعة عبد الحي احمد مرسي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   275167  قيدت 

فى  09-03-2011 برقم ايداع   3133 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/03/2026  12:00:00ص

290 - مصريه للتجاره والصناعه عبد الحي احمد مرسي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   275167  قيدت 

فى  16-12-1992 برقم ايداع   16263 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/12/2027  12:00:00ص

291 - شركه سوان للسياحه ش 0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   275483  قيدت فى  07-01-1993 برقم 

ايداع   2810 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/01/2028  

12:00:00ص

292 - شركه سوان للسياحه ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   275483  قيدت فى  31-10-1994 برقم ايداع   

16084 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/10/2024  12:00:00ص

293 - عادل محمد محمد كركى , حسين عبد الحفيظ حسين اسماعيل   شركة سبق قيدها برقم :   294141  

قيدت فى  25-02-1996 برقم ايداع   2644 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  24/02/2026  12:00:00ص

294 - طارق جعفر محمود عبدالرحيم عباس للتجاره وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   300805  قيدت فى  

21-12-1996 برقم ايداع   23702 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/12/2026  12:00:00ص

295 - عاطف امين واصف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   307957  قيدت فى  27-09-1997 برقم 

ايداع   18894 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/09/2027  

12:00:00ص

296 - احمد الجبلي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   309662  قيدت فى  27-11-1997 برقم ايداع   

23670 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/11/2027  12:00:00ص

297 - صليب انيس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   310652  قيدت فى  30-12-1997 برقم ايداع   

26346 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/12/2027  12:00:00ص

298 - ورثه  محمد عمر احمد ) عادل محمد عمر احمد وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   335707  قيدت 

فى  02-12-2000 برقم ايداع   21448 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/12/2025  12:00:00ص

299 - عبدا كامل واولده   شركة سبق قيدها برقم :   335790  قيدت فى  05-12-2000 برقم ايداع   

21677 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/12/2025  12:00:00ص

300 - عبدا كامل واولده   شركة سبق قيدها برقم :   335790  قيدت فى  05-12-2000 برقم ايداع   

21678 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/12/2025  12:00:00ص

301 - عزه حسن عبدالمربح وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   343310  قيدت فى  24-12-2001 برقم 

ايداع   22639 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/12/2026  

12:00:00ص

302 - محمد كامل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   343777  قيدت فى  20-01-2002 برقم ايداع   

1090 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/01/2027  12:00:00ص
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303 - احمد ابراهيم الدسوقى وشركاه )ايتا للمقاولت الهندسية(   شركة سبق قيدها برقم :   345926  قيدت فى  

13-05-2002 برقم ايداع   7965 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/05/2027  12:00:00ص

304 - احمد محمود سيف الدين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   348877  قيدت فى  28-09-2002 برقم 

ايداع   16845 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/09/2027  

12:00:00ص

305 - ورشة جمال اللواء امل حسن سليمان وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   349374  قيدت فى  

21-10-2002 برقم ايداع   18414 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/10/2027  12:00:00ص

306 - حنفى محمود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   349465  قيدت فى  26-10-2002 برقم ايداع   

18691 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/10/2027  12:00:00ص

307 - اشرف كمال صليب وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   350279  قيدت فى  11-12-2002 برقم 

ايداع   21154 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/12/2027  

12:00:00ص

308 - شركة ميناء القاهرة الجوى شركة مساهمة تابعه مصريه ش0م0تى0م   شركة سبق قيدها برقم :   

350374  قيدت فى  18-12-2002 برقم ايداع   21531 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  17/12/2027  12:00:00ص

309 - عصام الناغي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   376745  قيدت فى  20-04-2006 برقم ايداع   

8023 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/04/2026  12:00:00ص

310 - عاطف فريد الحسينى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   378438  قيدت فى  11-06-2006 برقم 

ايداع   12168 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/06/2026  

12:00:00ص

311 - سامى سعد الدين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   408014  قيدت فى  25-05-2016 برقم ايداع   

10459 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/05/2026  12:00:00ص

312 - شركه ابناء عبدالبارى للتجارة والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   413483  قيدت فى  

19-03-2017 برقم ايداع   5558 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/03/2027  12:00:00ص

313 - محمود يوسف محمد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   414169  قيدت فى  24-04-2017 برقم 

ايداع   8074 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/04/2027  

12:00:00ص

314 - احمد محمد يوسف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   418614  قيدت فى  24-12-2017 برقم ايداع   

25381 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/12/2027  12:00:00ص

315 - شركة وجيه مكرم حبيب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   418777  قيدت فى  28-12-2017 برقم 

ايداع   25936 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/12/2027  

12:00:00ص

316 - سويزا للشوكولته والحلويات ) ش . م . م (   شركة سبق قيدها برقم :   435332  قيدت فى  

11-08-2001 برقم ايداع   1000001 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/08/2026  12:00:00ص

317 - سويزا للشوكولته والحلويات ) ش . م . م (   شركة سبق قيدها برقم :   435332  قيدت فى  

11-08-2001 برقم ايداع   1000002 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/08/2026  12:00:00ص

318 - مصانع ومطابع القناوى عبد السلم سليمان القناوى واولده   شركة سبق قيدها برقم :   112020  قيدت 

فى  01-09-1962 برقم ايداع   4941 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/08/2027  12:00:00ص
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319 - مطابع ومصانع القناوي عبد السلم سليمان القناوي واولده   شركة سبق قيدها برقم :   112020  قيدت 

فى  01-09-1962 برقم ايداع   4942 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/08/2027  12:00:00ص

320 - مطابع ومصانع القناوي عبد السلم سليمان القناوي واولده   شركة سبق قيدها برقم :   112020  قيدت 

فى  01-09-1962 برقم ايداع   4944 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/08/2027  12:00:00ص

321 - مصانع ومطابخ القناوي عبدالسلم القناوي واولده   شركة سبق قيدها برقم :   112020  قيدت فى  

21-12-1977 برقم ايداع   18089 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/12/2027  12:00:00ص

322 - شركه مراد التجاريه = ورثه المرحوم علي سيد مراد =   شركة سبق قيدها برقم :   149837  قيدت فى  

20-02-1972 برقم ايداع   1498 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/02/2027  12:00:00ص

323 - معهد فن التجميل حسين السيد ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   175403  قيدت فى  

11-03-1976 برقم ايداع   2613 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/03/2026  12:00:00ص

324 - عماد فرحات بلبل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   219768  قيدت فى  08-07-1982 برقم ايداع   

11309 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/07/2027  12:00:00ص

325 - عبد النبى عباس رجب وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   222401  قيدت فى  19-12-1982 برقم 

ايداع   19423 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/12/2027  

12:00:00ص

326 - مصنع فريش Frish للحلويات0 جنيت ظريفه وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   240555  قيدت فى  

27-04-1986 برقم ايداع   5138 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/04/2026  12:00:00ص

327 - حلواني قريش ) جنيت الفونس ظريفه وشركاها (   شركة سبق قيدها برقم :   240555  قيدت فى  

13-11-1988 برقم ايداع   14920 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/11/2023  12:00:00ص

328 - عبدالرازق فرحات وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   267254  قيدت فى  03-06-1991 برقم ايداع   

7025 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/06/2026  12:00:00ص

329 - شركه الرضا والنور لتجاره الملبس الشعبيه . فريد وجمال وشركاهما   شركة سبق قيدها برقم :   

271743  قيدت فى  02-04-1992 برقم ايداع   74802 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  01/04/2027  12:00:00ص

330 - شركه القاهره للصناعات الجلديه ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   275182  قيدت فى  

22-07-1999 برقم ايداع   13354 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/07/2024  12:00:00ص

331 - شركه القاهره للصناعات الجلديه ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   275182  قيدت فى  

13-11-2000 برقم ايداع   20460 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/11/2025  12:00:00ص

332 - عاطف عدلى جندى شنوده وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   296077  قيدت فى  1996-06-12 

برقم ايداع   9029 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/06/2026  

12:00:00ص

333 - ماجده جابر امين وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   304040  قيدت فى  04-05-1997 برقم ايداع   

8340 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/05/2027  12:00:00ص

334 - شركه جرانت   شركة سبق قيدها برقم :   304040  قيدت فى  29-11-2000 برقم ايداع   21405 

وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/11/2025  12:00:00ص
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335 - ماجده جابر امين وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   304040  قيدت فى  29-11-2000 برقم ايداع   

21405 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/11/2025  12:00:00ص

336 - شركة كريمكر للتوكيلت التجارية   شركة سبق قيدها برقم :   308163  قيدت فى  2010-03-18 

برقم ايداع   4404 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/03/2025  

12:00:00ص

337 - نادي خيري رزق ا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   308163  قيدت فى  18-03-2010 برقم 

ايداع   4404 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/03/2025  

12:00:00ص

338 - شركة كريمكو للتوكيلت التجارية   شركة سبق قيدها برقم :   308163  قيدت فى  18-03-2010 برقم 

ايداع   4405 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/03/2025  

12:00:00ص

339 - نادي خيري رزق ا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   308163  قيدت فى  18-03-2010 برقم 

ايداع   4405 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/03/2025  

12:00:00ص

340 - نادي خيري رزق ا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   308163  قيدت فى  30-05-2017 برقم 

ايداع   10485 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/05/2027  

12:00:00ص

341 - نادي خيري رزق ا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   308163  قيدت فى  04-10-1997 برقم 

ايداع   19452 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/10/2027  

12:00:00ص

342 - محمد عبد الخالق ثروت و شركاة   شركة سبق قيدها برقم :   320141  قيدت فى  09-03-2016 برقم 

ايداع   4886 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/03/2026  

12:00:00ص

343 - النبيل للمقاولت  احمد نبيل فهمي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   329605  قيدت فى  

27-02-2000 برقم ايداع   3743 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/02/2025  12:00:00ص

344 - سمير معوض عبدالحميد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   341720  قيدت فى  26-09-2001 برقم 

ايداع   17435 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/09/2026  

12:00:00ص

345 - جودت جميل ميخائيل وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   342851  قيدت فى  20-11-2001 برقم 

ايداع   21176 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/11/2026  

12:00:00ص

346 - السراء للضاءه الحديثه  السيد عبدا الليثى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   344186  قيدت فى  

09-02-2002 برقم ايداع   2453 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/02/2027  12:00:00ص

347 - شايه حسين محمود سليمان وشركاءها   شركة سبق قيدها برقم :   349009  قيدت فى  2002-10-02 

برقم ايداع   17248 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/10/2027  

12:00:00ص

348 - اولد صلح لتجاره المواد الغذائيه   شركة سبق قيدها برقم :   358054  قيدت فى  2004-02-08 

برقم ايداع   1785 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/02/2024  

12:00:00ص

349 - مجدى جرجس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   385639  قيدت فى  04-11-2007 برقم ايداع   

16719 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/11/2027  12:00:00ص

350 - ريمون عبدالحكيم وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   385900  قيدت فى  13-12-2007 برقم ايداع   

19180 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/12/2027  12:00:00ص
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351 - ابناء جورج معوض   شركة سبق قيدها برقم :   394937  قيدت فى  13-03-2012 برقم ايداع   

4093 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/03/2027  12:00:00ص

352 - السيد خليل وشركائه   شركة سبق قيدها برقم :   396061  قيدت فى  19-09-2012 برقم ايداع   

12512 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/09/2027  12:00:00ص

353 - مجدى نصر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   396441  قيدت فى  03-12-2012 برقم ايداع   

15785 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/12/2027  12:00:00ص

354 - منتصر محمود سيد رضوان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   408961  قيدت فى  2016-07-21 

برقم ايداع   14582 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/07/2026  

12:00:00ص

355 - ايمن احمد عبدالفتاح احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   412671  قيدت فى  2017-02-09 

برقم ايداع   2680 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/02/2027  

12:00:00ص

356 - محمود الشيخ وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   417664  قيدت فى  08-11-2017 برقم ايداع   

21612 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/11/2027  12:00:00ص

357 - اسلم احمد عبدالحليم سيد احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   418578  قيدت فى  

21-12-2017 برقم ايداع   25265 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/12/2027  12:00:00ص

358 - حاتم العطار و شريكتة   شركة سبق قيدها برقم :   418729  قيدت فى  27-12-2017 برقم ايداع   

25803 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/12/2027  12:00:00ص

359 - محروس البنا و عبدالعظيم حسين   شركة سبق قيدها برقم :   111657  قيدت فى  01-08-1962 برقم 

ايداع   4331 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/07/2027  

12:00:00ص

360 - مصطفى على جلل وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   183592  قيدت فى  01-08-1977 برقم 

ايداع   11978 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/07/2027  

12:00:00ص

361 - شركه مقاولت النشاء يسمو مصر لصحابها يسمو يعقوب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

222394  قيدت فى  18-12-1982 برقم ايداع   19410 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  17/12/2027  12:00:00ص

362 - شركه مقاولت وكيماويات النشاء يسمو مصر   شركة سبق قيدها برقم :   222394  قيدت فى  

18-12-1982 برقم ايداع   19410 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/12/2027  12:00:00ص

363 - نجيب دميان وشريكه فيكتور نجيب دميان   شركة سبق قيدها برقم :   226761  قيدت فى  

03-07-1983 برقم ايداع   12929 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/07/2023  12:00:00ص

364 - مركز الكتاب للنشر ) محمد كمال جعفر وشريكه (   شركة سبق قيدها برقم :   256488  قيدت فى  

29-03-1989 برقم ايداع   4431 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/03/2024  12:00:00ص

365 - محمد سعيد وطارق حسني للملبس   شركة سبق قيدها برقم :   262189  قيدت فى  1990-05-14 

برقم ايداع   6129 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/05/2025  

12:00:00ص

366 - هاله وطارق زكريا شاكر وحسن يحيي شاكر وشركاهما   شركة سبق قيدها برقم :   274223  قيدت فى  

15-10-1992 برقم ايداع   13031 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/10/2027  12:00:00ص
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367 - شركه القاهره للصناعات الجلديه ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   275182  قيدت فى  

16-12-1992 برقم ايداع   16306 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/12/2027  12:00:00ص

368 - شركة اسماعيل يس وشركاه للرخام والجرانيت   شركة سبق قيدها برقم :   298486  قيدت فى  

05-10-1996 برقم ايداع   16857 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/10/2026  12:00:00ص

369 - خالد مصطفى سيد يونس وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   301339  قيدت فى  07-01-1997 برقم 

ايداع   476 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/01/2027  12:00:00

ص

370 - فتحي نصار وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   307907  قيدت فى  24-09-1997 برقم ايداع   

18744 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/09/2027  12:00:00ص

371 - محمد عبدالرحمن محمد علي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   309056  قيدت فى  1997-11-05 

برقم ايداع   21960 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/11/2027  

12:00:00ص

372 - فيكتور جورج رزق وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   310293  قيدت فى  18-12-1997 برقم 

ايداع   25385 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/12/2027  

12:00:00ص

373 - سميره ابراهيم السيد و شريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   310898  قيدت فى  11-01-1998 برقم 

ايداع   532 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/01/2028  12:00:00

ص

374 - محمد عبدة مصطفى سحلب وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   311275  قيدت فى  1998-01-01 

برقم ايداع   1 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/12/2027  

12:00:00ص

375 - تامر عبد الحميد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   346355  قيدت فى  02-06-2002 برقم ايداع   

9211 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/06/2027  12:00:00ص

376 - محمد فتحى وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   349925  قيدت فى  17-11-2002 برقم ايداع   

20072 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/11/2027  12:00:00ص

377 - مجدي مرقص بخيت وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   364985  قيدت فى  26-12-2004 برقم 

ايداع   22382 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/12/2024  

12:00:00ص

378 - احمد مصطفى احمد محمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   384201  قيدت فى  2007-03-13 

برقم ايداع   4211 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/03/2027  

12:00:00ص

379 - م فريد مرقص وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   385811  قيدت فى  28-12-2007 برقم ايداع   

18327 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/12/2027  12:00:00ص

380 - حسام عباس محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   385959  قيدت فى  02-10-2017 برقم ايداع   

19500 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/10/2027  12:00:00ص

381 - حسام عباس محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   385959  قيدت فى  30-12-2007 برقم ايداع   

19764 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/12/2027  12:00:00ص

382 - محمد عزت عبد الرحيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   396679  قيدت فى  10-01-2013 برقم 

ايداع   422 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/01/2028  12:00:00

ص

383 - ملك جرجس شكري عطا ا وشركائه   شركة سبق قيدها برقم :   407658  قيدت فى  

10-05-2016 برقم ايداع   9282 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/05/2026  12:00:00ص
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384 - حامد جلل ابو السعادات وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   418031  قيدت فى  2017-11-26 

برقم ايداع   229413 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/11/2027  

12:00:00ص

385 - شركة خالد رجائى و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   418205  قيدت فى  05-12-2017 برقم ايداع   

23697 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/12/2027  12:00:00ص

386 - حراز والفزناوى وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم :   110807  قيدت فى  09-05-1962 برقم ايداع   

2672 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/05/2027  12:00:00ص

387 - الشركة العامة للعمال الهندسية ش .ت.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   113059  قيدت فى  

19-11-1962 برقم ايداع   6821 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/11/2027  12:00:00ص

388 - الشركة العامة للعمال الهندسية ش .ت.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   113059  قيدت فى  

30-03-1976 برقم ايداع   1000001 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/03/2026  12:00:00ص

389 - عاطف عبد ربه و وفيق الحكيم وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم :   115779  قيدت فى  

03-07-1963 برقم ايداع   4201 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/07/2023  12:00:00ص

390 - مطاحن البن اليمني والبرازيلي -محمد مصطفي محمود عامر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

273342  قيدت فى  16-08-1992 برقم ايداع   10263 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  15/08/2027  12:00:00ص

391 - مسعود اخوان   شركة سبق قيدها برقم :   274168  قيدت فى  11-10-1992 برقم ايداع   12848 

وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/10/2027  12:00:00ص

392 - الشركة الشرقية للمنشات السياحية وفنادق البارون ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   274958  قيدت 

فى  29-01-2005 برقم ايداع   1536 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/01/2025  12:00:00ص

393 - الشركة الشرقية للمنشأت السياحية وفنادق البارون ) فندق البارون شرم الشيخ ( شركة مساهمة مصرية   

شركة سبق قيدها برقم :   274958  قيدت فى  05-12-1992 برقم ايداع   15585 وفى تاريخ  

19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/12/2027  12:00:00ص

394 - فندق البارون شرم الشيخ   شركة سبق قيدها برقم :   274958  قيدت فى  05-12-1992 برقم ايداع   

15585 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/12/2027  12:00:00ص

395 - سيد احمد حنفي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   294230  قيدت فى  03-03-1996 برقم ايداع   

2983 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/03/2026  12:00:00ص

396 - احمد عواجه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   304749  قيدت فى  26-05-1997 برقم ايداع   

10153 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/05/2027  12:00:00ص

397 - محمد علي عباس الجمال واحمد علي عباس الجمال   شركة سبق قيدها برقم :   305690  قيدت فى  

29-06-1997 برقم ايداع   12741 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/06/2027  12:00:00ص

398 - عماد فايز عطاا وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   308898  قيدت فى  30-10-1997 برقم ايداع   

21543 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/10/2027  12:00:00ص

399 - اشرف السيد رشاد حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   318594  قيدت فى  25-11-1998 برقم 

ايداع   21563 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/11/2023  

12:00:00ص

400 - سامح عبد المنعم عبد العاطي حسين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   328681  قيدت فى  

22-01-2000 برقم ايداع   959 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/01/2025  12:00:00ص
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401 - شركه عبد المنعم حسين عطا و شركاه للتجاره و التوزيع و الستيراد و التوكي   شركة سبق قيدها برقم :   

328681  قيدت فى  22-01-2000 برقم ايداع   960 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  21/01/2025  12:00:00ص

402 - عبدالمنعم عبدالعاطي حسين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   328681  قيدت فى  2000-05-13 

برقم ايداع   8679 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/05/2025  

12:00:00ص

403 - ورثه خالد فاروق ) مصطفى خالد فاروق وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   333022  قيدت فى  

29-07-2000 برقم ايداع   13892 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/07/2025  12:00:00ص

404 - شركه رضوان موتورز و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   345847  قيدت فى  11-05-2002 برقم 

ايداع   7754 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/05/2027  

12:00:00ص

405 - شركة نيودريم ) خالد انور محمد وشريكته (   شركة سبق قيدها برقم :   350766  قيدت فى  

08-01-2003 برقم ايداع   367 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/01/2028  12:00:00ص

406 - مرقص عزيز سعد جرجس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   367562  قيدت فى  2005-04-13 

برقم ايداع   7211 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/04/2025  

12:00:00ص

407 - ورثه مختار مختار سليمان   شركة سبق قيدها برقم :   373597  قيدت فى  17-12-2005 برقم ايداع   

24021 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/12/2025  12:00:00ص

408 - احمد عبد الفتاح احمد و شريكه اسماعيل صلح الدين   شركة سبق قيدها برقم :   395035  قيدت فى  

27-03-2012 برقم ايداع   4935 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/03/2027  12:00:00ص

409 - نادى درويش سلمه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   395803  قيدت فى  30-07-2012 برقم 

ايداع   10597 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/07/2027  

12:00:00ص

410 - محمود عبدالله احمد سيد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   396362  قيدت فى  2012-11-18 

برقم ايداع   15011 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/11/2027  

12:00:00ص

411 - محمود عمرى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   396528  قيدت فى  16-12-2012 برقم ايداع   

16325 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/12/2027  12:00:00ص

412 - وليد ابوزيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   396528  قيدت فى  16-12-2012 برقم ايداع   

16325 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/12/2027  12:00:00ص

413 - داليا زغلول وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   408007  قيدت فى  25-05-2016 برقم ايداع   

10433 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/05/2026  12:00:00ص

414 - صفيه امام المسلمى وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   416633  قيدت فى  24-09-2017 برقم 

ايداع   18737 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/09/2027  

12:00:00ص

415 - ايمن على عبدا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   418069  قيدت فى  27-11-2017 برقم ايداع   

23104 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/11/2027  12:00:00ص

416 - بقاله الرخاوي ) محمد خليل الرخاوي وشريكه (   شركة سبق قيدها برقم :   219379  قيدت فى  

14-06-1982 برقم ايداع   10338 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/06/2027  12:00:00ص

Page 171 of 184 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

417 - عبدالمنعم امين علي محمد وشركاه- ورثه امين علي محمد   شركة سبق قيدها برقم :   233304  قيدت 

فى  20-10-1984 برقم ايداع   13784 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/10/2024  12:00:00ص

418 - شركه اوديو للتكنولوجيا ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   280357  قيدت فى  14-12-1993 برقم 

ايداع   16906 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/12/2023  

12:00:00ص

419 - ورثه محمود خليل ابراهيم عادل محمود خليل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   292119  قيدت فى  

29-10-1995 برقم ايداع   16247 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/10/2025  12:00:00ص

420 - عادل محي الدين عبد الرازق وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   292164  قيدت فى  1995-10-31 

برقم ايداع   16402 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/10/2025  

12:00:00ص

421 - ميديا مود للملبس بطرس متري وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   305362  قيدت فى  

17-06-1997 برقم ايداع   11895 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/06/2027  12:00:00ص

422 - ) شركه التوحيد ( عطيه حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   316455  قيدت فى  1998-09-03 

برقم ايداع   15479 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/09/2023  

12:00:00ص

423 - مجدي عويس وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   323706  قيدت فى  23-06-1999 برقم ايداع   

11342 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/06/2024  12:00:00ص

424 - زهران و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   347369  قيدت فى  15-07-2002 برقم ايداع   12234 

وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/07/2027  12:00:00ص

425 - شركة خليل ومحمد ابراهيم تمام نعمان وشركاؤهم   شركة سبق قيدها برقم :   349908  قيدت فى  

16-11-2002 برقم ايداع   20024 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/11/2027  12:00:00ص

426 - محمود شحاته وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   350261  قيدت فى  10-12-2002 برقم ايداع   

21065 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/12/2027  12:00:00ص

427 - طارق فراج الششتاوى مصطفى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   350633  قيدت فى  

31-12-2002 برقم ايداع   22389 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/12/2027  12:00:00ص

428 - عبد الفتاح فرغلي ومحمد عبد الفتاح   شركة سبق قيدها برقم :   363427  قيدت فى  2017-09-12 

برقم ايداع   18000 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/09/2027  

12:00:00ص

429 - المتحدون للتجاره والمقاولت - احمد عبد الرحمن احمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   383972  

قيدت فى  06-02-2007 برقم ايداع   1970 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  05/02/2027  12:00:00ص

430 - سمير انور النجاحى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   385509  قيدت فى  02-10-2007 برقم ايداع   

15487 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/10/2027  12:00:00ص

431 - طه عبد الحميد مدنى اسماعيل وشريكتة   شركة سبق قيدها برقم :   394280  قيدت فى  

02-01-2012 برقم ايداع   79 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/01/2027  12:00:00ص

432 - شركه المدينه الهندسيه ) ابراهيم بدر وشريكه محمد عبد الفتاح(   شركة سبق قيدها برقم :   395686  

قيدت فى  08-07-2012 برقم ايداع   9729 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  07/07/2027  12:00:00ص
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433 - ايمن عبد المنعم محمد رياض وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   397795  قيدت فى  2013-09-29 

برقم ايداع   10786 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/09/2023  

12:00:00ص

434 - محسن عبدالمنعم حسين مدكور وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   412639  قيدت فى  

09-02-2017 برقم ايداع   2560 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/02/2027  12:00:00ص

435 - البنك الهلى المصرى   شركة سبق قيدها برقم :   1  قيدت فى  11-09-2017 برقم ايداع   17921 

وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/09/2027  12:00:00ص

436 - نبيل محمد حسن و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   111683  قيدت فى  04-08-1962 برقم ايداع   

4371 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/08/2027  12:00:00ص

437 - شركه عادل ذكرى مجلع وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   155239  قيدت فى  29-03-1973 برقم 

ايداع   3131 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/03/2023  

12:00:00ص

438 - هبة عمر محمد قابل وشركاهما   شركة سبق قيدها برقم :   186452  قيدت فى  01-01-1978 برقم 

ايداع   50 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/12/2027  12:00:00

ص

439 - محمد محمد عبدالحميد وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   222272  قيدت فى  11-12-1982 برقم 

ايداع   19070 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/12/2027  

12:00:00ص

440 - محمد صبحي الحسيني يسن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   222646  قيدت فى  1983-01-01 

برقم ايداع   30 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/12/2027  

12:00:00ص

441 - يسرى ونجاة   شركة سبق قيدها برقم :   234911  قيدت فى  18-02-1985 برقم ايداع   2329 وفى 

تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/02/2025  12:00:00ص

442 - شركه محمود سمير عبدالرحيم القاضي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   262652  قيدت فى  

14-06-1990 برقم ايداع   7623 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/06/2025  12:00:00ص

443 - الميره   شركة سبق قيدها برقم :   262652  قيدت فى  27-09-1998 برقم ايداع   17052 وفى 

تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/09/2023  12:00:00ص

444 - شركه محمود سمير عبدالرحيم القاضي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   262652  قيدت فى  

27-09-1998 برقم ايداع   17052 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/09/2023  12:00:00ص

445 - شركة اخوان الجابرى لتجارة الحديد و المعادن - ثروت احمد الجابرى و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

326079  قيدت فى  26-09-1999 برقم ايداع   17799 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  25/09/2024  12:00:00ص

446 - ا د م لمستلزمات البناء شركة ذات مسئولية محدودة وفقا لحكام القانون 159 لسنه 81   شركة سبق قيدها 

برقم :   350840  قيدت فى  12-01-2003 برقم ايداع   599 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  11/01/2028  12:00:00ص

447 - محمد عبد الرازق محمد رفاعي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   368328  قيدت فى  

18-05-2005 برقم ايداع   9363 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/05/2025  12:00:00ص

448 - عبد الرازق محمد رفاعي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   368328  قيدت فى  25-12-2005 برقم 

ايداع   24641 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/12/2025  

12:00:00ص
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449 - مركز اتصالت ليالى زمان   شركة سبق قيدها برقم :   368328  قيدت فى  25-12-2005 برقم ايداع   

24641 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/12/2025  12:00:00ص

450 - شركه زمزم لستيراد وتصدير وتجاره المعادن ) اسامه سمير ابراهيم طه وشريكه (   شركة سبق قيدها 

برقم :   372609  قيدت فى  07-11-2005 برقم ايداع   21112 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  06/11/2025  12:00:00ص

451 - مؤسسه اولد مجدي خطيب للتجاره والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   379595  قيدت فى  

17-07-2006 برقم ايداع   15333 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/07/2026  12:00:00ص

452 - محمد يحيي محمد شريف وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   379683  قيدت فى  19-07-2006 برقم 

ايداع   15542 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/07/2026  

12:00:00ص

453 - رفعت للساعات   شركة سبق قيدها برقم :   385899  قيدت فى  13-12-2007 برقم ايداع   19172 

وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/12/2027  12:00:00ص

454 - احمد واكرم وايمن واسلم محمد عبد الحى اسعد العجيل   شركة سبق قيدها برقم :   397618  قيدت فى  

30-07-2013 برقم ايداع   8881 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/07/2023  12:00:00ص

455 - سامى احمد عثمان وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   415497  قيدت فى  16-07-2017 برقم ايداع   

13131 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/07/2027  12:00:00ص

456 - وليد سعيد شعبان وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   415906  قيدت فى  08-08-2017 برقم ايداع   

15030 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/08/2027  12:00:00ص

457 - احمد كرم غالى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   417731  قيدت فى  12-11-2017 برقم ايداع   

21847 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/11/2027  12:00:00ص

458 - ميس باريس )ايهاب محمد توفيق زايد و شركاة(   شركة سبق قيدها برقم :   62011  قيدت فى  

10-07-1947 برقم ايداع   4127 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/07/2027  12:00:00ص

459 - ح0خريستويان وشركاه }خلفاء جبريل   شركة سبق قيدها برقم :   62011  قيدت فى  1983-08-25 

برقم ايداع   1230094 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/08/2023  

12:00:00ص

460 - شركه توني للملبس   شركة سبق قيدها برقم :   112445  قيدت فى  03-10-1962 برقم ايداع   

5722 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/10/2027  12:00:00ص

461 - شركه عبده عبدالرؤوف وشركاه للمقاولت العموميه   شركة سبق قيدها برقم :   137072  قيدت فى  

29-12-1968 برقم ايداع   6097 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/12/2023  12:00:00ص

462 - ابوالجوخ وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   222169  قيدت فى  05-12-1982 برقم ايداع   

18751 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/12/2027  12:00:00ص

463 - هشام صلح الدين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   243745  قيدت فى  26-11-1986 برقم ايداع   

16400 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/11/2026  12:00:00ص

464 - محمد البيجرمى وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   253301  قيدت فى  04-09-1988 برقم ايداع   

11506 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/09/2023  12:00:00ص

465 - ورثه المرحوم فؤاد صادق بخيت   شركة سبق قيدها برقم :   273227  قيدت فى  09-08-1992 برقم 

ايداع   9962 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/08/2027  

12:00:00ص

466 - كامل وهيب سلوانس و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   306786  قيدت فى  12-08-1997 برقم 

ايداع   15712 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/08/2027  

12:00:00ص
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467 - شركه محمد صابر احمد محمود وشركاه للمقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   310640  قيدت فى  

29-12-1997 برقم ايداع   26299 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/12/2027  12:00:00ص

468 - حمادة فهمى عبدالسلم وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   310692  قيدت فى  01-01-1998 برقم 

ايداع   42 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/12/2027  12:00:00

ص

469 - المصريه المريكيه لمعالجه وتنقيه مياه الشرب ) احمد محمدمصطفي وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   

323758  قيدت فى  24-06-1999 برقم ايداع   11489 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  23/06/2024  12:00:00ص

470 - ورثه محمود مصطفى موسى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   328416  قيدت فى  2000-01-02 

برقم ايداع   126 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/01/2025  

12:00:00ص

471 - شركه شعبان احمد محمد بدوي و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   347177  قيدت فى  

08-07-2002 برقم ايداع   11583 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/07/2027  12:00:00ص

472 - نبيل طوبيا بقطر وشريكه دافيد نبيل طوبيا بقطر   شركة سبق قيدها برقم :   349681  قيدت فى  

04-11-2002 برقم ايداع   19379 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/11/2027  12:00:00ص

473 - نبيل طوبيا و كمال طوبيا   شركة سبق قيدها برقم :   349681  قيدت فى  04-11-2002 برقم ايداع   

19379 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/11/2027  12:00:00ص

474 - نبيل طوبيا بقطر وشريكه دافيد نبيل طوبيا بقطر   شركة سبق قيدها برقم :   349681  قيدت فى  

30-09-2014 برقم ايداع   1948551 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/09/2024  12:00:00ص

475 - عادل عبد الرازق وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   350596  قيدت فى  30-12-2002 برقم ايداع   

22270 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/12/2027  12:00:00ص

476 - ورثة محمود امير ابراهيم   شركة سبق قيدها برقم :   350748  قيدت فى  06-01-2003 برقم ايداع   

315 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/01/2028  12:00:00ص

477 - شركه المرعي للمواد الغذائيه رفعت نجيب جيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   373783  قيدت فى  

24-12-2005 برقم ايداع   24536 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/12/2025  12:00:00ص

478 - شريف محمد لطفى ابراهيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   394507  قيدت فى  2012-01-12 

برقم ايداع   764 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/01/2027  

12:00:00ص

479 - حمدى سليم عبد المجيد سليم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   397937  قيدت فى  2013-11-11 

برقم ايداع   12233 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/11/2023  

12:00:00ص

480 - عشم نجيب عيسى وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   398987  قيدت فى  18-05-2014 برقم ايداع   

6277 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/05/2024  12:00:00ص

481 - حماده محمد عطيت ا وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   401122  قيدت فى  15-02-2015 برقم 

ايداع   2194 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/02/2025  

12:00:00ص

482 - شركة نجاح وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   408042  قيدت فى  26-05-2016 برقم ايداع   

10573 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/05/2026  12:00:00ص
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483 - ورثة بخيت مصطفى احمد عنهم محمود بخيت وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   418384  قيدت فى  

13-12-2017 برقم ايداع   24465 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/12/2027  12:00:00ص

484 - ابراهيم مصطفي مصطفي وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   418928  قيدت فى  2018-01-04 

برقم ايداع   286 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/01/2028  

12:00:00ص

485 - شركه التوريدات العموميه العالميه )اجبسكو( ش 0ذ0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   90682  قيدت فى  

17-02-1992 برقم ايداع   2669 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/02/2027  12:00:00ص

486 - رمسيس للنشاءات )ذات مسئوليه محدوده(   شركة سبق قيدها برقم :   247511  قيدت فى  

28-06-1987 برقم ايداع   10142 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/06/2027  12:00:00ص

487 - سامي عجوه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   272916  قيدت فى  14-07-1992 برقم ايداع   

8917 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/07/2027  12:00:00ص

488 - سامي عجوه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   272916  قيدت فى  14-07-1992 برقم ايداع   

8918 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/07/2027  12:00:00ص

489 - هانى هنرى شفيق و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   308080  قيدت فى  30-09-1997 برقم 

ايداع   19233 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/09/2027  

12:00:00ص

490 - دعاء محمد ماهر عبد الغفار وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   337984  قيدت فى  2001-04-08 

برقم ايداع   5366 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/04/2026  

12:00:00ص

491 - د  حسن حجازي و شريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   337984  قيدت فى  09-07-2003 برقم ايداع   

11633 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/07/2023  12:00:00ص

492 - صيدليه الفردوس الجديده   شركة سبق قيدها برقم :   337984  قيدت فى  09-07-2003 برقم ايداع   

11633 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/07/2023  12:00:00ص

493 - مركز بهاء الدين الطبى دنيا محمد بهاء الدين عثمان وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   342718  

قيدت فى  12-11-2001 برقم ايداع   20721 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  11/11/2026  12:00:00ص

494 - عمار اسماعيل فراج وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   346832  قيدت فى  22-06-2002 برقم 

ايداع   10612 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/06/2027  

12:00:00ص

495 - وائل اسماعيل صبرى عيسى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   374925  قيدت فى  2006-02-13 

برقم ايداع   2603 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/02/2026  

12:00:00ص

496 - محمود اسماعيل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   381799  قيدت فى  08-10-2006 برقم ايداع   

21725 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/10/2026  12:00:00ص

497 - ورثه عبد الفتاح على اسماعيل   شركة سبق قيدها برقم :   385121  قيدت فى  29-07-2007 برقم 

ايداع   12279 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/07/2027  

12:00:00ص

498 - طارق السيد المصيلحى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   393167  قيدت فى  15-06-2011 برقم 

ايداع   8719 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/06/2026  

12:00:00ص

499 - شركه نادر وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   397855  قيدت فى  13-10-2013 برقم ايداع   

11266 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/10/2023  12:00:00ص
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500 - محمد احمد محمود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   398709  قيدت فى  01-04-2014 برقم ايداع   

4147 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/03/2024  12:00:00ص

501 - وليد عبدالعزيز محمد ويحيى زكريا حامد   شركة سبق قيدها برقم :   418651  قيدت فى  

25-12-2017 برقم ايداع   25524 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/12/2027  12:00:00ص

502 - بيتر زكي جورج زكي وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   419167  قيدت فى  17-01-2018 برقم 

ايداع   1060 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/01/2028  

12:00:00ص

503 - زاهية مصر القابضة للستثمارات المالية شركة مساهمة مصرية   شركة سبق قيدها برقم :   419251  

قيدت فى  22-01-2018 برقم ايداع   1327 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  21/01/2028  12:00:00ص

504 - البنك الهلي المصري   شركة سبق قيدها برقم :   1  قيدت فى  02-11-1989 برقم ايداع   13796 

وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/11/2024  12:00:00ص

505 - شركه مصر للستيراد والتصدير قطاع عام العمال   شركة سبق قيدها برقم :   131724  قيدت فى  

07-05-2006 برقم ايداع   8920 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/05/2026  12:00:00ص

506 - شركه مصر للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   131724  قيدت فى  13-07-2006 برقم 

ايداع   15102 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/07/2026  

12:00:00ص

507 - شركه مصر للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   131724  قيدت فى  13-07-2006 برقم 

ايداع   15103 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/07/2026  

12:00:00ص

508 - شركة مصر للستيراد والتصدير احدى شركات قطاع العمال العام التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى 

والبرى   شركة سبق قيدها برقم :   131724  قيدت فى  07-05-2006 برقم ايداع   1811147 وفى تاريخ  

26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/05/2026  12:00:00ص

509 - جبرائيل كرابيت حشاد دريان و اسماعيل ابراهيم عبدا   شركة سبق قيدها برقم :   133586  قيدت فى  

27-09-1967 برقم ايداع   2491 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/09/2027  12:00:00ص

510 - شركة التحاد للتجارة والصناعة   شركة سبق قيدها برقم :   205976  قيدت فى  26-01-1988 برقم 

ايداع   1459 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/01/2028  

12:00:00ص

511 - هاني مروان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   205976  قيدت فى  26-01-1988 برقم ايداع   

1459 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/01/2028  12:00:00ص

512 - شركه التحاد للتجاره والصناعه   شركة سبق قيدها برقم :   205976  قيدت فى  12-11-1986 برقم 

ايداع   15497 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/11/2026  

12:00:00ص

513 - هاني مراون وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   205976  قيدت فى  12-11-1986 برقم ايداع   

15497 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/11/2026  12:00:00ص

514 - زهرة روكسى الحديثه للملبس والخردوات }رمضان بخيت عبد الرجال وشركاه {   شركة سبق قيدها 

برقم :   269286  قيدت فى  20-10-1991 برقم ايداع   14343 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  19/10/2026  12:00:00ص

515 - عبدا قسور محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   269321  قيدت فى  22-10-1991 برقم ايداع   

14444 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/10/2026  12:00:00ص
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516 - ورثة علي عبدالشافي على )عبدالشافى على و شركاه(   شركة سبق قيدها برقم :   273865  قيدت فى  

22-09-1992 برقم ايداع   11985 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/09/2027  12:00:00ص

517 - شنوده سعيد حنا وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   311115  قيدت فى  20-01-1998 برقم ايداع   

1128 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/01/2028  12:00:00ص

518 - هاله جمال وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   321072  قيدت فى  13-03-1999 برقم ايداع   

4333 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/03/2024  12:00:00ص

519 - مصطفي وايمن اسماعيل عبده   شركة سبق قيدها برقم :   337408  قيدت فى  11-03-2001 برقم 

ايداع   3662 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/03/2026  

12:00:00ص

520 - شركه محمد صبري و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   350148  قيدت فى  30-11-2002 برقم 

ايداع   20717 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/11/2027  

12:00:00ص

521 - ورثة مصطفى محمد الغزاوى منى محمد محمد المطرى وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   350550  

قيدت فى  28-12-2002 برقم ايداع   22129 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  27/12/2027  12:00:00ص

522 - احمد السيد احمد محمد الحسانين المصري وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   366931  قيدت فى  

20-03-2005 برقم ايداع   5316 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/03/2025  12:00:00ص

523 - احمد محمد ناصف وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   385265  قيدت فى  22-08-2007 برقم ايداع   

13641 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/08/2027  12:00:00ص

524 - احمد محمد ناصف وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   385265  قيدت فى  14-04-2016 برقم ايداع   

1965646 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/04/2026  12:00:00

ص

525 - احمد محمد ناصف وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   385265  قيدت فى  14-04-2016 برقم ايداع   

1965647 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/04/2026  12:00:00

ص

526 - ورثه عزيز عبد العزيز  احمد عزيز عبد العزيز وشركاؤه   شركة سبق قيدها برقم :   386534  قيدت 

فى  01-04-2008 برقم ايداع   4901 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/03/2023  12:00:00ص

527 - ابناء عبد العزيز بدران وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم :   392069  قيدت فى  09-01-2011 برقم 

ايداع   394 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/01/2026  12:00:00

ص

528 - اولد نعيم na3im sons لكماليات وقطع غيار السيارات   شركة سبق قيدها برقم :   396311  قيدت 

فى  06-11-2012 برقم ايداع   14547 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/11/2027  12:00:00ص

529 - عبد الرحمن نعيم و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   396311  قيدت فى  06-11-2012 برقم ايداع   

14547 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/11/2027  12:00:00ص

530 - مصطفى ابراهيم على محمد البنا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   396562  قيدت فى  

23-12-2012 برقم ايداع   16641 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/12/2027  12:00:00ص

531 - فهيم فاروق مسعد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   407238  قيدت فى  18-04-2016 برقم ايداع   

7948 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/04/2026  12:00:00ص
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532 - باهي عماد الدين حسن المناوي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   413694  قيدت فى  

28-03-2017 برقم ايداع   6286 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/03/2027  12:00:00ص

533 - منى محمد محمد عبدالمحسن وشريكتها عزه فوزى حسن احمد   شركة سبق قيدها برقم :   418248  

قيدت فى  07-12-2017 برقم ايداع   23856 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  06/12/2027  12:00:00ص

534 - ايمن رشدي يوسف - اشرف رشدى يوسف وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   186167  قيدت فى  

18-12-1977 برقم ايداع   17865 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/12/2027  12:00:00ص

535 - الشركه الهندسيه للمقاولت العموميه كمال الدين محمد محمود وشركاه شركه ذات مسئوليه محدودة   

شركة سبق قيدها برقم :   249245  قيدت فى  18-11-1987 برقم ايداع   16324 وفى تاريخ  

27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/11/2027  12:00:00ص

536 - فايف ستارز الكتروسنتر لعمال الكمبيوتر والمقاولت العموميه   شركة سبق قيدها برقم :   272639  

قيدت فى  23-06-1992 برقم ايداع   8059 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  22/06/2027  12:00:00ص

537 - ورثه محمد عباس السيد عامر ويسري محمد عباس وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم :   274280  

قيدت فى  19-10-1992 برقم ايداع   13209 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  18/10/2027  12:00:00ص

538 - المتجر الحديث للمعادن ال عبد العليم وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم :   275725  قيدت فى  

23-01-1993 برقم ايداع   1049 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/01/2028  12:00:00ص

539 - بيتا اكسبورت - كميل وديع وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   298484  قيدت فى  1996-10-05 

برقم ايداع   16855 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/10/2026  

12:00:00ص

540 - شركه فكرى محمد احمد منصور الباز وشركائه   شركة سبق قيدها برقم :   308595  قيدت فى  

20-10-1997 برقم ايداع   20658 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/10/2027  12:00:00ص

541 - عاطف وعادل للدوات الكهربائيه   شركة سبق قيدها برقم :   308925  قيدت فى  01-07-2001 برقم 

ايداع   11031 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/06/2026  

12:00:00ص

542 - ميزام لتوريد الدوات الكهربائية   شركة سبق قيدها برقم :   308925  قيدت فى  01-07-2001 برقم 

ايداع   11031 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/06/2026  

12:00:00ص

543 - عاطف وعادل للدوات الكهربائية   شركة سبق قيدها برقم :   308925  قيدت فى  18-07-2007 برقم 

ايداع   11820 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/07/2027  

12:00:00ص

544 - ميفرام للدوات الكهربائية   شركة سبق قيدها برقم :   308925  قيدت فى  18-07-2007 برقم ايداع   

11820 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/07/2027  12:00:00ص

545 - عاطف وعادل للدوات الكهربائيه   شركة سبق قيدها برقم :   308925  قيدت فى  01-11-1997 برقم 

ايداع   21627 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/10/2027  

12:00:00ص

546 - مرفت محمد ابراهيم وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   319581  قيدت فى  05-01-1999 برقم 

ايداع   194 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/01/2024  12:00:00

ص
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547 - سامح حسن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   339386  قيدت فى  19-06-2001 برقم ايداع   

10025 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/06/2026  12:00:00ص

548 - العالميه للكهرباء و التحكم ) ايمن عبد العزيز محمود البيومي و شركاه (   شركة سبق قيدها برقم :   

360318  قيدت فى  26-01-2017 برقم ايداع   1931704 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  25/01/2027  12:00:00ص

549 - بازار النصر عمرو مصطفى موسى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   368090  قيدت فى  

10-05-2005 برقم ايداع   8712 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/05/2025  12:00:00ص

550 - حمزه محمد زعزوع سعبد و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   369967  قيدت فى  2005-07-19 

برقم ايداع   13955 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/07/2025  

12:00:00ص

551 - مجدى جندى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   383253  قيدت فى  19-12-2006 برقم ايداع   

27015 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/12/2026  12:00:00ص

552 - نبيل حسن محمود وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   383676  قيدت فى  15-01-2007 برقم ايداع   

499 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/01/2027  12:00:00ص

553 - المؤسسه السويدية للتوريدات الكهربائية صبرى محمد عطا سليمان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   

385872  قيدت فى  09-12-2007 برقم ايداع   18877 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  08/12/2027  12:00:00ص

554 - خالد شحاته وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   391718  قيدت فى  06-12-2010 برقم ايداع   

18315 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/12/2025  12:00:00ص

555 - ورثة محمد احمد العشرى   شركة سبق قيدها برقم :   396455  قيدت فى  04-12-2012 برقم ايداع   

15869 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/12/2027  12:00:00ص

556 - اشرف فهمى جندى و شريكة   شركة سبق قيدها برقم :   400219  قيدت فى  02-12-2014 برقم 

ايداع   14801 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/12/2024  

12:00:00ص

557 - احمد حسن عبد الحليم حجازي وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   416979  قيدت فى  

10-10-2017 برقم ايداع   19184 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/10/2027  12:00:00ص

558 - ثريا سعد ابراهيم الشرقاوى وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   122839  قيدت فى  1964-11-21 

برقم ايداع   8104 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/11/2024  

12:00:00ص

559 - عبدالنور عبدالحميد الخولي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   174469  قيدت فى  1976-01-24 

برقم ايداع   779 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/01/2026  

12:00:00ص

560 - طارق السيد نجيب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   193565  قيدت فى  05-11-2014 برقم ايداع   

13232 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/11/2024  12:00:00ص

561 - ورثه حمديه هاشم عبدالعظيم عنهم)محمد خالد محمد(   شركة سبق قيدها برقم :   199033  قيدت فى  

14-10-1979 برقم ايداع   14500 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/10/2024  12:00:00ص

562 - مجدي محمود محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   211698  قيدت فى  13-06-1981 برقم 

ايداع   9619 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/06/2026  

12:00:00ص

563 - اصبح ورثة احمد محمد السيد عفيفى وشركائهم وورثة غريب محمد محمد حسن   شركة سبق قيدها برقم :   

233715  قيدت فى  20-11-1984 برقم ايداع   14918 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  19/11/2024  12:00:00ص
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564 - طلعت عاطف عبدالرحمن وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   263455  قيدت فى  1990-08-25 

برقم ايداع   10064 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/08/2025  

12:00:00ص

565 - شركة كمفورت ايجيبت لصناعه المفروشات ) منيره عبد الرحيم فهمى . اشرف محمد سمير(   شركة سبق 

قيدها برقم :   265188  قيدت فى  16-04-2008 برقم ايداع   5818 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  15/04/2023  12:00:00ص

566 - كفورت ايجيبت لصناعه المفروشات ) منيره عبد الرحيم فهمى . واشرف محمد سمير حسين (   شركة 

سبق قيدها برقم :   265188  قيدت فى  16-04-2008 برقم ايداع   5919 وفى تاريخ  28-12-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/04/2023  12:00:00ص

567 - منيره عبد الرحيم فهمى وحسام الدين محمد سالم وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   265188  قيدت 

فى  06-05-1998 برقم ايداع   7318 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/05/2023  12:00:00ص

568 - اشرف محمد سمير خميس سرحان وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   265188  قيدت فى  

10-10-2012 برقم ايداع   135101 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/10/2027  12:00:00ص

569 - الشركه العربيه للتنميه الزراعيه شعبان السيد شامه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   269895  قيدت 

فى  23-11-1991 برقم ايداع   16572 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/11/2026  12:00:00ص

570 - سعيد عباس و اسامة عباس خلفاء عباس محمد عبدا   شركة سبق قيدها برقم :   272100  قيدت فى  

07-05-1992 برقم ايداع   6155 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/05/2027  12:00:00ص

571 - شركة الجمل للتجهيزات واعمال الطباعة   شركة سبق قيدها برقم :   278879  قيدت فى  

19-09-1993 برقم ايداع   12156 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/09/2023  12:00:00ص

572 - عبدالحميد علي السيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   280419  قيدت فى  18-12-1993 برقم 

ايداع   17074 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/12/2023  

12:00:00ص

573 - خالد خشالة للصناعة والتجارة - شركة مساهمة مصرية خاضعة لحكام القانون 159 لسنة 1981 ولئحتة 

التنفيذية   شركة سبق قيدها برقم :   289069  قيدت فى  10-10-2010 برقم ايداع   15315 وفى تاريخ  

28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/10/2025  12:00:00ص

574 - د . عبد ا محمود عبد المنعم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   295301  قيدت فى  1996-05-04 

برقم ايداع   6467 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/05/2026  

12:00:00ص

575 - شركه صلح الدين وشريكه لمنتجات البلستيك   شركة سبق قيدها برقم :   296822  قيدت فى  

17-07-1996 برقم ايداع   11323 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/07/2026  12:00:00ص

576 - عاطف عبد السيد جرجس و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   307264  قيدت فى  1997-08-31 

برقم ايداع   17018 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/08/2027  

12:00:00ص

577 - مجدى محمود فتحى وشركاه - العربية المصرية للتوريدات والهندسة   شركة سبق قيدها برقم :   

309768  قيدت فى  28-05-2009 برقم ايداع   9058 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  27/05/2024  12:00:00ص

578 - مجدي محمود فهمي وشركاه- العربيه المصريه للتوريدات والهندسه   شركة سبق قيدها برقم :   

309768  قيدت فى  01-12-1997 برقم ايداع   23951 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  30/11/2027  12:00:00ص

Page 181 of 184 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

579 - محمد عبد االمجيد عبد الصبور وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   321681  قيدت فى  

13-04-1999 برقم ايداع   6004 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/04/2024  12:00:00ص

580 - ورثه عبد الغني توفيق محمد عبد الغني توفيق وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   329374  قيدت فى  

20-02-2000 برقم ايداع   3105 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/02/2025  12:00:00ص

581 - محمد عبدالعظيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   337782  قيدت فى  28-03-2001 برقم ايداع   

4732 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/03/2026  12:00:00ص

582 - فرج هلباوي وشركاه لتجاره كماليات السيارات   شركة سبق قيدها برقم :   354595  قيدت فى  

28-07-2003 برقم ايداع   12670 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/07/2023  12:00:00ص

583 - شركه العروبه للمقاولت والعمال الهندسيه محمد احمد سليمان وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   

360001  قيدت فى  10-05-2004 برقم ايداع   7626 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  09/05/2024  12:00:00ص

584 - سعد الدين رشاد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   368490  قيدت فى  24-05-2005 برقم ايداع   

9833 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/05/2025  12:00:00ص

585 - حورس للتجاره ) هاني مكرم لطيف معوض و شريكه (   شركة سبق قيدها برقم :   371987  قيدت فى  

04-10-2005 برقم ايداع   19456 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/10/2025  12:00:00ص

586 - احمد حسين عبد الجواد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   375285  قيدت فى  27-02-2006 برقم 

ايداع   3702 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/02/2026  

12:00:00ص

587 - عبد الرحمن محمد عبد العزيز وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   377700  قيدت فى  

06-07-2006 برقم ايداع   10415 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/07/2026  12:00:00ص

588 - اشرف صابر ابراهيم ابو هرجه   شركة سبق قيدها برقم :   378520  قيدت فى  13-06-2006 برقم 

ايداع   12355 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/06/2026  

12:00:00ص

589 - محمد احمد احمد جاد ا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   385739  قيدت فى  19-11-2007 برقم 

ايداع   17630 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/11/2027  

12:00:00ص

590 - الشيماء وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   394269  قيدت فى  01-01-2012 برقم ايداع   44 وفى 

تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/12/2026  12:00:00ص

591 - محمد وسامى للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   395056  قيدت فى  29-03-2012 برقم 

ايداع   5053 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/03/2027  

12:00:00ص

592 - محمود الغريب محمود الدكرورى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   396654  قيدت فى  

03-01-2013 برقم ايداع   162 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/01/2028  12:00:00ص

593 - احمد منصور و شركاة   شركة سبق قيدها برقم :   398074  قيدت فى  05-12-2013 برقم ايداع   

13432 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/12/2023  12:00:00ص

594 - محمد حسن الجندى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   399358  قيدت فى  24-07-2014 برقم ايداع   

9092 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/07/2024  12:00:00ص
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595 - نورا طلل صبحى محمد الجمال وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   402352  قيدت فى  

18-08-2015 برقم ايداع   10918 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/08/2025  12:00:00ص

596 - محمد عبدالقادر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   413049  قيدت فى  27-02-2017 برقم ايداع   

4024 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/02/2027  12:00:00ص

597 - فادى عادل ميشيل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   419031  قيدت فى  10-01-2018 برقم ايداع   

618 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/01/2028  12:00:00ص

598 - شركه رشيد للدوات الصناعيه   شركة سبق قيدها برقم :   113487  قيدت فى  23-12-1962 برقم 

ايداع   7643 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/12/2027  

12:00:00ص

599 - شركه مصر للبترول شركه مساهمه مصريه   شركة سبق قيدها برقم :   124921  قيدت فى  

28-06-2012 برقم ايداع   9358 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/06/2027  12:00:00ص

600 - شركه مصر للبترول شركه مساهمه مصريه   شركة سبق قيدها برقم :   124921  قيدت فى  

01-01-1993 برقم ايداع   1650445 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/12/2027  12:00:00ص

601 - عدلي ونجيب عزيز بقطر وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم :   233224  قيدت فى  1984-10-11 

برقم ايداع   13448 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/10/2024  

12:00:00ص

602 - شركه الشمس لتدخين السماك سيد اسماعيل حافظ وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   275261  قيدت 

فى  22-12-1992 برقم ايداع   16593 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/12/2027  12:00:00ص

603 - المصرية اليطالية لدارة المطاعم والتوكيلت التجارية )بيسترو _ وسام وهيب وشركاة(   شركة سبق 

قيدها برقم :   323060  قيدت فى  26-06-2012 برقم ايداع   9224 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  25/06/2027  12:00:00ص

604 - المصرية اليطالية لدارة المطاعم والتوكيلت التجارية ليبرتو وسام وهيب وشركاه   شركة سبق قيدها 

برقم :   323060  قيدت فى  19-07-2007 برقم ايداع   11911 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  18/07/2027  12:00:00ص

605 - المصرية اليطالية لدارة المطاعم والتوكيلت التجارية )بيترو( وسام وهيب وشركاه   شركة سبق قيدها 

برقم :   323060  قيدت فى  10-08-2010 برقم ايداع   12712 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  09/08/2025  12:00:00ص

606 - محمد عبدالعزيز سيد عثمان وشركاه عميركو للستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه   شركة سبق قيدها 

برقم :   323487  قيدت فى  16-06-1999 برقم ايداع   10783 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  15/06/2024  12:00:00ص

607 - اسماعيل السنوسي وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   325079  قيدت فى  17-08-1999 برقم ايداع   

15005 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/08/2024  12:00:00ص

608 - عمر مكرم عبد الشكور سيد نصروشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   347017  قيدت فى  

30-06-2002 برقم ايداع   11144 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/06/2027  12:00:00ص

609 - مجموعه التنميه مصر للتصنيع والنظمه اللكترونيه حمدى عبد العزيز احمد وشريكه   شركة سبق قيدها 

برقم :   351734  قيدت فى  26-02-2003 برقم ايداع   3390 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  25/02/2023  12:00:00ص

610 - عبد الحميد ابراهيم الفضالى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   395083  قيدت فى  2012-04-02 

برقم ايداع   5241 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/04/2027  

12:00:00ص
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611 - محمد عبد الخالق محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   400717  قيدت فى  01-01-2015 برقم 

ايداع   11 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/12/2024  12:00:00

ص

612 - محمد السيد عثمان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   405076  قيدت فى  14-01-2016 برقم ايداع   

689 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/01/2026  12:00:00ص

613 - مصطفى محمود الدمرداش و شركائة   شركة سبق قيدها برقم :   408619  قيدت فى  2016-06-28 

برقم ايداع   13467 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/06/2026  

12:00:00ص

614 - فوزى صقر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   412969  قيدت فى  26-02-2017 برقم ايداع   

3793 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/02/2027  12:00:00ص

615 - عماد صموئيل غبر و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   415433  قيدت فى  12-07-2017 برقم 

ايداع   12839 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/07/2027  

12:00:00ص

616 - جورج صبحى جوده وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   415678  قيدت فى  27-07-2017 برقم 

ايداع   13859 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/07/2027  

12:00:00ص
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